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У Србији сваке године од рака оболи
преко 40.000 особа. Код мушкараца,
најчешћи су малигни тумори плућа,
дебелог црева и простате а код жена
малигни тумори дојке, плућа, дебелог
црева и грлића материце. Малигна обо-
љења су други по учесталости узрок
смрти, одмах иза болести срца и крвних
судова.

Малигне болести настају као резул-
тат међусобног деловања генетских
фактора (наслеђа), утицаја средине и
нашег понашања.

Многи верују да рак настаје
искључиво као последица генетике и
да, уколико у њиховој породици није
било случајева рака, нису под ризиком.
Међутим, то није тачно: само један од
10 случајева рака настане због поро-
дичне склоности док већина настане
под утицајем нашег начина живота и
утицаја средине. 

Под начином живота подразумевају
се: начин исхране, употреба дуванских
производа, физичка активност, одржа-
вање оптималне телесне тежине, кон-
зумација алкохолних пића, начин изла-
гања сунцу и другим изворима ултра-
љубичастог зрачења. У утицаје средине
спадају изложеност хемијским једиње-
њима, разним врстама зрачења и мик-
роорганизмима.

Најбоље решење за проблем малиг-
них болести је када можемо да спречи-
мо њихов настанак, односно примарна
превенција. Спроводи се кроз укла-
њање узрочника рака, смањење изло-
жености факторима ризика или кроз
измену понашања. 

Код појединих малигних болести
узрочници су познати и то нам омогућа-
ва изузетно ефикасне превентивне
мере. Знамо, на пример, да је 80–90%
случајева рака плућа изазвано пуше-
њем; када нико не би користио дуван,
рак плућа би био ретка болест а не, као
сада, најчешћа. Други пример је инфек-
ција онкогеним типовима хуманог папи-
лома вируса која је неопходан пред-
услов за развој рака грлића материце и
значајан фактор ризика и за друга
малигна обољења; уколико успемо да
вакцинацијом деце и младих спречимо
ову врло честу инфекцију, рак грлића
материце и неки други типови рака ће
постати ретке болести. 

Поред превенције употребе дувана и
превенције појединих инфекција,
најзначајније мере примарне превен-
ције малигних болести усмерене су на
начин исхране, гојазност, физичку
неактивност, употребу алкохола, ултра-
виолетно и јонизујуће зрачење, као и
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професионалну експозицију канцероге-
ним агенсима. 

Процењује се да би се применом
мера које се односе на начин живота
(пушење, исхрану, телесну тежину,
физичку активност) могло спречити око
40% случајева рака. Примена ових
мера значајна је и за очување здравља
и превенцију других хроничних неза-
разних болести као што су обољења
срца и крвних судова, дисајних органа
или дијабет. Код онколошких пацијена-
та, наведене мере доприносе ублажа-
вању тегоба везаних за болест или
лечење али и утичу на успешност лече-
ња и прогнозу малигне болести.

Секундарна превенција подразу-
мева рано откривање болести. Код мно-
гих болести, лечење је успешније ако се
болест открије и са лечењем отпочне у
почетној фази. На пример, код рано
откривеног меланома, рака дојке или
рака грлића материце, петогодишње
преживљавање је преко 90% (9 од 10
оболелих буде живо након пет година).

Рано откривање подразумева препо-
знавање раних симптома или знакова
болести – нпр. када особа уочи да је
младеж који има годинама почео да се
мења по боји и облику и одмах се јави
лекару за преглед. 

Међутим, поједине малигне болести
могу дуго протицати без икаквих тего-
ба, али је болест могуће рано открити
одговарајућим прегледима. Због тога се
свима препоручују редовни прегледи
чија врста и учесталост зависе од пола,
година старости и ризика. 

На редовне прегледе можемо одла-
зити на препоруку изабраног лекара
или се можемо укључити у скрининг
програм, уколико постоји.

Скрининг подразумева редовне
прегледе код особа одређених година
старости и пола, без обзира на то што
немају никакве тегобе. Уколико се ради
о организованом програму скрининга,
особе се позивају (путем писма на
кућну адресу или други начин) да дођу
у заказано време на преглед. У складу
са међународним и националним пре-

порукама у Србији се спроводе три
скрининг програма за малигне болести:
• за рак дојке (мамографски преглед

дојки)
• за рак грлића материце (Папа тест)
• за рак дебелог црева (преглед сто-

лице на присуство скривене крви).
Прегледи се спроводе у домовима

здравља и другим здравственим уста-
новама.

Поред прегледа код лекара, добро је
спроводити и самопрегледе: самопрег-
лед коже и, код жена, самопреглед
дојки.

Др sc. med. др Ана Јовићевић,
специјалиста епидемиологије
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За очување и унапређење здравља и
за превенцију рака, препоручујемо 10

корака:

1. Немојте пушити или користити
било који дувански производ; обез-
бедите да ваш дом и ваше радно
место буду без дуванског дима

2. Одржавајте оптималну телесну
тежину

3. Будите физички активни
4. Храните се правилно
5. Избаците или ограничите употребу

алкохола
6. Опрезно на сунцу и не користите

соларијум
7. Спречите инфекције – вакциниши-

те децу против хепатитиса Б и про-
тив ХПВ 

8. Радите самопрегледе
9. Обратите пажњу на симптоме 
10.Идите редовно на прегледе и уче-

ствујте у скрининг програмима за
рак дојке, рак грлића материце и
рак дебелог црева.

Информације о превенцији рака
можете наћи и на

https://www.ncrc.ac.rs/vodici/ 
као и у апликацији за мобилне теле-

фоне ОНКО.



Немојте пушити или користити било
који дувански производ!

Обезбедите да ваш дом и ваше радно
место буду без дуванског дима или

аеросола.

Ризици и последице употребе
дувана

Штетни утицаји дувана на здравље
али и на потрошњу новца научно су
доказани и многима познати. Сваке
године све мање људи пуши у раз-
вијеним економијама, знајући да цига-
рете односе огромну количину новца
који се може утрошити у приоритетне
животне потребе, да штетно утичу на
сваки орган у телу све до ћелијског
нивоа, да убијају једног од два дугот-
рајна корисника, што представља више
од 8 милиона смртних случајева у свету
годишње. Пушачи углавном знају да
пушење изазива болести срца и крвних
судова, рак плућа, хроничну опструк-
тивну болест плућа, астму и акутне рес-
пираторне болести, али често нису
свесни осталих ризика као што су рак
мокраћних путева и друге врсте рака,
неплодност, еректилна дисфункција,
постоперативне компликације, неже-
љени ефекти током хемиотерапије,
губитак косе и сл. Често пушачи прела-
зе на друге врсте дуванских и никотин-
ских производа, доведени у заблуду и
верујући да су мање штетни, убрзо
постају двоструки пушачи и доводе
себе у још већи ризик и према резулта-
тима истраживања, постају свесни про-
блема и исказују висок ниво жаљења
што су икада пробали цигарете. 

Последице употребе дувана у затво-
реном простору штете здрављу непуша-
ча а нарочито малој деци која удишу
опасне хемијске материје и токсине из
дима, аеросола и испарења као проду-
ката пушења. Изложеност се наставља
и после престанка пушења у простору,
а односи се на удисање суспендованих
честица у ваздуху и дефинише се као
трећи дим. То је апсорбовани (упијени)
дим у намештају и одећи који се касније

отпушта у околину. Деца нису у стању
да контролишу своје окружење, актив-
но се играју у простору, а трећи дим
често поред токсичних једињења током
времена се трансформише и у друге
опасне материје и због тога су деца
најугроженија.

Поред пушења дувана, и употреба
других производа као што су загревани
дувански производи, електронске цига-
рете, бездимни дуван за оралну (жвака-
ње и сисање) и назалну употребу (ушм-
ркивање), изазива зависност и канце-
рогена је за људе, о чему је саопштење
издало и Европско респираторно удру-
жење (ERS position on heated tobacco
products).

Последице употребе 
електронских цигарета

Откако су електронске цигарете (у
даљем тексту ЕЦ) ушле на тржиште
САД 2006. године, стручњаци за јавно
здравље су довели у питање тврдње
произвођача да производи делују као
средство за смањење штете и помажу
традиционалним пушачима цигарета да
престану. Перцепије јавности су углав-
ном биле да су ЕЦ безбедније за здрав-
ље особе. 

Међутим, ставови о безбедности
употребе електронских цигарета су се
променили након извештаја о оштеће-
њу плућа након њихове употребе.
Резултати нове студије су објављени у
америчком часопису „Превентивна
медицина”.

Удисање било које стране супстанце
може имати ефекте на респираторни и
кардиоваскуларни систем. Употреба ЕЦ
повезује се са различитим ефектима
штетним по здравље као што су завис-
ност, кардиоваскуларне болести, рак,
респираторне болести, тровања, опеко-
тине, повреде и ефекти на ментално
здравље. Развој плућа се наставља у
раним 20-им годинама, тако да су адо-
лесценти који пуше ЕЦ изложени ризи-
ку од застоја или промена у развоју
дисајне функције. Приликом употребе
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ЕЦ, чешћи су респираторни проблеми
као шиштање и кашаљ, и повећан
ризик за астму и респираторне инфек-
ције. Никотин из ЕЦ, поред тога што
изазива снажну зависност, код трудни-
ца има озбиљне негативне последице
на развој мозга фетуса са дугорочним
ефектима поремећаја можданих функ-
ција. Код деце и адолесцената никотин
утиче на развој мозга и може оштетити
делове мозга одговорне за пажњу,
учење, контролу импулса и расположе-
ње. Колико су штетне ЕЦ указује чиње-
ница да су, у Европи, ЕЦ регулисане
истим законима којима су регулисани
сви дувански производи. Истраживачи
из Велике Британије упозоравају и на
опасности од болести зуба и десни код
младих који користе ЕЦ: „Просечна
цигарета садржи око 12 mg никотина.
ЕЦ садрже 20 mg никотина у 2 ml теч-
ности, што одговара вредности око
40–50 цигарета у мање од 600 удисаја.
Поред оволике концентрације никотина
за очекивати је токсичне промене на
деснима. Колико млади конзумирају
тешко је израчунати, јер кетриџи дола-
зе у различитим величинама и многи
корисници почињу да удишу на почетку
дана и не престају“. 

Прва студија која указује на кориш-
ћење здравствене заштите и расходе
због последица употребе ЕЦ међу
одраслима, урађена је 2018. године у
САД. Годишњи издаци за здравствену
заштиту због употребе ЕЦ износили су
15,1 милијарду долара. Ово је важан
налаз с обзиром да су ЕЦ релативно
нови производ чији ће се утицај веро-
ватно повећавати током времена. 

Поред здравствених ризика, постоји
опасност да ЕЦ подстиче пушење, под-
стиче непоштовање закона и наводи
децу на пушење.

Последице употребе загреваних
дуванских производа 

Употреба загреваних дуванских про-
извода је последњих година у порасту.
Ради се о дуванском производу са свим
ризицима код пушача за здравље
плућа, срца и крвних судова и другим
ризицима као код пушења конвенцио-
налних цигарета. Поред тога, пушачи

су под утицајем промоције употребе
загреваних дуванских производа увере-
ни да аеросоли никоме у њиховом окру-
жењу не шкоде. Урађена је прва сту-
дија која указује на опасност изложено-
сти аеросолима у затвореном простору
на оне који не пуше: код супруге и деце
мушкараца који код куће користе загре-
ване дуванске производе, утврђене су
повећане концентрације котинина у
урину. Ово је прва студија која јасно
указује на последице изложености
аеросолима у затвореном простору.
Студија указује на значај заштите непу-
шача од излагања аеросолима на јав-
ним местима, у домаћинствима и дру-
гим приватним просторима. 

Наргиле
Пушење дувана преко наргила је

растући социјални и здравствени про-
блем. Дим наргила садржи канцерогене
материје (нитрозамине, полицикличне
ароматичне угљоводонике, формалде-
хид, бензен), токсичне супстанце (азот-
ни оксид, тешке метале), а сагоревање
угља производи огромне количине
угљенмоноксида и канцерогена. Дим из
наргила садржи опасне хемијске суп-
станце које доводе до зависности, акут-
них обољења које пушачи наргила
игноришу (убрзан рад срца, повећан
крвни притисак, смањена функција
плућа, разне инфекције, губитак свести
и тровање) и хроничних обољења (рак
дисајних органа, пробавног и уринар-
ног тракта, хронична опструктивна
болест плућа, хронична упала слузоко-
же носа и синуса, проблеми неплодно-
сти и поремећаји менталног здравља)
које пушачи не препознају на време.
Пораст употребе наргила, поред физич-
ке и физиолошке зависности, профита
од пушења наргила, доприноси и уго-
ститељски сектор, који је довео пушаче
наргила у заблуду, ставио на мени
пушење наргила и отворио наргила
барове у близини школа. 

Заједничко за све дуванске и нико-
тинске производе, без обзира како се
користе је: 
• Сви садрже никотин (у великим

количинама од 20 mg/ml до 59
mg/ml) који је одговоран за снажну
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зависност, упорно и повећано пуше-
ње и знатно отежан престанак
пушења

• Доводе до врло озбиљних пореме-
ћаја здравља са фаталним исходом

• Промоција је готово увек усмерена
на децу и младе, како би се осигура-
ла армија нових дугорочних завис-
ника

• Изазивају здравствене проблеме
путем изложености диму, испарењи-
ма и аеросолима у затвореном про-
стору 

• Потребна је стручна помоћ за одви-
кавање од свих производа

• Доводе до огромних трошкова 
• Доводе до великих еколошких про-

блема и нарушавања животне сре-
дине 

• Недовољна регулатива.
Познате су нам многе последице

употребе дувана, међутим, утицај дува-
на на животну средину је мање познат.

Студије показују да најчешћи извор
загађења у нашем окружењу нису
флаше, пластичне кесе или омоти од
хране, већ опушци од пушења цигаре-
та, загреваних дуванских производа,
употреба ЕЦ и других никотинских про-
извода. Упркос здравственим последи-
цама, отпаци од дуванских и никотин-
ских производа су огромна претња по
животну средину са три врсте отпада.
Прва врста је пластични отпад, друга
врста је електронски отпад и трећа
врста је опасан хемијски отпад. Ови
отпади загађу земљу, ваздух и воду.
Дуван убија нас и планету! Резултати
студија указују на потребу значајно
веће подршке за престанак пушења
засноване на доказима како би се сма-
њио терет болести и штете узрокованих
са пушењем. 

Одвикавање 
Стручно саветовање за престанак

пушења је неопходно не само за пуша-
че цигарета, већ за све оне који кори-
сте дуванске и никотинске производе
(бездимне производе, загреване дуван-
ске производе, ЕЦ и друге никотинске
производе). 

Престанак пушења је интервенција
за смањење морбидитета и морталите-

та, за спречавање компликација и
успешно лечење, за смањење прева-
ленције и инциденције пушења, за
заштиту животне средине и екологију,
за уштеду новца и смањење трошкова
последица пушења за породице и
друштво. Зато је једна од шест
најефектнијих мера контроле дувана,
које је успоставила Светска здравстве-
на организација, стручна помоћ за
одвикавање од пушења. 

Кохортна студија која је урађена за
најозбиљније обољење које узрокује
пушење, указује да престанак пушења
након дијагнозе рака плућа има велики
значај. Студија указује на повезаност са
нижим ризиком за смртност од свих
узрока, смртност од рака и прогресију
болести.

Ниједна појединачна мера неће ста-
вити тачку на сву употребу дувана у
било којој земљи или на глобалном
нивоу, али са мерама које се уводе већ
деценијама, као што су графичка упозо-
рења, први пут уведена 2001. године у
Канади, увођење обичне амбалаже за
дуван у Аустралији, иницијативе
Канаде за текстуална упозорења на
свакој цигарети, одлуке FDA о забрани
ментола и других арома у дуванским и
никотинским производима, најаве FDA
за смањење концентрације никотина у
цигаретама на ниво који неће изазива-
ти зависност, са свим осталим мерама
контроле дувана Светске здравствене
организације, могуће је да се постигне
циљ смањења преваленције пушења на
5% у свету до 2040. године. 

Треба имати на уму да пушење није
слободан избор! Од лекара и здрав-
ствених радника се очекује да пруже
стручну помоћ за одвикавање или
упуте пушача у саветовалиште, а од
укућана, пријатеља и колега да буду
свесрдна подршка пушачима да истрају
до краја у одвикавању! Наш циљ је да
деца и млади расту и развијају се у
здравој средини и да се оспособљавају
за живот без дувана. 

Др sc. med. Ика Пешић,
члан Националне 

комисије за контролу дувана
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Одржавајте оптималну телесну
тежину! Гојазност повећава ризик 
за дијабетес, болести срца и неке

врсте рака.

Гојазност је хронично обољење
настало услед нагомилавања масног
ткива изнад стандардних вредности
које негативно утиче на физичко и пси-
хосоцијално здравље и благостање. 

Од почетка новог миленијума, гојаз-
ност је постала озбиљан здравствени
проблем који је попримио размере гло-
балне епидемије. Према подацима
Светске здравствене организације
(СЗО), гојазност је постала јавноздрав-
ствени и економски проблем, и један од
пет водећих од 10 главних ризика по
здравље и пет водећих здравствених
проблема данашњице. Латински назив
за ово обољење је obesitas, што је изве-
дено од две латинске речи: ob (преко
мере) и edere (јести). 

Зашто је прекомерна телесна
тежина повезана са 

ризиком од рака
Истраживачи још увек проучавају

везу између телесне тежине и ризика
од рака. Откривено је неколико разлога
зашто телесна тежина може утицати на
ризик од рака:
• Повећана телесна тежина подиже

нивое хормона инсулина и инсулин-
ског фактора раста-1 (IGF-1).
Превише овог хормона у крви може
помоћи у развоју неких врста тумора. 

• Масно ткиво такође производи више
женских хормона естрогена и може
подстаћи развој неких врста тумора,
попут рака дојке. Жене које су у
менопаузи и које су гојазне, имају и
већу продукцију естрогена у орга-
низму, па самим тим и повећан ризик
од настанка рака дојке и ендомет-
ријума у менопаузи.

• Хронични тзв. тињајући упални про-
цеси су чешћи код људи који су
гојазни (нарочито ако имају више
масног ткива на стомаку) и то такође

може бити повезано са повећаним
ризиком од настанка рака. 

• Масне ћелије такође могу да утичу
на начин на који тело регулише раст
ћелија рака. 
Промене у телесној тежини током

живота такође могу утицати на ризик
од рака. Студије показују да следећи
фактори могу утицати на повећан ризик
од настанка рака: 
• Повећана телесна тежина на рођењу 
• Стално добијање на тежини током

живота 
• Губитак и добијање на тежини изно-

ва и изнова. 

Врсте рака које се повезују 
са прекомерном тежином

Према последњим истраживањима,
гојазност се доводи у везу са чак трина-
ест малигних болести, а то су: 
• Рак штитасте жлезде 
• Рак једњака
• Рак дојке (жене које су у менопаузи) 
• Рак јетре
• Рак желуца
• Рак жучне кесе 
• Рак панкреаса 
• Колоректални карцином 
• Рак бубрега
• Рак ендометријума (материце) 
• Рак јајника
• Мултипли мијелом
• Менингеом.

Ово не значи да ће свака гојазна
особа оболети од неког од ових малиг-
нитета. Ризик није тако висок као у слу-
чају пушења и карцинома плућа, али
ипак постоји.

Како одредити да ли имате 
прекомерну телесну тежину 

или сте гојазни 
Мерење које се зове „индекс телесне

масе“ или BMI показује да ли имате
прекомерну телесну тежину или сте
гојазни. То је вредност која се добије
када тежину особе у килограмима поде-
лимо са квадратом висине у метрима –
kg/m2. BMI је јефтина и лака метода
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скрининга за одређивање телесне масе
– за потхрањеност, здраву телесну
масу, прекомерну тежину или гојазност.
BMI се често користи у истраживањима
да би се разумело како је тежина пове-
зана са раком, али не може никако да
предвиђа ваше будуће здравље. 

Одржавање телесне тежине 
Научна истраживања су доказала да

је поред вежбања, за одржавање здра-
ве телесне тежине најодговорнија
исхрана.

Ако сте задовољни својом тежином и
не желите да изгубите или добијете на
тежини, требало би да предузмете
кораке да одржите своју тежину. Ево
неколико савета: 
• Једите углавном поврће, воће,

немасне протеине и интегралне
житарице. 

• Једите храну која вам даје осећај
ситости, укључујући здраве масти
као што су ораси, риба и маслиново
уље. 

• Избегавајте храну попут чипса,
белог хлеба, колачића и фабрички
упаковане хране са много вештачких
заслађивача и адитива. 

• Избегавајте слатка пића, као што су
воћни сокови, газирана пића и друга
пића са пуно шећера. Проверите
шећер и калорије у кафи и свим
алкохолним пићима.

• Вежбајте 30 до 60 минута већину
дана у недељи. Физичка активност
може бити умерена или интензивна.

Прошетајте брзо, трчите, урадите
шта можете. Чак и неколико додат-
них минута дневно смањује ризик од
рака.

• Замолите вашег лекара да вам
помогне да утврдите колико кало-
рија треба да једете сваког дана.
Држите се свог дневног ограничења
или што ближе њему. 

• Такође, ако вам је дијагностикован
рак, унапред разговарајте са вашим
лекаром о свим недоумицама које
можете имати у вези са променама у
вашим плановима исхране или веж-
бања због дијагнозе или лечења. 

Можете ли смањити ризик од рака
Ако имате прекомерну телесну тежи-

ну или сте гојазни, губитак од само 5%
до 10% укупне телесне тежине може
смањити ризик од развоја рака. Можда
изгледа као мало, али истраживања
показују да може побољшати ваше
здравље. Чак и ако вам је тешко да
изгубите тежину, уравнотежена исхра-
на, одржавање телесне тежине и дода-
вање редовних вежби у вашу рутину
смањују ризик од рака. Дакле, упраж-
њавање здравих животних стилова, као
и умереност у свему, могу смањити
ризик од рака.

Др Драгана Јовићевић,
специјалиста епидемиологије
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Физичка активност поправља 
расположење, смањује нервозу, поди-
же самопоуздање али може и смањити

ризик од малигних болести, болести
срца и дијабетеса.

Недостатак физичке активности пре-
познат је као 4. водећи фактор ризика
који глобално доводи до 3,2 милиона
смртних случајева годишње. Важан је
фактор ризика за настанак хроничних
незаразних болести као што су кардио-
васкуларна обољења, дијабетес и
малигне болести. 

Резултати спроведених истражива-
ња о физичкој активности и њеним
ефектима показују да обављање било
које врсте физичке активности, како би
се избегло превише седења, може
помоћи у смањењу ризика од рака. 

Ако умерену до јаку физичку актив-
ност уврстите као део свог животног
стила, смањујете ризик од малигних
болести, болести срца и дијабетеса.
Умерена до јака физичка активност је
свака вежба и кретање тела због које
се знојите и срце вам брже куца. То
укључује ходање, пливање, вожњу
бициклом, рад у башти, трчање и слич-
но. 

Физичка активност може 
смањити ризик од рака 

Вежбање има много позитивних био-
лошких ефеката на тело. Вежбањем се: 
• Снижава ниво полних хормона

(естроген) и фактора раста, који се
доводе у везу са развојем неких
врста тумора

• Спречава висок ниво инсулина у
крви, који је повезан са развојем и
прогресијом рака

• Смањују упални процеси
• Побољшава функција имуног систе-

ма
• Побољшава рад органа за варење и

мења метаболизам жучне киселине,
чиме се смањује ризик од настанка
рака дебелог црева

• Омогућава одржавање оптималне
телесне тежине и превенира гојаз-
ност која може бити повезана са
повећаним ризиком од настанка
рака.
Истраживања показују да људи који

редовно вежбају имају мањи ризик од
рака:
• Рак дебелог црева: Студије које

прате велике групе људи током вре-
мена показују да појединци који
редовно вежбају имају мањи ризик
од развоја рака дебелог црева. Иако
не знамо са сигурношћу да ли вежба-
ње само по себи смањује ризик од
рака, људи који редовно вежбају
имају 40% до 50% мањи ризик од
настанка рака дебелог црева, у
поређењу са онима који не вежбају
редовно. Неки докази сугеришу да
људи који су активни цео живот
имају најмањи ризик од рака дебелог
црева. 

• Рак дојке: Сличне, велике, дугороч-
не студије показују да жене које се
баве умереном до интензивном
физичком активношћу дуже од три
сата недељно, имају 30% до 40%
мањи ризик од настанка рака дојке.
Ово се односи на све жене, без обзи-
ра на породичну историју или ризик
од рака дојке. Неке студије показују
да што је већи ниво физичке актив-
ности, то је мањи ризик од рака
дојке. Међутим, нејасно је да ли се
мора испунити одређени ниво актив-
ности да би се смањио ризик.
Активност током целог живота особе
је важна, али активност у било ком
узрасту може помоћи у смањењу
ризика од рака дојке. 
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• Рак материце: Нека истраживања
повезују вежбање са мањим ризиком
од рака материце. 

• Рак плућа: Студије показују да је
код људи који су редовно активни
мање вероватно да ће развити рак
плућа. 

Колико физичке активности 
се препоручује 

Смернице за физичку активност аме-
ричког Министарства здравља објавље-
не 2018. године, препоручују да одрас-
ле особе, ради значајних здравствених
користи и смањења ризика од хронич-
них болести, укључујући и рак, уведу
сваке недеље најмање:

• 50 до 300 минута аеробних активно-
сти умереног интензитета (нпр.
шетња са кућним љубимцем, вожња
бицикла, пливање, скупљање лишћа
по дворишту) или 

• 75 до 100 минута аеробних активно-
сти јачег интензитета (нпр. скакање,
џогирање) или 

• комбинација претходне две активно-
сти или

• активности за јачање мишића најма-
ње два дана у недељи (нпр. чучње-
ви, трбушњаци, склекови) или 

• тренинг равнотеже (нпр. пењање уз
степенице са пуним торбама из купо-
вине) у комбинацији са аеробним
активностима умереног и јачег
интензитета и активностима за јача-
ње мишића.

Савети за децу и тинејџере 
Важно је редовно вежбати од раног

детињства, јер се обрасци физичке
активности који почињу у детињству,
често преносе и у одрасло доба.

Деца треба да имају умерену или
јачу физичку активност најмање 60
минута дневно. Најмање три дана у
недељи, деца и тинејџери треба да
буду интензивно активни. 

Ево неколико начина на које можете
подстаћи активност код деце: 
• Смањите време проведено испред ТВ

екрана 
• Ограничите време играња видео

игрица 
• Ограничите употребу рачунара и

других електронских уређаја 
• Учествујте у спортским или фитнес

активностима заједно са децом
• Играјте се активно са њима – у

школи или код куће.
Запамтите – није битно колико веж-

бате, битно је да вежбате. Физичка
активност поправља расположење,
смањује нервозу и депресију, подиже
самопоуздање, смањује ризик од
настанка болести. Вежбање треба да
вам представља задовољство, а не
напор и обавезу, јер сваки обим физич-
ке активности при скоро сваком интен-
зитету (слабијем или јачем) побољшава
ваше здравље. 

Др Драгана Јовићевић, 
специјалиста епидемиологије
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Бирајте разноврсно поврће и воће,
житарице целог зрна и уместо црвеног

меса пилетину и рибу. 

Избегавајте месне прерађевине,
заслађене напитке и 

обрађену и готову храну. 

Неправилна исхрана и седентарни
начин живота кроз утицаје на стање
ухрањености, степен запаљења
(инфламације) и хормонски статус,
индиректно повећавају ризик за малиг-
не болести. На основу доступних
информација из различитих врста сту-
дија и нивоа доказа, Светска фондација
за истраживање канцера и Амерички
институт за истраживање канцера
предлажу нутритивне препоруке за
превенцију малигних болести. 

Које су то основне препоруке? 
Најпре одржавање нормалне теле-

сне масе и ограничење добијања на
тежини код жена у менопаузи на мање
од 5 kg. Свако повећање индекса теле-
сне масе за 5 kg/m2, код жена у мено-
паузи повећава ризик за оболевање од
рака дојке за 2%. 

Избегавање конзумирања „брзе
хране“ доприноси бољој контроли
енергетског уноса и превенцији гојаз-
ности. Под термином „брза храна“ под-
разумевају се намирнице високе енер-
гетске густине (богате мастима и про-
стим шећерима) које су широко доступ-
не и углавном се конзумирају у великим
количинама, нпр. чипс, помфрит, пљес-
кавице итд. Такође у ове намирнице се
убрајају и високо калорична пића, која

садрже значајне количине шећера
(кола напитци) или масти (млечни
шејкови). 

Енергетски густа храна садржи пуно
калорија у јединици масе (нпр. то су
намирнице које имају више од 225 kcal
у 100 g). Изузетак је орашасто воће и
семенке које су енергетски врло густе
намирнице, али због свог пожељног
састава не доприносе нежељеном
повећању телесне масе, ако се конзу-
мирају у умереним количинама (шака
ораха и кашика ланених семенки на
дан). Ради лакшег сналажења у при-
државању препорука, потребно је пре-
гледати нутритивни састав на деклара-
цији намирницa. Енергетски густа
храна богата у протеинима анималног
порекла и засићеним мастима повећава
ризик за карцином ендометријума. 

Конзумирање заслађених напитака
(газирани сокови, воћни нектари, енер-
гетска пића, инстант напитци са додат-
ком шећера) доприносе укупном днев-
ном енергетском уносу и повећавању
ризика од гојазности. Дакле, висок
енергетски унос, а не сам шећер,
повећава ризик за малигне болести,
као што су карцином дојке и дебелог
црева. Стога се у циљу превенције
малигних болести не препоручује кон-
зумација заслађених напитака. 

Такође, због високог садржаја про-
стих шећера и губитака влакана, уместо
цеђених сокова препоручује се унос
свежег воћа. Чаша цеђеног сока има 30
g слободних шећера, а 100 g чоколаде
има 30 g додатог шећера. 

Као изворе сложених угљених хид-
рата у оброку, треба бирати овас, раж,
просо, јечам, хељду, интегрални пири-
нач и махунарке, пре него бели хлеб и
пецива, глазирани пиринач и обичну
тестенину. Житарице целог зрна и
интегрални производи од житарица
садрже више витамина, минерала и
влакана од процесуираних и рафинира-
них намирница.

Недовољан унос воћа и поврћа пове-
зује се са ризиком за настанак различи-
тих болести, укључујући и малигна обо-
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љења. Воће и поврће представљају
избор витамина, минерала, дијетних
влакана, као и бројних ненутритивних
биолошки активних састојака као што
су каротеноиди, полифеноли и органо-
сумпорна једињења. Превентивни
ефекти конзумирања воћа и поврћа су
резултат заједничког деловања раз-
личитих састојака. Препоручује се да
конзумира најмање пет порција или
400–800 g разноврсног поврћа и воћа
током дана, дајући предност врстама
воћа и поврћа с мање скроба (кромпир
и банана су примери намирница са
више скроба). 

Унос намирница богатих нераствор-
ним влакнима, као што су интегралне
житарице и легуминозе, делују протек-
тивно за ризик за настанак карцинома
дебелог црева. Нерастворна влакна
стимулишу мотилитет црева. Осим
директних заштитних ефеката, повећа-
ни унос влакана и индиректно смањује
ризик за малигне болести, кроз пози-
тивне ефекте на контролу телесне
масе, као и регулацију глукозе и липид-
ног статуса. 

Стручњаци истичу да унос хране
богате витамином Ц, каротеном, фол-
ном киселином и биљним влакнима
игра важну улогу у превенцији настан-
ка малигнитета. Зато једите купус, бро-
коли, кељ, прокељчиће, руколу, спа-
наћ, карфиол, паприку, парадајз, гра-
шак, пасуљ (шарен и таман), бундеву и
шаргарепу. Од воћа посебно су корисне
јагоде, малине, боровнице, трешње,
диње, кајсије, брескве, шљиве, зелене
јабуке као и киви, поморанџе и
грејпфрут. 

Црвено месо је добар извор пуно-
вредних протеина, гвожђа, цинка и
витамина Б12 у исхрани. Међутим,
постоје убедљиви докази да прекомер-
ни унос месних прерађевина а вероват-
но и црвеног меса повећава ризик за
карцином дебелог црева. Експеримен-
талне студије указују да велике количи-
не неапсорбованог хема доводе до
оштећења слузокоже дебелог црева,
последично стимулишући пролифер-
цију епителних ћелија колона, чиме се
значајно повећава ризик за ДНК
оштећења. 

Током припреме меса на високим
температурама, попут печења на рош-
тиљу долази до стварања полицклич-
них ароматичних угљоводоника који
имају имају мутагено и канцерогено
деловања. Нитрати и нитрити се додају
као конзерванси при производњи раз-
личитих прозвода од меса. Ова једиње-
ња са секундарним и терцијалним ами-
нима из намирница доводе до стварања
канцерогених N-нитрозоамина у желу-
цу. 

Према актуелним препорукама,
потребно је:
• употребу месних прерађевина избе-

гавати или свести на најмању могућу
меру. 

• ограничити употребу црвеног меса
на највише 300 g недељно 

• бирати рибу, пилетину и ћуретину
уместо црвеног меса.
Јаја не треба избегавати, њихова

употреба није повезана са ризиком за
малигне болести. 

Нема коначног закључка о утицају
конзумације млека и млечних произво-
да на ризик од рака дојке, стога се пре-
поручује умерена конзумација са
нагласком на ферментиране млечне
производе, оне без доданог шећера и
мање енергетске густоће (до 125 kcal на
100 g производа). Уколико се као заме-
на за млеко конзумира напитак од
пиринча и овса, бирају се напици који
имају додане витамине и калцијум и
конзумирају у умереним количинама с
обзиром да повећаним уносом постоји
ризик од прекомeрног уноса арсена.

Унос намирница које су конзервира-
не и процесиране уз додатак соли треба
избегавати. Пожељан унос соли је
мањи од 6 g дневно (једна чајна
кашичица). 

Намирнице се чувају на одгова-
рајућим температурама према упутима
произвођача и не конзумирају се жита-
рице, махунарке и семенке са било как-
вим знацима плесни. 

Унос алкохолних пића повећава
ризик за више малигних болести. Ацет
алдехид који настаје из етанола има
канцерогене ефекте. С обзиром да
ризик за малигне болести постоји и при
ниском уносу, конзумирање алкохолних
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пића се не препоручује. У супротном
потребно је ограничити унос на једно
пиће дневно за жене, односно два пића
дневно за мушкарце. 

Препоруке
Када претходно наведено преведемо

у препоруке, здраве навике за ваш
тањир и целокупну здраву исхрану
укључују: јести разноврсно поврће и
воће, бирајте житарице целог зрна уме-
сто рафинисаних житарица (као што су
пецива и бели хлеб), ограничите унос
месних прерађевина и црвеног меса,
бирајте пилетину и рибу уместо црве-
ног меса. Ограничите потрошњу засла-
ђених напитака као што су газирана
пића, спортски напици и сокови, огра-
ничити унос обрађене и готове хране. 

Ове промене често могу изгледати
тешко остварљиве! Почните тако што
ћете направити неке од ових здравих
замена: авокадо за мајонез, маслиново,
авокадо или кокосово уље за биљна
уља, умотајте пилетину у зелену салату

уместо у тортиље или лепиње, свеже
воће уместо сока, тамна чоколада за
десерте, резанци од тиквица уместо
тестенине, интегрални пиринач, киноа
или карфиол уместо белог пиринча,
печени слатки кромпир уместо помфри-
та. 

Општи превентивни циљ је повећати
број људи који све нутритивне потребе
могу задовољити редовним и разно-
врсним уносом хране, те се употреба
додатака исхрани оправдава само када
се исхраном не могу задовољити све
нутритивне потребе (болест, непотпуна
и једнолична исхрана). За разлику од
протективих ефеката исхране богате
воћем и поврћем, упркос многобројним
истраживањима није доказано да упо-
реба дијететских суплемената може
смањити ризик за настанак малигних
болести. 

Др sc. med.
Данијела Ристић-Медић, 

научни саветник, интерниста-дијетолог
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Избаците или ограничите употребу
алкохолних пића!

Алкохол (етанол) је хемијска суп-
станца присутна у алкохолним пићима
укључујући пиво, жестока пића, воћне
сајдере (ciders), вина, као и дестилиса-
на пића (вотка и ракија). Такође, алко-
хол је често коришћена супстанца у
домаћинству за дезинфекцију површи-
на и неповређене коже. 

Било да се користи као дезинфи-
цијенс (водени раствор алкохола 70% и
више) или било да се налази у пићу,
хемијски процес добијања алкохола
укључује алкохолно врење (фермента-
цијом јечма у присуству квасница
добијамо пиво).

Алкохол је једна од најстаријих
опојних супстанци коришћених у људ-
ској историји и везује се за прелазак
номадског човека на стационарни
начин живота и развој аграрног друшт-
ва. Алкохол има дугу традицију и нијед-
на кампања његове прохибиције није
уродила плодом, стога морамо да
научимо како да живимо са њим и како
да ублажимо његове штетне ефекте по
здравље.

Поред развоја зависности, алкохол и
његови метаболити (ацеталдехид) су
класификовани као група 1 канцероге-
на.

Повезаност конзумације алкохола и
појаве канцера је јасна и дозно завис-
на, такође не сме се заборавити и на
адитивно дејство алкохола и других
канцерогена (адитивно дејство алкохо-
ла и цигарета).

Канцери повезани са 
конзумацијом алкохола

Литература је препознала неколико
група малигнитета повезаних са конзу-
мацијом алкохола.
• Тумори главе и врата (ОРЛ

регије): умерена конзумација алко-
хола повећава ризик од развоја сква-
моцелуларног карцинома усне дупље
и ждрела (фаринкса) 1,8 пута и
ризик од појаве карцинома грла
(ларинкса) повећава 1,4 пута. С
друге стране, алкохоличари (heavy
drinkers) имају пет пута већи ризик
да развију канцер ОРЛ регије у одно-
су на особе које не пију.

• Рак једњака: код алкохоличара
постоји слично увећање ризика од
око пет пута и за сквамоцелуларни
карцином једњака, док је код особа
које умерено пију ризик увећан 1,3
пута. 

• Етиолошка и епидемиолошка повеза-
ност сквамоцелуларног канцера ОРЛ
регије и једњака је у складу са тре-
нутним онколошким концептом
заједничког поља канцерогенезе
горњих партија аеро-дигестивног
тракта (усна дупља + ждрело + грло
+ горње партије једњака). Ове врсте
тумора деле како факторе ризика
тако и патохистолошку слику и
основне концепте лечења.

• Рак јетре: рак јетре је повезан са
хроничном упалом и развојем цирозе
које су последица преоптерећења
јетре алкохолом и његовим штетним
метаболитима. Наиме, алкохол се
доминантно метаболише кроз јетру. 

• Рак дојке: постоји повезаност рака
дојке и конзумације алкохола, као и
рака дојке и гојазности. То је веро-
ватно последица слабости јетре да
метаболише полне хормоне, као и
способности масног ткива да исте
продукује што доводи до повећаног
ризика за развој канцера дојке.

• Рак дебелог црева (колоректални
карцином): конзумација алкохола
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повећава ризик за развој карцинома
дебелог црева за 1,2 до 1,5 пута.

Алкохолна карциногенеза
Алкохол преко својих непосредних

метаболита доводи до развоја канцера
на више различитих начина:
• Ацеталдехид је канцероген и токси-

чан, при чему његово токсично
дејство зависи од релативне актив-
ности ензима алкохолне дехидроге-
назе (АДХ) и алдехид дехидрогеназе
2 (АЛДХ2). Наиме, суперактивна
форма АДХ као и слабија активност
АЛДХ2 су одговорне за интолеран-
цију алкохола код особа азијатског
порекла. Ацеталдехид је доведен у
везу и са развојем рака панкреаса у
овим популацијама.

• Индукција оксидативног стреса и
упале који могу да оштете ДНК
ћелија јетре и слузнице горњих пар-
тија аеродигестивног тракта.

• Хиповитаминоза индукована лошом
апсорпцијом из црева витамина А, Б,
Ц, Д, Е и фолата.

• Повећана концентрација естрогена.
• Социјални ефекти алкохолне завис-

ности: прекомерна конзумација
алкохола индукује неуредан начин
живота и неадекватну исхрану са
недовољном количином воћа и
поврћа, и често је удружена са
додатним здравственим ризицима
(пушење, развој хроничних инфек-
ција) и са слабије доступном здрав-
ственом заштитом.

Препорука
Алкохол ће заувек остати део гло-

балне и наше културе и поред његових
штетних ефеката. У овом чланку смо
видели да и умерена конзумација алко-
хола увећава ризик од оболевања од
појединих врста карцинома, док кам-
пањско опијање (binge drinking) носи
ризик од саобраћајних несрећа и наси-
ља са правним последицама.

Генерална препорука би била да се
конзумација алкохола избегне уколико
је могуће, док повремено једно пиће у
посебним приликама уз здрав начин
живота и разноврсну исхрану не би тре-
бало да донесе значајне ризике по
здравље.

Под једним пићем подразумева се:
250 ml пива, 100 ml вина, 25 ml жесто-
ког пића (10–12 грама алкохола).

Спец. др мед. Лука Јовановић,
специјалиста радијационе онкологије
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Опрезно на сунцу и 
не користите соларијум!

Сунце је драгоцени извор живота на
нашој планети, али и нашег здравља,
како физичког тако и психичког.
Сунчево зрачење је неопходно за орга-
низацију циркадијалног и других био-
лошких ритмова који контролишу
здравље организма, спречавање депре-
сије, за синтезу витамина Д у кожи и
његове бројне позитивне ефекте на
организам – на квалитет костију и зуба,
имунитет и превенцију многих болести. 

Сунце је важно и због естетских раз-
лога, који су великом делу становништ-
ва беле расе посебно важни већ готово
читав век – препланули тен је симбол
младости, лепоте, активног и неспута-
ног живота. Мода препланулог тена и
потреба за тамњењем коже довела је и
до развоја вештачких извора зрачења,
соларијума, првобитно да би надоме-
стила сунце у крајевима где га нема
довољно, али већ одавно да би убрзала
и појачала тамњење коже.

И сунце и соларијуми емитују зраче-
ње различитих таласних дужина, које
носи енергију способну да изазове
непожељне процесе у кожи и наруши
здравље, зато је важно разумети када и
како се заштитити и те мере редовно
примењивати. 

До нас долази само део сунчевог
спектра, преостало зрачење зауставља
„добри озон“ – озонски омотач који се
налази на висини од 15 до 35 километа-
ра изнад нивоа мора. Зрачење које
делује на живи свет на нашој планети
чине:
1) УВ (UV) зрачење, чини само 5%

зрачења сунца на нивоу мора, не
осећамо га!
• УВБ (UVB) зрачење, изузетно

важно јер доводи до стварања
витамина Д, али изазива и најве-
ћи део свих штетних ефеката
сунца – рак коже, катаракту,
оштећење имуног система, као и

свима добро познате опекотине
коже,

• УВА (UVA) зрачење које појачава
штетне ефекте УВБ зрачења, иза-
зива фотосензибилизацију (нпр.
„копривњача на сунце“), фото-
дерматозе, меланом и убрзава
старење коже,

2) Видљиво зрачење (VIS) које видимо
као светлост, чини 39% зрачења
сунца и

3) Инфрацрвено зрачење (IR), које
чини 56%, а осећамо га као топлоту.
УВ зрачење је одговорно за промене

и обољења коже, ока и слабљење иму-
нитета (ћелије имуног система налазе
се у кожи и њих уништава велика доза
зрачења, односно претерано сунчање).
Старење коже, које погађа све особе
које се претерано и без заштите излажу
сунцу и/или зрачењу у соларијуму, се
дешава знатно брже (фотостарење или
убрзано старење коже), него што би се
десило природним, хронолошким про-
цесом старења. Иако старење коже и
превремена појава бора на лицу данас
представљају значајне проблеме и
мушкараца и жена беле коже широм
света, далеко озбиљнији, здравствени
проблем је рак коже. За развој рака
коже одговорни су и УВБ и УВА зраче-
ње, без обзира да ли потичу од сунца
или из соларијума. 

Мере за превенцију рака коже, уста-
новљене још крајем прошлог века, су
једноставне, јефтине и свима доступне,
а чине тзв. „паметно понашање на
сунцу“:
• Избегавати период дана од 10 до 16

часова, јер је тада сунчево УВ зраче-
ње најјаче. У том периоду треба
потражити безбедан хлад неке гра-
ђевине (јер „шарена сенка“ неког
дрвета или сунцобран нису довољна
заштита), или боравити у затворе-
ном простору.

• Штитити се пре свега одећом дугих
рукава и ногавица, од природних
материјала, као што су лан, памук,
свила. Важно је заштитити и главу,

15

6. Заштита од сунца и УВ зрачења



најбоље шеширима широког обода
или тзв. „легионарским качкетима“
(имају део који покрива врат).

• За заштиту очију и вида, још од
најмлађих дана, треба користити
квалитетне наочаре за сунце одгова-
рајућег степена заштите.

• За свакодневну заштиту лица,
деколтеа, горње стране шаке, треба
користити козметичке препарате са
одговарајућом заштитом од сунца. 

• За боравак на плажи, препарат са
заштитним фактором (SPF – Sun
Protection Factor), треба нанети рав-
номерно на читаво тело, најмање
15–20 минута пре сунчања.
Оптимална количина препарата за
просечну одраслу особу, за читаво
тело, је 30 ml (две супене кашике).
Највећа вредност заштитног факто-
ра која се данас може купити је 50+,
што значи да он штити од појаве
опекотина од сунца 50 пута дуже
него што је време потребно да би се
развила опекотина на кожи која није
заштићена. Ако је кожа врло светла
и осетљива и лако гори, у почетку
треба користити заштитни фактор
50+ док се не развије тамнија боја
коже, након тога се може користити
и препарат са мањим заштитним
фактором. Особе које су се већ
„припремиле“ за летовање и већ
имају „боју“, не морају користити
вредност заштитног фактора, али
свакако и даље морају примењивати
препоручене мере. Заштитни препа-
рат се наноси после сваког купања,
брисања пешкиром или на свака два
сата. Препоручују се обавезно „пре-
парати широког спектра заштите“,
односно они који штите и од УВБ и
од УВА зрачења (а понекада и оста-
лих делова спектра) и водоотпорни
препарати, који кожу штите и када
се претерано зноји (нпр. спортске
активности), или приликом купања у
реци, језеру, мору или базену.

• Сунчање у соларијуму треба избега-
вати. Турбосоларијуми емитују и УВА
и УВБ део спектра, али су дозе
зрачења далеко веће од природног,
сунчевог зрачења. Године 2009.
зрачење соларијума је проглашено

„канцерогеним за људе“. Многе
државе су увеле и законске прописе
и обавезе власника салона, којима
се ограничава коришћење сола-
ријума: особама млађим од 18 годи-
на у многим земљама соларијум није
дозвољен. 

Кожа памти, односно, временом
„сабира“ сваку дозу зрачења. Тако
сунчање које је наизглед безопасно,
временом, услед накупљања промена у
кожи, доводи до развоја бора, исуши-
вања коже, па чак и малигних промена.
Посебно су осетљива деца и младе
особе до 18 година, код њих свака опе-
котина двоструко повећава ризик од
рака коже касније током живота. 

Бебе не треба излагати директном
сунцу, а малу децу само до 10 сати и
после 17 часова.

Старије особе су такође осетљиве,
јер је њихова кожа већ примила велику
дозу зрачења, често узимају и пуно
лекова, од којих неки могу изазвати и
фотосензибилизацију. По договору са
лекаром, такве лекове треба заменити
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неким другим леком из исте групе,
макар током летње сезоне, или се
потпуно склонити са сунца.

Наравно, сакривање од сунца није
добро, јер нас то лишава неопходне
синтезе витамина Д. Зато се, како би
смањили ризик од развоја рака коже,
треба сунчати до 10 и после 16 сати.
Доза зрачења која доводи до стварања
довољне дозе витамина Д је суберитем-
ска, дакле није потребно изгорети да би
се синтетисао витамин Д. Сматра се да
је довољно између 15 и 30 минута изла-
гања сунцу сваког дана (нпр. у шетњи,
приликом одласка на посао, у школу и
сл.), без обзира на сезону, јер је наш
организам прилагођен сезонским
варијацијама зрачења.

Једном месечно, а посебно на крају
сезоне сунчања, потребно је да сами
детаљно прегледамо читаву површину
коже, са два огледала или уз нечију
помоћ. Сваку промену треба пратити
и/или консултовати дерматолога. 

Одмор је време када заборављамо
на све проблеме и обавезе. Да бисмо
уживали у потпуности, у породици
треба створити навику, још од малих
ногу, да се редовно примењују све мере
заштите од сунца. Само тако, опуштање
и уживање је потпуно, а здравље сачу-
вано!

Прим. проф. др 
Сузана Миљковић
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Готово једна петина свих случајева
рака у свету настаје као последица

инфекције.

Поједини вируси, бактерије и пара-
зити могу изазвати рак или повећати
ризик од настанка рака. За неке од ових
узрочника на располагању су нам вак-
цине које омогућују врло ефикасну пре-
венцију настанка инфекције и њоме
изазваних малигних болести, док код
осталих примењујемо мере за спреча-
вање преноса или лечење инфекције.

Хумани папилома вирус (ХПВ)
Полно преносива инфекција хуманим

папилома вирусом је веома честа и код
већине особа пролази сама по себи без
последица. Међутим, инфекција поједи-
ним типовима вируса (типовима висо-
ког ризика или онкогеним типовима),
може прећи у хроничну, дуготрајну
инфекцију и након више година дове-
сти код жена до рака грлића материце,
вулве и вагине, код мушкараца до рака
пениса, а код оба пола до рака ануса и
рака усне дупље и ждрела. Инфекција
типовима вируса ниског ризика може
довести до појаве кондилома (генитал-
них брадавица) који не представљају
ризик за рак, али су веома упорно и
непријатно обољење.

Вакцине против хуманог папилома
вируса (ХПВ вакцина) примењују се од
2006. године, са преко 400 милиона

доза датих у свету. Вакцина делује пре-
вентивно односно спречава настанак
инфекције и због тога је најефикаснија
уколико се примени пре ступања у
полне односе. Регистрована је за узраст
од навршених 9 и више година, а про-
грами имунизације се најчешће спрово-
де у узрасту од 12 до 14 година.
Вакцина се може применити и код ста-
ријих особа, али се са годинама старо-
сти смањује вероватноћа да особа није
била у контакту са типовима покриве-
ним вакцином.

Препоруке:

1. За превенцију ХПВ инфекције препо-
ручују се мере за заштиту од полно
преносивих болести. Међутим, како
се ради о инфекцији која може
захватити целокупну гениталну и
аналну регију, употреба кондома не
пружа потпуну заштиту. Вирус се
преноси путем директног контакта
гениталне регије са инфицираном
кожом или слузокожом или преко
руку.

2. У Србији је у домовима здравља за
спровођење препоручене имуниза-
ције доступна деветовалентна ХПВ
вакцина (Гардасил 9), и то за оба
пола и узраст од 9 до 19 година. Ова
вакцина пружа заштиту од седам
најчешћих онкогених типова ХПВ
(16, 18, 31, 33, 45, 52 и 58) одговор-
них за 90% случајева рака грлића
материце и значајан део других
наведених канцера, као и од два
нискоризична типа (6 и 11) одговор-
на за гениталне брадавице.

3. Свим девојкама и женама од ступа-
ња у полне односе препоручују се
редовни гинеколошки прегледи са
одговарајућим тестовима (Папа тест
или тест на ХПВ).

Хепатитис Б и хепатитис Ц вируси
Инфекција овим вирусима преноси

се сексуалним путем, путем заражене
крви и, ретко, са инфициране мајке на
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дете током порођаја. У нашој земљи
крв за трансфузију се редовно провера-
ва на крвно преносиве узрочнике
инфекција. Уколико се не примене
одговарајуће мере (стерилизација
инструмената, употреба рукавица и
др.), хепатитис Б и Ц вируси се могу
пренети: током хируршких и стомато-
лошких интервенција; током процедура
као што су тетоважа, акупунктура,
педикир или маникир, бушење ушију;
козметичким третманима. Вируси се
могу пренети и коришћењем заједнич-
ких бријача и четкица за зубе, као и
коришћењем заједничке игле код нар-
комана.

Након акутне инфекције, код поједи-
них особа се вирус задржава, може
довести до хроничне инфекције јетре и,
након више година, цирозе или рака
јетре (хепатоцелуларног карцинома).

Препоруке:

1. Вакцина против хепатитиса Б код
новорођенчади спроводи се у нашој
земљи од 2005. године. Вакцинација
се спроводи и код особа са повећа-
ним ризиком као што су лица у
здравственим установама и школама
која долазе у непосредан контакт са
инфективним материјалом, партнери
особа које су хронични носиоци
вируса, интравенски наркомани и др.
Вакцина против хепатитиса Ц још
увек не постоји.

2. За превенцију инфекције препору-
чују се мере за заштиту од полно
преносивих болести и избегавање
ризичних процедура (медицинске,
козметичке и друге процедуре које
се не спроводе стерилним инстру-
ментима и уз одговарајуће мере за
превенцију инфекција).

3. Код особа са хроничном хепатитис Б
инфекцијом одговарајуће лечење
инфекције и избегавање алкохола
могу смањити ризик за рак јетре.

Бактерија хеликобактер пилори
Бактерија хеликобактер пилори при-

сутна је у желуцу код две трећине
особа. Иако код већине особа не дово-
ди до тегоба или болести, ова инфек-

ција након више година може да дове-
де до чира на желуцу, рака желуца и
МАЛТ лимфома желуца (редак тип нон-
Хочкин лимфома). За настанак малиг-
них болести, уз дугогодишњу инфек-
цију, битни су тип бактерије, као и при-
суство додатних фактора као што су
пушење, начин исхране и др.

Препоруке:

1. Особе које имају или су имале чир на
желуцу или дванаестопалачном
цреву треба да ураде тест на прису-
ство бактерије хеликобактер пилори
и, у случају да је тест позитиван,
спроведу лечење инфекције одгова-
рајућом антибиотском терапијом.
Истраживања су показала да излече-
ње инфекције доводи до смањења
ризика за рак желуца за 30 до 40%.

2. Тестирање и лечење хеликобактер
пилори инфекције препоручује се и
код пацијената са раним раком желу-
ца и МАЛТ лимфомом желуца.

3. Рутинско тестирање особа без икак-
вих тегоба (скрининг) на хеликобак-
тер инфекцију и лечење инфекције
код позитивних резултата се још
увек не препоручују. Истраживања о
скринингу су у току.

Вирус хумане 
имунодефицијенције (HIV)

Инфекција вирусом HIV-а не про-
узрокује рак директно али, због ослаб-
љеног имунитета, постоји повећан
ризик за поједине малигне болести као
што су Капоши сарком или не-Хочкинов
лимфом.

Препоруке:

1. У циљу превенције HIV инфекције,
треба примењивати мере за превен-
цију полно преносивих болести и
избегавати ризичне медицинске,
козметичке и друге процедуре које
се не спроводе стерилним инстру-
ментима и уз одговарајуће мере за
превенцију инфекција.

2. Тестирајте се редовно. 
3. Одговарајуће лечење HIV инфекције

смањује ризик за појаву лимфома.
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Епштајн-Бар вирус (ЕБВ)
Инфекција Епштајн-Бар вирусом је

веома честа и најчешће настаје у
детињству и без икаквих симптома.
Вирус се преноси путем пљувачке. Ако
инфекција настане у нешто каснијој
доби, може се јавити у виду мононук-
леозе („болести пољупца“). Након
инфекције, вирус остаје у организму до
краја живота, али не изазива никакве
тегобе.

У ретким случајевима, и вероватно
уз присуство додатних утицаја, вирус
може довести до настанка Хочкиновог
лимфома, назофарингеалног карцино-
ма (тумора носног дела ждрела) или
Буркитовог лимфома.

Како је више од 90% одраслих особа
инфицирано овим вирусом а не зна се
који су то додатни фактори који могу
довести до настанка малигне болести,
нема сврхе радити анализе за открива-

ње инфекције. Вакцина против ЕБВ још
увек не постоји.

Др sc. med. др Ана Јовићевић,
специјалиста епидемиологије
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Промене на кожи су веома честе,
најчешће су безопасне али могу бити и
знак упозорења за рак коже па се пре-

поручује спровођење самопрегледа
коже једном месечно.

Рак коже представља малигну
болест и односи се на неколико врста
тумора који имају различите знакове,
тежину клиничке слике и терапијски
приступ. 

У прву групу, немеланомске туморе
коже, спадају базоцелуларни карцином
(најучесталији тип рака коже, али и
најмање опасан) и планоцелуларни
карцином коже (други по учесталости). 

Другу групу чини меланом, најагре-
сивнији тип рака коже и малигна болест
великог друштвено-економског значаја
чија је учесталост у свету у непрекид-
ном порасту. У Србији је 2019. године
регистровано укупно 650 особа оболе-
лих од меланома, а умрле су 283 особе.
У развијеним земљама, 80% меланома
се открије у раној фази због добро
организованих превентивних прегледа
у склопу скрининг програма. У Србији
пак подаци указују на то да се меланом
открива у каснијој фази болести, што
говори о потреби за побољшањем мера
превенције и раног откривања мелано-
ма, што би за крајњи циљ имало већи
проценат излечења. 

Најзначајнији фактор ризика за
настанак рака коже је излагање УВ зра-
цима. Понављане опекотине од сунца
удвостручују ризик од настанка мелано-
ма, те стога адекватна УВ заштита
доприноси значајном смањењу ризика
од оболевања. У циљу превенције
потребно је користити креме са висо-
ким заштитним фактором, носити
заштитну одећу, наочаре за сунце и
шешир и избегавати соларијуме. 

Потребно је спроводити самопреглед
коже једном месечно и одлазити код
дерматолога једном годишње ради дер-
москопског прегледа. 

Промене на кожи су веома честе,
најчешће су у вези са старењем али се
могу јавити у било ком узрасту. У најве-

ћем броју случајева су безопасне, али
некада могу бити и знак упозорења за
озбиљније обољење као што је рак
коже.

Самопреглед коже
Приликом самопрегледа коже потре-

бно је обратити пажњу на пигментова-
не промене на кожи и посматрати
њихов облик, величину, боју и ивице
примењујући тзв. АБЦДЕ правило.
Такође, било каква промена на кожи
која се брзо мења и расте захтева
хируршко уклањање и хистопатолошку
анализу. 

Преглед треба обављати у добро
осветљеној просторији, испред зидног
огледала, уз коришћење ручног огледа-
ла за недоступне регије и без одеће. 
• Најпре је потребно прегледати лице,

посебно нос, уста и уши са обе стра-
не. Користити оба огледала том при-
ликом. 

• Детаљно прегледати поглавину, уз
коришћење фена и огледала, да
бисте сваки сегмент учинили доступ-
ним прегледу. 

• Прегледајте предњу и задњу страну
руку, почевши од пазуха, преко лак-
това, подлактица, шака, прстију и
простора између прстију. 

• Прегледајте врат, грудни кош, сто-
мак и предњу страну ногу. Жене
треба детаљно да прегледају кожу
између и испод дојки. 

• Окрените се леђима великом огледа-
лу и уз помоћ ручног огледала пре-
гледајте задњу страну врата, раме-
на, леђа, задњицу и задње стране
ногу, све до пета. 

• Окрените се поново лицем према
огледалу, седите и детаљно прегле-
дајте гениталије и унутрашњу страну
бутина, табане и кожу између
прстију стопала.
Када се ради о меланомима, једна

трећина настаје из постојећег младежа
док остали представљају новонастале
промене на кожи. Меланом се може
јавити и на слузницама, као и у оку,
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што су регије које нису у целости
доступне самопрегледу, те се из тог
разлога у високо ризичним групама
препоручује преглед лекара. 

Уколико сте на својој кожи примети-
ли промену која испуњава неке од
наведених критеријума, потребно је да

се што пре обратите вашем лекару,
који ће проверити о каквој се промени
ради и да ли су потребни дијагностика
и лечење.

Др Никола Јефтић
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За самопреглед дојки погледајте брошуру Друштва на
https://serbiancancer.org/brosure/

АБЦДЕ правило 

Извор: Брошура Друштва „Меланом“ https://serbiancancer.org/brosure/



Малигне болести најчешће немају 
специфичне симптоме али поједине
тегобе могу бити знак упозорења 
да се обратите свом лекару како 

би се разјаснио њихов узрок

Малигне болести су у целом свету
други по реду узрочник смртности
одмах иза кардио-васкуларних болести.
Број оболелих од рака је у сталном
порасту. Данас се сматра да је веома
мали број малигних болести повезан са
наследним фактором, око 10%, а да је
највећи број изазван начином живота,
да је последица лоших навика и недо-
вољне бриге о свом здрављу. 

Малигни тумори могу дати најраз-
личитије симптоме и знаке, у зависно-
сти од места у организму где се налазе.
Симптоми зависе од начина на који
тумор расте, величине тумора и утицаја
на околне органе и ткива. Уколико дође
до појаве метастаза, симптоми ће бити
у зависности од места на којем се мета-
стазе развијају. Већина тумора ретко
даје специфичне симптоме у раној фази
болести, већ су симптоми јасни и вид-
љиви у каснијој фази развоја.
Симптоми у раној фази болести често
личе на друге, много мање озбиљне
болести. 

Локализација то јест место тумора
утиче на симптоме који ће бити више
или мање изражени. Локалним растом
тумор врши притисак на околна ткива и
органе. Један пример су тумори мозга
који расту унутар лобањске дупље где
и минимално повећање масе тумора
може довести до појаве различитих
симптома. Други пример су тумори пан-
креаса, јетре и других унутрашњих
органа који могу достићи велике димен-
зије пре појаве било каквих симптома.

Симптоми малигних болести су раз-
личити и зависе од органа који је обо-
лео. Код злоћудних тумора коже и вид-
љиве слузокоже постоје израслине које
се лако могу видети, тумор мозга про-
узрокује главобољу и повраћање а
тумор у стомаку болове, проблеме са
варењем и пражњењем црева. Ако је

тумор у грудном кошу, јавиће се бол,
кашаљ, отежано дисање или упале
плућа које се понављају. У одмаклој
фази болести, оболели губи на тежини,
иако једе исто као раније, постаје ане-
мичан, осећа замор и жали се на хро-
нични умор. 

Симптоми и знаци нису специфични
само за туморе, већ постоје и код дру-
гих болести. Њихово присуство не
значи да се ради о тумору али је знак
да би требало да се обратите свом
лекару који вас, уколико је потребно,
може упутити на одговарајуће прегледе
како би се разјаснило порекло симпто-
ма.

Обратите пажњу на следеће симпто-
ме и посаветујте се са својим лекаром
ако их приметите:
• Промене у пражњену црева које

трају дуже од три недеље – нелагод-
ност у стомаку, крв у столици,
дијареја или затвор без очигледног
разлога, осећај да нисте у потпуно-
сти испразнили црева, бол у стомаку
или леђима, измењен изглед столи-
це. 

• Лоше варење, горушица, подригива-
ње, бол у трбуху изнад пупка, мучни-
на, повраћање, осећај ситости након
пар залогаја, надутост стомака после
јела, губитак апетита. 

• Неуобичајено крварење – крв у
мокраћи, вагинално крварење изме-
ђу менструација, вагинално крваре-
ње годину дана или више након
менопаузе, крв када кашљете.

• Кашаљ, бол у грудима и недостатак
даха који трају дуже време.

• Израслина или квржица у дојци, у
пазуху или на неком другом делу
тела; саветује се да редовно сами,
самопрегледом, проверавате груди,
пазухе, препоне и тестисе.

• Младеж који мења облик или изгле-
да неуједначено, мења боју или има
у себи више од две боје, са сврабом,
перутањем или крварењем, постаје
већи или више подигнут у односу на
површину коже. 
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• Раница на кожи која тешко зараста и
поново се по зарастању појављује.

• Необјашњиви губитак тежине, свраб
или жута кожа, мокраћа која је дуже
време тамније боје.

• Дуже време се осећате лоше и
осећате умор.

Неке особе имају већи ризик за обо-
левање од рака. То су људи који имају

одређене синдроме или стања и речено
им је да су у већем ризику за оболева-
ње. Већи ризик имају и они код којих су
двоје или више блиских рођака, као
што су родитељи, браћа, сестре, лече-
ни због малигнитета. Код ових особа
примењују се посебни режими редов-
них прегледа.

Код већине малигних болести,
успешност лечења директно зависи од
стадијума болести у тренутку постав-
љања дијагнозе. Због тога се, у циљу
откривања болести у раним стадијуми-
ма болести, саветују превентивни и
редовни прегледи и говори о малигним
болестима како би се становништво
подстакло да се при појави упозор-
вајућих симптома јави лекару. 

Прим. др sc. med. Јелена Бокун
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Република Србија је започела са 
увођењем организованих скрининг
програма за рак грлића материце, 

рак дебелог црева и рак дојке 
2012. године. 

Одазовите се уколико 
добијете позив за скрининг или се
обратите изабраном лекару да вас

упути на прегледе који се препоручују
за ваше године.

Значај националних програма за
рано откривање рака

Унaпрeђeњe Нaциoнaлнoг прoгрaмa
зa рaнo oткривaњe рaкa дojкe, рака
грлића материце и колоректалног кар-
цинома урађено je током 2012. и 2013.
гoдинe уз пoдршку Eвропске уније и
прojeктa „Пoдршкa увoђeњу Нaциo-
нaлнoг прoгрaмa зa бoрбу прoтив рaкa у
Србиjи”, стручнoг тимa сaрaдникa и
рaднe групe при Mинистaрству здрaв-
љa. 

Нaциoнaлни прoгрaм зa прeвeнциjу и
рано откривање карцинома дojкe je у
склaду сa прeпoрукaмa Свeтскe здрaв-
ствeнe oргaнизaциje за „рaнo oткри-
вaњe, aдeквaтну диjaгнoстику и тeрaпи-
jу рака дojкe у циљу смaњeњa смртно-
сти и пoбoљшaњa квaлитeтa живoтa
жeна”.

Нaциoнaлни прoгрaм зa рано откри-
вање карцинома грлићa мaтeрицe je у
склaду сa прeпoрукaмa Свeтскe здрaв-
ствeнe oргaнизaциje, чиjи je циљ смa-
њeњe oбoлeвaњa и смртнoсти oд oвe
малигне болести.

Национални програм раног открива-
ња колоректалног карцинома у складу
је са „Европским смерницама за осигу-
рање квалитета скрининга колоректал-
ног карцинома” из 2010. године који се
примењује у већини европских земаља.

Скрининг представља препознавање
до тада неоткривене болести, коришће-
њем скрининг теста у привидно здра-
вој, тј. асимптоматској циљној попула-
цији.

Циљ скрининга рака дојке је смање-
ње смртности, док се скринингом рака
грлића материце и рака дебелог црева
смањују и оболевање и смртност од
ових болести.

Организовани скрининг
Организовани скрининг представља

масовно позивање циљне популације
на тестирање и тумачење скрининг
тестова праћено строгом контролом
квалитета и извештавањем.

Организовани скрининг се ради у
циклусима на неколико година (две или
три, у зависности од врсте скрининга) у
складу са епидемиолошким и демо-
графским подацима, као и кадровским и
финансијским капацитетима.

Организовани скрининг је организа-
ционо захтеван и сложен процес, па је
зато неопходно постепено ширити
територију на којој се спроводи у скла-
ду са обезбеђивањем свих потребних
материјалних и финансијских услова
као и едукације здравствених радника.

Република Србија је започела са
постепеним увођењем организованог
скрининга рака грлића материце, рака
дебелог црева и рака дојке од 2012.
године. 

Циљна популација
Циљну популацију за програм скри-

нинга карцинома грлића материце чине
жене 25–64 година живота, за програм
скрининга карцинома дојке чине жене
50–69 година живота, а за програм
скрининга колоректалног карцинома
мушкарци и жене 50–74 година живота.

За сва три програма скрининга тежи
се обухвату од најмање 75%. За про-
грам скрининга карцинома грлића мате-
рице циклус скрининга траје три годи-
не, а за програме скрининга карцинома
дојке и колоректалног карцинома
циклус траје две године. Скрининг тест
за програм организованог скрининга
карцинома грлића материце је цито-
лошки брис грлића материце (ПАП
тест), за програм организованог скри-
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нинга карцинома дојке мамографија.
Скрининг тест за програм организова-
ног скрининга колоректалног карцино-
ма је имунохистохемијски FOB тест.

Носиоци спровођења 
организованог скрининга

Носилац спровођења организованог
скрининга карцинома дојке и карцино-
ма грлића материце је изабрани лекар,
доктор медицине специјалиста гинеко-
логије, док је носилац спровођења
организованог скрининга колоректал-
ног карцинома изабрани лекар, доктор
медицине у дому здравља. 

Тим за координацију спровођења
скрининга у дому здравља, у сарадњи
са надлежним институтом или заводом
за јавно здравље, припрема списак
циљне популације. Евиденција у скри-
нингу је базирана на листи осигураника
Републичког завода за здравствено
осигурање и осталих грађана који
остварују право на здравствену зашти-
ту, уз поштовање прописа који уређују
област заштите личних података.

Дијагностика
За дијагностиковање и лечење кар-

цинома грлића материце тријажни
тестови су колпоскопија и/или ХПВ тест
према Водичу добре клиничке праксе
за дијагностиковање и лечење карци-
нома грлића материце. 

За дијагностиковање и лечење у
организованом скринингу колоректал-
ног карцинома неопходна је додатна
претрага, односно колоноскопија. 

За скрининг карцинома грлића мате-
рице тумачење брисева врше акредито-
ване цитолошке лабораторије, тумаче-
ње мамографских снимака врши се дво-
струко, од стране два независна обуче-
на доктора медицине, специјалиста
радиологије, за скрининг рака дојке,

док тумачење FOB тестова врше едуко-
вани лабораторијски техничари и меди-
цинска сестра у лабораторији дома
здравља за скрининг колоректалног
карцинома.

Процес организованог скрининга
карцинома грлића материце завршава
са препоруком на основу резултата ПАП
теста, процес организованог скрининга
рака дојке завршава се након допун-
ских процедура (ултразвучни преглед
дојки и циљаног мамографског снима-
ња), док се процес организованог скри-
нинга колоректалног карцинома завр-
шава негативним имунохемијским FOB
тестом, а у случају позитивног имунохе-
мијског FOB теста колоноскопијом и
хистопатолошким налазом у случају
узимања биоптичког материјала.

Саопштавање резултата, одређива-
ње динамике и садржаја даљег праће-
ња, укључујући и упућивање на даљу
дијагностику спроводи изабрани лекар
доктор медицине, односно специјали-
ста гинекологије за скрининг карцино-
ма грлића материце и карцинома дојке.

За успешност скрининга неопходна
је јасно дефинисана одговорност
појединаца у свакој фази и квалитетна
сарадња свих актера – од домова
здравља, института и завода за јавно
здравље, преко здравствених установа
секундарног и терцијарног нивоа, до
РФЗО-а и Министарства здравља.

Канцеларија за скрининг рака ИЈЗС
„Др Милан Јовановић Батут“ Србије
координира, организује, прати и проце-
њује спровођење скрининга и обезбе-
ђује едукацију и стручну подршку оста-
лим учесницима у организованом скри-
нингу.

Доц. др Верица Јовановић, 
специјалиста социјалне медицине

Невена Милошевић, МSc
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Спровођење организованог скринин-
га рака дојке на територији Републике
Србије отпочело је децембра месеца
2012. године од стране Министарства
здравља, а у сарадњи са мрежом инсти-
тута и завода за јавно здравље и оста-
лим здравственим установама из мреже
државних здравствених установа.

Епидемиолошки подаци
Карцином дојке представља најчеш-

ће малигно обољење код жена широм
света и водећи је узрок оболевања и
умирања од малигних болести у жен-
ској популацији.

Према проценама Међународне
агенције за истраживање рака, карци-
ном дојке код жена представља најчеш-
ће малигно обољење у свету, испред
колоректалног карцинома, карцинома
плућа и карцинома грлића материце.
Када говоримо о водећим узроцима
смрти од малигних болести код жена,
карцином дојке се такође налази на
првом месту.

Према последњим доступним пода-
цима Светске здравствене организације
и проценама Међународне агенције за
истраживање рака, у свету је у 2020.
години регистровано више од 2.260.000
новооболелих жена свих узраста од
карцинома дојке и просечна стопа обо-
левања је износила 47,8 на 100.000, док
је умрло скоро 685.000 жена и просеч-
на стопа умирања је износила 913,6 на
100.000. Исте године је у свету живело
скоро 7,8 милиона жена којима је

дијагноза карцинома дојке била постав-
љена у последњих пет година.

Уколико се открије на време, лечење
карцинома дојке је успешно у преко
90% случајева, због чега је главни циљ
Глобалне иницијативе за карцином
дојке Светске здравствене организације
(WHO Global Breast Cancer Intiative),
смањење смртности од карцинома
дојке за 2,5% годишње.

Србија се налази на првом месту
када говоримо о оболевању и умирању
од карцинома дојке међу земљама
јужне Европе.

Према последњим подацима
Регистра за рак ИЈЗС „Др Милан
Јовановић Батут“ у 2019. години у
Републици Србији је регистровано 4237
новооболелих и 1657 умрлих жена од
рака дојке. Стопа оболевања од рака
дојке код жена у Републици Србији
износила је 72,3 на 100.000, а стопа
умирања 19,3 на 100.000.

Фактори ризика
Свака жена може оболети од рака

дојке, али поједини фактори могу тај
ризик у одређеној мери повећати: 
• Позитивна породична анамнеза –

чешће оболевају жене код чијих бли-
ских сродница мајке, баке, сестре је
већ дијагностикован рак дојке

• Рана прва менструација
• Жене које нису рађале или су роди-

ле у познијим годинама
• Хормонска терапија, алкохол и дуван
• Гојазност и физичка неактивност.

Скрининг програм
Организовани скрининг рака дојке

обухвата све наизглед здраве жене ста-
рости од 50 до 69 година.

Спроводи се како би се рак дојке
открио у раној фази, када је излечење
могуће у преко 90% случајева. 

Хируршке интервенције које се тада
спроводе су поштедније, а квалитет
живота оболеле жене је бољи у односу
на живот жене када се болест открије у
касној фази. 
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Циљ организованог скрининга рака
дојке је смањење смртности од овог
малигног обољења.

Модел скрининга у 
Републици Србији

Скрининг карцинома дојке се спро-
води на територији Републике Србије у
виду организованог децентрализованог
програма.
• Циљна популација: жене од 50 до 69

године живота.
• Покривеност популације: тежи се

обухвату од најмање 75%.
• Циклус скрининга: на две године.
• Скрининг тест: мамографија.
• Тумачење тестова: тумачење мамо-

графских снимака се врши од стране
два независна радиолога, уколико се
мишљења не поклапају, дефинитив-
но мишљење даје радиолог суперви-
зор.

• Додатна дијагностика код позитив-
ног налаза: ултразвук дојки, MRI,
циљана биопсија.

• Крај процеса скрининга: процес
скрининга се завршава уредним
мамографским налазом /BIRADS 2/.

• Даљи третман и праћење, који није
део скрининга: опште болнице и
клинички центри.

• Контрола квалитета и евалуација
програма: Канцеларија за превен-
цију малигних болести.

• Саопштавање резултата и упућива-
ње на даљу дијагностику спроводи
изабрани гинеколог.

Информисање, едукација, комуни-
кација и социјална мобилизација

Пре започињања спровођења скри-
нинга неопходно је дефинисати страте-
гију информисања, едукације, комуни-

кације и социјалне мобилизације, опе-
ративни план за њену реализацију, њен
временски оквир и одредити одговорна
лица за спровођење наведених актив-
ности на нивоу Републике Србије и
нивоу управних округа.

Стратегија за подручје општина које
покрива дом здравља представља део
годишњег акционог плана активности
дома здравља који припрема тим за
координацију скрининга дома здравља
и доставља га надлежном институту
или заводу за јавно здравље на
усвајање.

Носиоци програма организованог
скрининга рака дојке су домови здрав-
ља: њих 35 који планирају обухват
тестирањем од 75% циљне популације.
Организовани скрининг рака дојке на
територији Републике Србије се спро-
води и радом два мобилна мамографа.

Спец. др мед. Радољупка
Радосављевић, 

специјалиста гинекологије 
и акушерства

Спец. др мед. Клаудиа Кравић, 
специјалиста епидемиологије
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Епидемиолошки подаци 
Рак грлића материце је друго по уче-

сталости малигно обољење код жена у
свету са око 600.000 новорегистрова-
них случајева сваке године. Преко 80%
случајева рака грлића материце као и
смрти због ове болести региструје се у
земљама у развоју. 

У Републици Србији, рак грлића
материце представља један од приори-
тетних јавноздравствених проблема.

Према подацима Института за јавно
здравље Србије (ИЈЗС) на територији
Републике Србије (без података за
територију АП Косово и Метохија) у
2019. години је откривено 1044 нових
случајева рака грлића материце. 

Стандардизована стопа инциденције
рака грлића у Републици Србији 2019.
године била је 18,0 на 100.000 жена,
што представља једну од највиших
стопа инциденције у Европи. Сличне
високе стопе бележе се у Црној Гори,
Румунији и Литванији.

Према подацима ИЈЗС, 2019. године
438 жене умрле су од рака грлића мате-
рице. Стандардизована стопа смртно-
сти је износила 6,5 на 100.000 жена и
нижа је од стопа у Црној Гори и
Румунији.

Стадијум болести представља главни
прогностички фактор код болесница са
раком грлића материце.

Према расположивим подацима,
мање од трећине случајева рака грлића
материце открива се у раној инвазивној
фази када се може успешно применити
само оперативно лечење.

Рак грлића материце – могући
узроци и превенција

Од када је после вишедеценијског,
упорног рада професору Хералду цур
Хаусену додељена Нобелова награда
(слика 1) за његово откриће да је хума-
ни папилома вирус (ХПВ) изазивач рака
грлића материце, јасно је да се указала
историјска шанса: искоренити једну
малигну болест вакцином.

Регионалним разликама у стопама и
трендовима оболевања од рака грлића
доприноси више фактора. Учесталост
рака грлића материце зависи од сексу-
алне активности јер се инфекција онко-
геним типовима хуманог папилома
вируса (ХПВ) сматра главним етиолош-
ким фактором и представља неопход-
ни, мада не и довољни, услов за наста-
нак рака грлића.

Међутим, учесталост рака грлића
материце у великој мери зависи од још
једног фактора, а то је постојање и
успешност скрининг програма у посмат-
раној популацији. Скрининг програм
омогућава не само откривање рака
грлића материце у раној, пресимпто-
матској фази, већ и откривање прекан-
церозних лезија чијим се уклањањем
спречава настанак малигних промена.
Препоруке Савета Европе још из 2003.
године биле су да треба започети скри-
нинг програме у свим земљама члани-
цама, као и у свим земљама кандидати-
ма. У земљама, углавном развијеним, у
којима се скрининг програми успешно
примењују већ неколико деценија,
забележен је драматичан пад инциден-
ције и смртности од рака грлића мате-
рице (Британија, Финска, Аустралија,
Нови Зеланд...).

Скрининг програм
Основни скрининг тест је Папанико-

лау тест. 
Циљна популација су жене старости

од 25 до 64 године.
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Укупна циљна популација у Србији
по попису из 2011. године је 2.084.095
жена. 

На годишњем нивоу треба прегледа-
ти око 700.000 жена, тако да све добију
ПАП брис једном у три године.

У спровођењу организованог скри-
нинга рака грлића материце учествују
тимови служби за здравствену заштиту
жена из свих домова здравља на тери-
торији Републике Србије. Узети брисе-
ви се на анализу шаљу у цитолаборато-
рије основане у следећим здравственим
установама:
1. Дом здравља Суботица – за циљну

популацију жена са територије
Севернобачког управног округа,
Западнобачког управног округа и
Севернобанатског управног округа;

2. Дом здравља Зрењанин – за циљну
популацију жена са територије
Средњебанатског управног округа и
Јужнобанатског управног округа;

3. Дом здравља Нови Сад – за циљну
популацију жена са територије
Јужнобачког управног округа;

4. Дом здравља Сремска Митровица –
за циљну популацију жена са тери-
торије Сремског управног округа;

5. Дом здравља Ваљево – за циљну
популацију жена са територије
Колубарског управног округа и
Мачванског управног округа;

6. Дом здравља Пожаревац – за
циљну популацију жена са терито-
рије Браничевског управног округа,
Подунавског управног округа и
Борског управног округа;

7. Дом здравља Крагујевац – за циљну
популацију жена са територије
Шумадијског управног округа и
Поморавског управног округа;

8. Дом здравља Ужице – за циљну
популацију жена са територије
Златиборског управног округа и
Моравичког управног округа;

9. Дом здравља Краљево – за циљну
популацију жена са територије
Рашког управног округа;

10. Дом здравља Крушевац – за циљну
популацију жена са територије
Расинског управног округа, Косовс-
ког управног округа, Пећког управ-
ног округа, Призренског управног
округа, Косовско-митровачког упра-
вног округа и Косовско-поморавс-
ког управног округа;

11. Дом здравља Ниш – за циљну попу-
лацију жена са територије Ниша-
вског управног, Зајечарског управ-
ног округа, Топличког управног
округа и Пиротског управног округа;

12. Дом здравља Лесковац – за циљну
популацију жена са територије Јаб-
ланичког управног округа и
Пчињског управног округа;

13. Клинички центар Србије, Клиника
за гинекологију и акушерство – за
циљну популацију жена са терито-
рије града Београда, општине
Врачар, Звездара, Гроцка, Пали-
лула и Стари град;

14. Клиничко-болнички центар Земун –
за циљну популацију жена са тери-
торије града Београда, општине
Чукарица, Нови Београд, Земун и
Сурчин;

15. Гинеколошко-акушерска клиника
„Народни фронт“ – за циљну попу-
лацију жена са територије града
Београда, општине Савски венац,
Раковица, Вождовац, Обреновац,
Барајево, Лазаревац, Сопот и
Младеновац.

Свим женама старости од 25 до 64
година препоручује се да ураде ПАП
тест бар једном у три године!

Спец. др мед. Бојана Павловић,
специјалиста гинекологије 

и акушерства

Спец. др мед. Тамара Наумовић,
специјалиста социјалне медицине
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Спровођење организованог скринин-
га рака дебелог црева на територији
Републике Србије отпочело је децембра
месеца 2012. године од стране
Министарства здравља, а у сарадњи са
мрежом института и завода за јавно
здравље и осталим здравственим уста-
новама из мреже државних здравстве-
них установа.

Епидемиолошки подаци
Рак дебелог црева (колоректални

карцином) представља најчешће малиг-
но обољење дигестивног тракта. Према
проценама Међународне агенције за
истраживање рака, то је треће по уче-
сталости малигно обољење, после рака
дојке и плућа, у оболевању од свих
малигних тумора код оба пола. Када
говоримо о водећим узроцима смрти од
малигних болести код оба пола, рак
дебелог црева је други најчешћи узрок
смрти, одмах после рака плућа.

Према последњим доступним пода-
цима Светске здравствене организације
и проценама Међународне агенције за
истраживање рака, у свету је у 2020.
години регистровано више од 1.930.000
новооболелих особа оба пола и свих
узраста од рака дебелог црева и про-
сечна стопа оболевања је износила

19,5 на 100.000, док је умрло више од
935.000 људи и просечна стопа умира-
ња је износила 9,0 на 100.000. Исте
године је у свету живело скоро 5,3
милиона људи којима је дијагноза ове
болести била постављена у последњих
пет година.

У Европи је у истом периоду регист-
ровано скоро 600.000 новооболелих
особа од колоректалног карцинома са
већом стопом оболевања (30,4 на
100.000) од оне регистроване глобално
у свету. У истом периоду од колорек-
талног карцинома је у Европи умрло
скоро 250.000 особа оба пола и стопа
умирања је износила 12,3 на 100.000.

Према истим изворима Србија се
међу земљама Европе, када говоримо о
процењеној стандардизованој стопи
инциденције од колоректалног карци-
нома, налази мало изнад просечних
вредности за Европу када је реч о обо-
левању, али се на основу процењених
стандардизованих стопа морталитета
налази на петом месту, одмах иза
Словачке, Мађарске, Хрватске и Молда-
вије, када говоримо о умирању од коло-
ректалног карцинома.

Фактори ризика и симптоми
Неправилна исхрана (храна богата

животињским мастима и протеинима, а
оскудна влакнима), гојазност, пушење,
позитивна породична анамнеза, посто-
јање цревних полипа (ризик се повећа-
ва после педесете године старости) и
недостатак физичке активности пред-
стављају факторе ризика за настанак
колоректалног карцинома.

Ризик од настанка карцинома дебе-
лог црева се повећава са старошћу и
значајно расте након 40. године живо-
та.

Симптоми који упућују на карцином
дебелог црева су прикривено (окултно)
или видљиво (манифестно) крварење,
измене у цревном пражњењу, болови у
трбуху и малокрвност. Једна четвртина
(25%) оболелих има позитивну поро-
дичну анамнезу карцинома дебелог
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црева, од којих више од пола код рођа-
ка првог реда.

Превенција рака дебелог црева
Примарна превенција подразумева

мере и поступке који се спроводе пре
појаве болести с циљем да до њеног
настанка не дође. Смањење учестало-
сти рака дебелог црева постиже се кроз
уклањање или смањивање изложено-
сти факторима ризика као што су
неадекватна исхрана, прекомерна теле-
сна тежина, слаба физичка активност,
пушење, прекомерно конзумирање
алкохола и др.

Секундарна превенција подразумева
откривање болести у раном стадијуму,
што утиче на успешност лечења.
Откривање болести у преканцерозном
стадијуму  ̶ стадијуму доброћудног
полипа или у стадијуму локализоване
болести омогућава потпуно излечење у
више од 85% (76–90%) оболелих.

Организовани скрининг програм
представља значајну компоненту
секундарне превенције.

Скрининг програм
Скрининг за рак дебелог црева се

спроводи на територији Републике
Србије у виду организованог децентра-
лизованог програма.
• Циљна популација: мушкарци и

жене од 50 до 74 година живота.
• Покривеност популације: тежи се

обухвату од најмање 75%.
• Циклус скрининга: на две године.
• Скрининг тест: имунохистохемијски

FOB тест.
• Тумачење тестова: лабораторије у

дому здравља (едуковани лаборато-
ријски техничари и медицинске
сестре).

• Додатна претрага код позитивног
имунохистохемијског FOB теста:
колоноскопија.

• Крај процеса скрининга: процес
скрининга се завршава негативним
имунохистохемијским FOB тестом, а
у случају позитивног имунохистохе-
мијског FOB теста колоноскопијом и
хистопатолошким налазом у случају
узимања биоптичког материјала.

• Даљи третман и праћење, који није
део скрининга: опште болнице и
клинички центри.

• Контрола квалитета и евалуација
програма: Канцеларија за превен-
цију малигних болести.
Саопштавање резултата, одређива-

ње динамике и садржаја даљег праће-
ња, укључујући и упућивање на даљу
дијагностику спроводи изабрани лекар.

Информисање, едукација, комуни-
кација и социјална мобилизација

Пре започињања спровођења скри-
нинга неопходно је дефинисати страте-
гију информисања, едукације, комуни-
кације и социјалне мобилизације, опе-
ративни план за њену реализацију, њен
временски оквир и одредити одговорна
лица за спровођење наведених актив-
ности на нивоу Републике Србије и
нивоу управних округа.

Стратегија за подручје општина које
покрива дом здравља представља део
годишњег акционог плана активности
дома здравља који припрема тим за
координацију скрининга дома здравља
и доставља га надлежном институту
или заводу за јавно здравље на
усвајање.

Обухват циљне групе популације
Текућа 2022. година означена је као

друга година петог циклуса (трајање
циклуса – две године) организованог
скрининга колоректалног карцинома, а
циљну групу грађана који су обухваће-
ни чине особе узраста од 50 до 74 годи-
не, оба пола.

Носиоци програма организованог
скрининга колоректалног карцинома су
домови здравља: њих 32 који планирају
обухват тестирањем од 75% циљне
популације, као и сви остали домови
здравља који који планирају обухват
тестирањем од 20% циљне популације.

Спец. др мед. 
Александра Николић,

специјалиста епидемиологије

Марина Јелић, MSc
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