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У току претходне деценије, догодио
се значајан научни и технолошки
помак, који је довео до осавремењива-
ња концепта онколошког имиџинга, као
мултидисциплинарног, заснованог на
примени знања из домена фундамен-
талних наука, математике, генетике,
геномике, физике и физичке хемије,
као и информатике, која је на основу
примене сложених софтверских систе-
ма, постала незаобилазна у адекватној
примени онколошког имиџинга. Пара-
лелно са овим процесима, осавремење-
ни су терапијски алгоритми и продуже-
на очекивана дужина живота онколош-
ких пацијената. Генотипизација тумора
у току постављања дијагнозе допушта
персонализовани приступ, како радио-
лошком праћењу тако и терапијским
модалитетима у лечењу малигних боле-
сти. Овакав приступ захтева наменски
дефинисане дијагностичке протоколе,
засноване не само на високо резолут-
ним визуелизационим техникама, већ и
на примени функционалних аспеката
имиџинга, односно процени параметара
молекуларног имиџинга, као и параме-
тара који нису доступни визуелизацији,

али се могу процењивати сложеним
математичким моделовањем на основу
података садржаних у једном вокселу,
као најмањој јединици тродимензио-
налног имиџинга.

Према глобалним статистичким
подацима, у XXI веку малигне болести и
даље представљају други најчешћи
узрок смртности, после болести кардио-
васкуларног система. Изузетно је важно
напоменути да је стопа петогодишњег
укупног преживљавања оквирно 68%, у
односу на свега 49% седамдесетих
година прошлог века, што подразумева
значајно повећање броја пацијената, са
значајно продуженом дужином прежив-
љавања. Генотипизација у току постав-
љања дијагнозе омогућава адекватно
сагледавање механизама настанка
болести, одговора и резистенције на
постојеће терапијске модалитете, као и
могућност сагледавања генских мута-
ција и амплификација, што омогућава
примену циљане терапије, за коју се на
основу генске анализе очекује ефикас-
ност. У том смислу – адекватна процена
туморског одговора превазилази кон-
цепт примене конвенционалних радио-
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лошких техника, односно фокусира се
на могућности визуелизације, односно
функционалне процене адекватних
биомаркера, које адекватно, тачно и
репродуцибилно може да дефинише у
току праћења ефеката терапијских
модалитета, као и у оквиру контролних
прегледа. 

У оквиру рутински примењених ими-
џинг модалитета, свакако би требало
поменути конвенционале радиолошке
прегледе – радиографију и UZ, који у
бројним алгоритмима остају почетни на
различитим нивоима здравствене
заштите: посебно у оквиру примарне
здравствене заштите и скрининга и
представљају увод у софистициране
технике, као што је CT и MR дијагности-
ка, односно различите аспекте функ-
ционалног имиџинга: перфузије, дифу-
зије и спектроскопије. Могућност при-
мене сложених математичких модела у
анализи ових параметара омогућава
предикцију туморског одговора рела-
тивно рано, пре морфолошки детекта-
билних промена, што има значаја у про-
цени туморског одговора и прилагођа-
вању терапијских модалитета у складу
са концептом персонализоване медици-
не. 

У складу са наведеним, онколошки
имиџинг, као мултидисциплинарни,

подразумева радиолошке дијагностич-
ке принципе (CT, MRI), као примену
принципа нуклеарне медицине (CT-PET/
MR-PET) и различите аспекте молеку-
ларног имиџинга. Парадигма се, очеки-
вано – мења: од дијагнстичког имиџин-
га према процени терапијског одгово-
ра. Тако, као пресудни тренутак у

постављању дијагнозе, можемо да
посматрамо и тренутак реализоване
биопсије, која омогућава не само хисто-
лошку и имунохистохемијску, већ и ген-
ску анализу. Концепт води развоју
радиомике/радиогеномике и прецизне
медицине. 
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Карцином дојке

Карцином дојке је најфреквентнији
карцином у женској популацији, у свету
и Републици Србији. Према подацима
за 2020. годину (Институт за јавно
здравље Србије „Др Милан Јовановић
Батут“), број новооболелих у Србији
износио је 4368 жена и 124 мушкараца,
односно 22,6% од укупног броја жена
оболелих од свих карцинома и 0,6% од
укупног броја мушкараца оболелих од
свих карцинома за ту годину (1). Од
укупног броја оболелих од карцинома
дојке, укључујући и дијагностиковане
претходних година, у 2020. години,
умрле су 1782 жене и 43 мушкарца (1).
Највећи број оболелих је био у узрасној
доби од 60. до 75. године, а највећи
број умрлих је био старији од 75 година
(1). На основу података IARC
(International Agency for Research on
Cancer), у свету је 2020. године проце-
њено око 2,26 милиона новодијагности-
кованих карцинома дојке, а приближно
685.000 особа је изгубило живот (2). 

Постоји више различитих хистолош-
ких типова карцинома дојке, у зависно-
сти од типа ћелија од којих воде порек-
ло. Најчешћи тип је дуктални карцином,
који потиче од епителних ћелија млеч-
них каналића и чини око 80% свих кар-
цинома дојке. Други најчешћи тип је
лобуларни карцином и он потиче од
епителних ћелија лобулуса дојке, који
представљају сегменте жлезданог
ткива дојке који су одговорни за ства-
рање и секрецију млека. Удео овог типа
карцинома чини око 15% свих карцино-
ма дојке (3).

Поред хистолошког типа потребно
је, путем имунохистохемијских (ИХХ)
анализа, одредити и ком молекуларном
субтипу припада карцином. Овим ана-
лизама одређује се присуство или одсу-
ство рецептора у ткиву дојке – хормон-
ски рецептори (естрогенски и прогесте-
ронски рецептори) и HER2 рецептор
(human epidermal growth factor receptor
2 – HER2). Дефинише се и индекс про-
лиферације Ki-67, који је показатељ

колико се ћелија тренутно налази у
фази деобе. На основу ИХХ анализа
одређује се да ли је карцином ЛУМИ-
НАЛ А субтип, ЛУМИНАЛ Б субтип, ХЕР2
позитиван субтип или троструко нега-
тиван субтип, што у даљем онколошком
лечењу одређује коју је терапију адек-
ватно применити (3).

Клиничким прегледом и радиолош-
ким методама поставља се дијагноза и
одређује стадијум, односно фаза боле-
сти у којој се пацијент/киња у моменту
постављања дијагнозе карцинома нала-
зи. Болест може бити локализована –
ограничена само на дојку у којој је
настао карцином, локално узнапредо-
вала – уколико су присутне метастатске
промене у аксиларним (потпазушним)
или парастерналним (грудним) лим-
фним чворовима са исте стране или
узнапредовала – постојање удаљених
метастатских промена у другим органи-
ма, најчешће у плућима, јетри, костима
и мозгу.

Радиолошке процедуре које се кори-
сте за дијагностиковање карцинома
дојке, а потом и даље онколошко
праћење су мамографија, ултрасоно-
графија и магнетна резонанција.
Приликом радиолошких прегледа дојки,
одређује се њихова структура – гланду-
ларне дојке (дојке које су грађене пре-
тежно од жлезданог ткива) или липома-
тозне дојке (дојке које су претежно гра-
ђене од масног ткива). Као закључак
сваког налаза даје се BI-RADS (Breast
Imaging-Reporting and Data System)
оцена 0–6 (19). BI-RADS 0 – неконклу-
зиван налаз, потребна додатна дијагно-
стика; BI-RADS 1 и 2 – уредан налаз,
0% вероватноћа да је промена малиг-
на; BI-RADS 3 – вероватно бенигна про-
мена, контролни преглед за шест месе-
ци; BI-RADS 4а/4b/4c – ниска (2–9%)/
средња (10–49%)/висока (50–94%)
вероватноћа да је промена малигна –
потребна биопсија; BI-RADS 5 – веома
висока вероватноћа да је промена
малигна (>95%), потребна биопсија;
BI-RADS 6 – хистопатолошки доказан
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карцином након биопсије – потребна
додатна дијагностика за процену ста-
дијума.

Мамографија

Мамографија је метода која се засни-
ва на примени јонузујућег Х зрачења –
нативни 2D радиографски (рендгенски)
снимак дојке без давања јодног или
другог контрастног средства (4).
Примењује се у оквиру радиолошког
screening-а за рану дијагностику карци-
нома дојке, пре појаве симптома и раз-
воја клиничке слике. Потребно је начи-
нити по два снимка, укупно четири за
обе дојке, у две различите пројекције,
CC (cranio-caudal) и MLO (medio-lateral-
oblique) пројекцији (4). Дојка се ком-
примује између покретне компресивне
плоче и потпорног дела на који належе
дојка, у коме се налази детектор ренд-
генских зрака. Снимање траје неколико
минута и укупна доза зрачења је веома
ниска – 0,7 mSv (5). 

ACR класификацијом дефинише се
степен заступљености фиброгланду-
ларног (жлезданог) ткива у дојци, кате-
горије се означавају са a, b, c или d (6).
Категорију а представљају у потпуно-
сти липоматозне дојке, а d у потпуности
жлездане, дензне дојке. Сензитивност
(Se – Sensitivity) мамографије (вредност
која показује вероватноћу правилног
дијагностиковања карцинома) варира у
зависности од грађе дојки, показано је
да опада са већом заступљеношћу
жлезданог ткива у дојкама. За потпуно
липоматозне дојке, сензитивност изно-
си 100%, док је за екстремно дензне
дојке сензитивност свега 50% и саве-
тује се примена допунских дијагностич-
ких метода, ултразвук или магнетна
резонанција (Se – ACRa = 100%, ACRb
= 83,9%, ACRc = 72,9%, ACRd = 50%)
(7). 

Присуство калцификација, депозита
калцијума у ткиву дојке, на мамогра-
фији може указати на појаву малигне
болести. Карциноми у неинвазивним
формама, раним фазама, често се при-
казују појавом микрокалцификација.
Када су суспектне, микрокалцифика-
ције имају линеаран (линијски) распо-
ред који прати ток млечних канала –

дуктуса (лат. ductus – канал), од чијих
ћелија води порекло најчешћи тип кар-
цинома дојке, дуктални карцином.
Суспектне микрокалцификације су
најчешће пунктиформне (ситнозрнасте,
тачкасте), плеоморфне (бизарног, не-
правилног облика) и аморфне (бледе) и
оне представљају одливак стања у дук-
тусима. Макрокалцификације се смат-
рају бенигним, обично се јављају у
склопу фиброаденома, бенигних тумора
дојки и цисти или након операција у
пределу оперативног ожиљка, када се
називају дистрофијске калцификације.  

На мамографији се верификује и
постојање сенки које могу бити порекла
тумора, малигних или бенигних,
цистичних промена, лимфних чворова.
Суспектне туморске сенке, које указују
на присуство малигнитета су обично
спикулираног, звездастог облика, са
или без микрокалцификација. На мамо-
графији се може мерити дебљина коже
дојке. Уколико је преко 3 mm, може
индиректно указати на постојање кар-
цинома (карциноматозни маститис).
Задебљање коже се редовно виђа у
склопу посттерапијског аспекта, наро-
чито након зрачења дојке, а може бити
последица и бенигних упала дојки –
маститиса. Неки типови карцинома се
могу приказати постојањем нарушене
архитектонике или асиметрије жлезда-
ног ткива – нарушена грађа ткива.
Уколико се не може са сигурношћу
дефинисати да ли је сенка нарушена
грађа ткива или се приликом компре-
сије нормално ткиво дојке тако форми-
рало, потребно је урадити циљани сни-
мак са додатном компресијом, када ће
нормално ткиво да се раслоји, а сус-
пектна зона ће и даље постојати. 

Мамотомосинтеза је 3D мамогра-
фија. У току снимања рендгенска цев се
покреће, правећи лук око дојке, настаје
више снимака на различитим пресеци-
ма кроз дојку, дебљине до 1 mm. Све
слике компјутерски програм генерише у
3D снимак, који радиолог може да
листа, и на тај начин добија се већи
број информација и детаљнији преглед
дојке (4, 8). Може бити од користи код
прегледа жлезданих, дензних, дојки.
Томосинтеза омогућава извођење
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вакуум асистиране биопсије под конт-
ролом мамографије DBT-VAB (digital
breast tomosynthesis-guided vacuum-
assisted biopsy). Ова врста биопсије
превасходно је намењена за хистопато-
лошку проверу мамографски детектова-
них суспектних микрокалцификација. 

Контрастна мамографија

Контрастна мамографија је мамогра-
фија која захтева интравенско аплико-
вање јодног контрастног средства два
минута пре снимања. Снимци настају
употребом аквизиције дуалне енергије
(Dual-energy) – високодозне (HE – high
energy) и нискодозне (LЕ – low energy),
при чему настају HE снимак и LЕ сни-
мак. Када се LE снимак суптрахује од НE
снимка добија се суптракција – снимак

на коме се издваја туморска проме-
на/зона од интереса. Промене се могу
визуализовати због постојања промена
у перфузији (прокрвљености) малигно
измењеног ткива, услед индукције
настанка нових крвних судова
(неоангиогенезе). Нови крвни судови у
склопу малигнитета су пропустљиви и
долази до изливања контраста, што
омогућава његову акумулацију у регији
од интереса (11, 12).

Предност контрастне у односу на
нативну мамографију је у томе да осим
што се могу детектовати анатомске
промене у структури дојке, добијају се
и подаци о променама у перфузији
дојке (12). 

Контрастна мамографија се намеће
као потенцијална алтернатива магнет-
ној резонанцији. Погодна је за клау-
строфобичне пацијенте/киње, који не
могу издржати преглед у магнетном
пољу, као и за преглед дензних дојки.
Уколико се промена уочи овом методом
могуће је у истом акту учинити вакуум
асистирану биопсију под контролом
мамографије, DBT-VAB. 

Постоји ризик од реакције преосет-
љивости услед примене јодног конт-
растног средства. Контраиндикована је
код пацијената/киња са доказаном
алергијом на јодно контрастно средство
и инсуфицијенцијом бубрега и јетре. 

Ултрасонографија

Ултрасонографија (УЗ – ултразвук)
користи нејонизујуће високофреквент-
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не ултразвучне таласе. Преглед се
врши ултразвучном сондом која одаши-
ље таласе кроз гел у ткиво дојке, а
потом скупља одбијене таласе и омо-
гућава формирање слике на компјутер-
ском екрану. Слика настаје у реалном
времену. Путем Doppler ултрасоногра-
фије процењује се проток крви у регији
од интереса. Малигне промене су више
прокрвљене и могу дати сигнал када се
укључи Doppler. УЗ је високосензитивна
метода за детекцију карцинома у ком-
бинацији са мамографијом (Se=97,3%)
(9). Применом еластографије добијају
се информације о еластичности детек-
товане лезије, малигне лезије показују
мањи степен еластичности, у односу на
околно, нормално ткиво (20). 

Индикације за УЗ преглед су: евалуа-
ција палпабилне туморске масе у дојци,
евалуација аксиларних супра/инфра-
клавикуларних лимфних чворова, ева-
луација дензних дојки код негативног
мамографског налаза (ACR c, ACR d),
евалуација промена у дојци код млађих
жена (<40 година), допунски циљани

преглед код постојања суспектне про-
мене на мамографији или магнетној
резонанцији, појава исцедка из брада-
вице, ретракције коже и увлачење бра-
давице, праћење бенигних промена у
дојкама (фиброаденоми, цисте) (10). 

Ултразвук није метода избора за
детекцију и праћење микрокалцифика-
ција у дојкама. Калцификације се могу
видети уколико су у склопу неке тумор-
ске промене или уколико су већих
димензија (макрокалцификације). У том
случају, виде се као хиперехогене зоне
са постериорном атенуацијом – губље-
њем ултразвучног сигнала у регији иза
калцификата. Смањена је сензитивност
код прегледа липоматозних и волуми-
нозних дојки.  

Путем ултрасонографије могуће је
извођење ултразвуком вођене биопсије
широком иглом – US CNB (ultrasound
guided core needle biopsy) виђених
туморских промена, као и пункције
цистичних промена танком иглом –
FNAB (fine needle aspiration biopsy). 
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Магнетна резонанција

Магнетна резонанција MR (енг. MRI –
Magnetic Resonance Imaging) базира се
на окретању атома водоника услед
дејства магнетног поља. Потребно је
начинити преглед у преконтрастној и
постконтрастној фази када се интра-
венски апликује контрастно средство на
бази гадолинијума. Снимање траје
између 30 и 45 минута на апаратима
јачине 1,5Т и 3Т. Преглед подразумева
лежање у пронаторном положају (на
стомаку, главом окренутом на доле) са
рукама испруженим пут напред, поред
главе, у тунелу за снимање, без поме-
рања, како не би настали артефакти и
како би преглед био адекватан. Ово је
високосензитивна (до 99%) и високо-
специфична (до 97%) дијагностичка
метода која даје детаљну слику стања у
дојкама.

Промене на MRI дефинишу се као
фокуси (лезије <5 mm), mass и non-
mass лезије. Сматрају се суспектним
уколико се визуализују на постконт-
растној секвенци која се назива суб-
тракција и описују се као зоне/промене
са постконтрастним повећањем интен-
зитета сигнала (13).

Магнетну резонанцију је неопходно
радити у оптималној фази менструал-
ног циклуса, што представља период од
5 до 14 дана од почетка менструалног
крварења. Код жена у менопаузи пре-
глед се може урадити у било ком перио-
ду. Контраиндиковано је снимање маг-
нетом код клаустрофобичних пацијена-
та/киња, пацијената/киња са уграђе-
ним MR инкопатибилних металним
ендопротезама или импланатима (кох-
леарни имплатни, клипсе код можданих
анеуризми, васкуларни стентови, пејс-
мејкери, метални срчани залисци, сти-
мулатори вагуса, коштано-зглобне
ендопротезе) (13), потврђених алер-
гијских реакција на контрастно сред-
ство које се примењује, пације-
ната/киња са инсуфицијенцијом бубре-
га и јетре. Уколико је уграђена MR ком-
патибилна ендопротеза/имплант, нео-
пходна је потврда о могућности извође-
ња прегледа од стране лекара који је
извршио наведену интервенцију. 

Индикације за MRI дојки: радиолош-
ки screening жена у високом ризику за
настанак карцинома дојке и жена са
дензном грађом дојки, када је смањена
сензитивност мамографије, одређива-
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ње стадијума (проширености) малигне
болести – процена величине туморске
масе, постојања евентуалних додатних
фокуса карцинома у дојци, захватања
зида грудног коша, околних лимфних
чворова, контралатералне дојке, ева-
луација одговора на неоадјуванту (пре-
оперативну) хемиотерапију, праћење у
посттерапијском и постоперативном
току, евалуација стања силиконских
импланата у дојкама, евалуација стања
у дојкама код неслагања клиничког,
мамографског и ултразвучног прегледа
(14).

Вакуум асистирана биопсија под
контролом магнетне резонанције, MRI-
VAB (Magnetic resonance imaging-guided
vacuum-assisted breast biopsy), је врста
биопсије која се ради у случајевима
када је промена видљива само на сним-
ку магнетном резонанцијом, али не и
другим радиолошким методама. Биоп-
сија се изводи широком иглом, мини-
малне величине 11 G (gauge), уз пре-
тходно урађена два снимања – дијагно-
стичка MR и припремна MR, ради про-
цене постојања услова за биопсију (15).
У неким случајевима DBT-VAB након
контрастне мамографије може се учи-
нити као алтернативна процедура.

Скрининг

Скрининг (енг. Screening) за карци-
ном дојке подразумева превентивни
радиолошки преглед дојки здравих,
односно наизглед здравих жена – без
сипмтома и знакова болести, у циљу
откривања карцинома у најранијим
фазама настајања. У Србији се скри-
нинг врши мамографским прегледима
на две године, код жена старосне доби
од 50. до 69. године. Између две мамо-
графије саветују се редовни месечни
самопрегледи дојки, годишњи клинич-
ки и ултразвучни преглед (16).

Према подацима Института за јавно
здравље Србије „Др Милан Јовановић
Батут“, резултати скрининга за 2016.
годину на територији Београда су сле-
дећи: 41,24% жена од укупног броја
осигураних из циљне групе је позвано
на скрининг, од којих је 34,38% тести-
рано (урађена мамографија). Од укуп-

ног броја осигураних жена, код 14,22%
је урађена скрининг мамографија (16).

Поставља се питање како спровести
скрининг код пацијентиња код којих је
још увек присутна дензна грађа дојки.
Услед смањене сензитивности мамогра-
фије за детекцију туморских сенки код
жлезданих дојки, саветује се допунски
УЗ преглед. Према извештају EUSOBI-а
(European Society of Breast Imaging) из
2022. године, код жена са екстремно
дензном грађом дојки, старосне доби
од 50. до 70. године, препоручује се
скрининг магнетном резонанцијом на
две до четири године. На основу резул-
тата истраживања, сматра се да су
жене са екстремно дензном грађом
дојки у два пута већем ризику од
настанка карцинома дојке, у односу на
жене које немају такву грађу (17).

Код жена које се налазe у групи са
повећаним ризиком за настанак карци-
нома дојке, магнетна резонанција јед-
ном годишње се сматра адекватном
скрининг методом. Популација у пови-
шеном ризику подразумева ону групу
пацијената код којих постоји већа веро-
ватноћа за настанак карцинома дојке. У
ту групу се убрајају жене са позитивном
породичном историјом на карцином
дојке код сродника првог реда, пот-
врђеном BRCA 1/2 мутацијом код срод-
ника првог реда или потврђеном BRCA
1/ мутацијом код пацијенткиње (18).
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Радиографија у медицини може се
сматрати почетним кораком у дијагнози
и скринингу различитих обољења и
стања. Технологија рендгенског снима-
ња је широко доступна захваљујући
својој економичности, неинвазивна је и
релативно безопасна, и за кратко време
даје информације од великог значаја.

Зачетак радиографије и радиоско-
пије датира из 1895. године, када је
немачки професор физике Вилхелм
Конрад Рентген открио X-зраке и опи-
сао њихово својство да могу да прођу
кроз људски организам. Рентген је
овакво зрачење назвао „X“ како би
нагласио да је у питању непозната
врста радијације. За своје откриће
добио је Нобелову награду из физике
1901. године. X зраци су електромаг-
нетне природе и ограничени су гама и
ултравиолетним зрацима. Стварају се
када слободни електрони „троше“ своју
енергију, или у интеракцији са електро-
нима у орбитама или у интеракцији са
нуклеусом атома. Било који брзи елек-
трон који удари у металну мету може да
изазове појаву X зрака. Стварање X
зрачења, његова контрола, усмеравање
према пацијенту, контрола расипног
зрачења које се догађа после проласка
зрака кроз тело и његове интеракције
са атомима ткива, усмеравање према
медијуму за детекцију ове интеракције,
потребне су функције рендгенског апа-
рата. Постоје рендген апарати за раз-
личите намене: за прегледе скелета и
плућа, покретни рендгени за снимања
поред кревета непокретног пацијента,
рендгени за ангиографије и интервент-
ну радиологију, рендгени за прегледе
дигестивног тракта. Данас су дигитални
апарати махом заменили класичне,
тако да се добијена слика складишти у
дигиталној форми, док се филмови све
мање користе. Основна предност диги-
талне рендгенографије је могућност
накнадне обраде слике истицањем или
уклањањем појединих детаља (post –
processing), као и ефикасније архивира-
ње.

Приликом проласка рендгенских зра-
кова кроз материју, долази до њихове
интеракције са атомском структуром
материје. Том приликом један део X
зракова бива апсорбован, што пред-
ставља основу примене рендгенског
зрачења у медицини. Различита ткива и
органи (зависно у првом реду од атом-
ског броја елемената који их чине)
апсорбоваће различиту количину
зрачења. Рендгенску слику у виду
сенки и светлина ствара део зрачења
који пролази кроз материју, односно
није апсорбован.

Светлина подразумева визуелну
манифестацију рендген-транспарентне
средине (ваздух у трахеји и плућима,
патолошке колекције ваздуха, итд).

Сенка представља визуелну мани-
фестацију супстрата који појачано
апсорбује X зраке. Према интензитету
разликујемо сенке интензитета меких
ткива – најслабији интензитет (масно
ткиво, мишићи, паренхиматозни орга-
ни), сенке интензитета кости или кал-
цијумове густине – интензивније, и
сенке интензитета метала као најинтен-
зивније. Распознавањем те три града-
ције сенки и једне градације црног
(транспаренције), добијамо драгоцене
податке о степену апсорпције X зрака,
односно о природи супстрата кроз који
зрак пролази.

Радиолошки преглед се може
извршити на два начина, применом
радиографије и радиоскопије. Радио-
скопија пружа информације о динамици
органа, односно његовим покретима
приликом излагања зрачењу у трајању
од неколико секунди или минута.
Радиографија подразумева добијање
радиограма, односно слике дела тела
приликом краткотрајне експозиције X
зрацима. Пацијенти се снимају у три
основна става (стојећи, лежећи и седе-
ћи) и одговарајућим положајима – про-
јекцијама: постеро-антериорни (ПА),
антерио-постериорни (АП), десни и
леви латерални (ДЛ, ЛЛ), предње-
десни и предње-леви коси (ПДК, ПЛК)
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Радиографија
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задње-десни и задње-леви коси (ЗДК,
ЗЛК). Избор става и положаја зависи од
регије која се снима, као и од општег
стања пацијента.

Адекватна интерпретација радиогра-
фије подразумева познавање пројек-
ционих ефеката који настају приликом
снимања. 

Ефекат сумације јавља се када се
две сенке слабијег интензитета нађу
једна испред друге на путу снопа X
зрака. Тада ће настати збирна сенка
јачег интензитета (укрштање предњих
и задњих окрајака ребара створиће
сенку дупло јачег интензитета од
појединачних сенки ребарних окра-
јака).

Ефекат суперпозиције настаје
када се две сенке различитог интензи-
тета нађу у истој пројекцији. Сенка
већег интензитета тада „маскира“ сла-
бију сенку (сенка срчане силуете покри-
ће сенку бронхопнеумоније која је
испред или иза ње).

Ефекат бљештања или брисања је
феномен при коме транспаренција гаса
у неком шупљем органу „брише“ сенку
неког другог ткива које се нашло у
пројекцији транспаренције (гасна
колекција колона брише сенку холеци-
сте испуњене контрастом при холеци-
стографији).

Тангенцијални ефекат јавља се
када X зраци при проласку кривином
кружног, полукружног или ваљкастог
тела буду јаче апсорбовани него у оста-
лим деловима тог тела (приликом кра-
ниограма у ПА пројекцији, због јаче
апсорпције зрака који пролазе кроз
сумационо дебљи слој коштаног ткива у
пределу латералних контура лобање,
настаје упадљиво интензивнија сенка у
тим партијама краниограма него што је
интензивна сенка средњих партија
лобање, где се збирају, осим мекоткив-
ног можданог ткива и коже, само сенке
две скваме – фронталне и окципиталне
кости – на које X зраци падају под пра-
вим углом).

Интерпретација радиографије под-
разумева детаљно изјашњавање о
карактеристикама присутних сенки и
светлина. Карактеристике сенки лако
се могу запамтити користећи мнемо-

ничку технику ЛОВИХО – локализација,
облик, величина, интензитет сенке,
хомогеност и однос према околини.
Када су особине уочених промена еви-
дентиране, доноси се мишљење одно-
сно закључак радиолога, уз пуно ува-
жавање анамнестичких, физикалних,
лабораторијских и других података о
пацијенту. Ако је налаз коначан,
завршава се дијагнозом (нпр. фрактура
кости), а уколико је дискутабилан,
радиолог истиче о чему је највероват-
није реч и набраја све диференцијалне
дијагнозе као могућности.

Индикације за радиографију су
бројне, и подразумевају присуство рес-
пираторних симптома, уочавање стра-
них тела у организму, трауме које могу
довести до радиолошки видљивих
последица (преломи костију и компли-
кације прелома), процена кардиопул-
моналних обољења, процена стања
костију и зглобова, клиничка сумња на
илеус, праћење стања пацијената
након одређених процедура (евакуа-
ција плеуралног излива, реекспанзија
плућа након дренаже услед пнеумото-
ракса), као и у склопу преоперативне
припреме.

Апсолутне контраиндикације не
постоје, али је општа препорука да се
прегледи који подразумевају јонизујуће
зрачење врше само када је то заиста
клинички оправдано. Уколико је могу-
ће, избегавати примену јонизујућег
зрачења код деце и трудница, осим
када корист превазилази ризик, при
чему се користе заштитна средства у
виду оловних кецеља и заштитних
наочара.

Упркос незаустављивом развоју тех-
нологије и постојању информативнијих
дијагностичких модалитета, радиогра-
фија и даље представља важан дијаг-
ностички алат. Широка распрострање-
ност, брзо добијање резултата за раз-
лику од магнетне резонанције, као и
мања доза зрачења у поређењу са
компјутеризованом томографијом, пре-
дности су које ову технику, стару више
од сто година, и даље чине релевант-
ном у савременој медицини.
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Слика 1. Рендген апарат Службе за радиолошку дијагностику 
Института за онкологију и радиологију Србије

Слика 2. Леви зглоб кука малротиран, присутна фрактура врата фемура са
импресијом у главу фемура. Видљива сенка уринарног катетера.
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Слика 3. Сенка централног венског катетера десно са врхом у очекиваној 
пројекцији горње шупље вене. Видљива мања мрљаста засенчења 

паракардијално обострано у доњим плућним пољима. Присутна сенка 
плеуралног излива која се пропагира до нивоа предњег окрајка VI ребра лево.

Субдијафрагмално присутни знаци пнеумоперитонеума.
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Слика 4. Стање након серијске фрактуре ребара десно. Присутни калуси.
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Ултразвук представља механичке,
акустичке таласе, чија је фреквенција
изнад 20.000 Hz (20 KHz). Људско ухо
региструје акустичке таласе фреквен-
ције између 20 Hz и 20.000 Hz.

Приликом проласка кроз различита
ткива ултразвучни таласи слабе – ате-
нуишу. У основи њихове атенуације
налазе се следећи феномени: апсорп-
ција, рефлексија, дисперзија, рефрак-
ција и дифракција ултразвучних таласа.
Рефлексија (ехо, одјек) ултразвучних
таласа при њиховој интеракцији са тки-
вима је одговорна за настанак ултра-
звучне слике. У ултразвучној сонди,
која је истовремено и генератор и
пријемник ултразвучних таласа, налазе
се пиезоелектрични кристали који
имају способност да електричне сигна-
ле претварају у механичке (ултразвуч-
не) таласе и обрнуто; у питању је
физички феномен који се назива пиезо-
електрични ефекат. 

Најважнији елемент ултразвучног
апарата јесте сонда. На основу фрек-
венције, резолуције и пенетрације улт-
развучних таласа, сонде се деле на:
конвексне, линеарне и секторске.

Осим наведених постоје и специјал-
не сонде (нпр. сонда за трансвагинални
ултразвук, сонда за ректалне прегле-
де). Сонде се разикују по фреквенцији,
облику снопа ултразвучних таласа које
емитују и његовој продорности. При-
мена сонде веће фреквенције значи
мању продорност али бољу резолуцију
слике.

Линеарне сонде су високофреквент-
не, 8–12 KHz. Оне емитују ултразвучне
таласе у облику правоугаоника, мање
су продорности, али је резолуција
слике боља. Користе се за прегледање
површних ткива и органа. На слици 3 је
пример налаза ултразвучног прегледа
штитасте жлезде.

Конвексне сонде су нискофреквент-
не, око 3,5 KHz, емитују сноп ултразвуч-
них таласа троугласте форме, користе
се при при прегледу трбуха и уротракта
(„дубоко сондирање“).

Секторске сонде су опсега фреквен-
ција 5–8 KHz, примењене претежно у
кардиологији.

Стицање увида у морфолошке одли-
ке ткива некада није довољно да се

15

Ултразвук

Слика 1. Линеарна, конвексна и секторска сонда
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донесе закључак, те се допунске
информације о ткивним карактеристи-
кама добијају применом ултразвучне
еластографије и испитивањем васкула-
ризације ткива базирано на Doppler-

овом ефекту. Хиперцелуларност и
повећана васкуларизација неке су од
круцијалних особина туморског ткива.
Међутим, крвни судови тумора су
неретко малих димензија и снижене
перфузије, због чега је све распростра-
њенија примена контраста у ултразвуч-
ној дијагностици. У те сврхе користе се
контрастна средства сачињена од
микро и нано „мехурића”; представље-
ни су честицама гаса окруженим омота-
чем, који се састоји од сурфактанта,
липида, протеина и полимера.

Ултразвук се осим у дијагностици
примењује и у терапијске сврхе, у
домену физикалне медицине, али и у

хирургији у циљу деструкције ткива –
термална аблација и хистотрипсија,
применом фокусираног ултразвука
високог интензитета (енг. High-intensity
Focused Ultrasound, HIFU). Под контро-

лом ултразвука врше се биопсије про-
мена и друге интервентно-радиолошке
процедуре.

Ултразвук је примењив у готово свим
областима медицине и има широк спек-
тар индикација. У онкологији се кори-
сти у циљу дијагностике примарног
тумора, као и за праћење онколошких
пацијената и ефекта примењене тера-
пије.

Предности ултразвука огледају се у
приступачности методе, неинвазивно-
сти, ниској цени прегледа, али и
нешкодљивости. Упркос овим чињени-
цама, треба да се примењује искључи-
во у складу са индикацијама.  
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Слика 2. Ултразвучни апарат
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Компјутеризована томографија је у
клиничку праксу уведена почетком 70-
их година прошлог века и тиме је отво-
рено ново, дигитално поглавље у
радиолошкој дијагностици. 

Први CT уређај конструисао је бри-
тански инжењер Godfrey Hounsfield

1971. године, а принцип реконструк-
ције слике компјутеризованом томогра-
фијом описао је јужноафрички физичар
Allan Cormack половином шездесетих
година прошлог века. Hounsfield и
Cormack су због својих заслуга 1979.

18

Компјутеризована томографија (CT)

Слике 1. и 2.  Метастаза у јетри пореклом од инвазивног лобуларног карцинома
дојке; временски период од IX 2022. до I 2023. године. Према RECIST-у: PD. 
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године добили Нобелову награду за
медицину.

Компјутеризована томографија (CT)
је метода радиолошког прегледа која
користи специјалну рендгенску опрему
за креирање детаљних слика пресека
тела помоћу рачунара; заснива се на
проласку X зрака кроз тело пацијента
под различитим угловима, док се на

наспрамној страни на детекторима
мери интензитет атенуираног снопа. 

Током времена се CT уређај усавр-
шавао, тако да постоје четири генера-
ције уређаја; оно што је највише утица-
ло на унапређивање компјутеризоване
томографије је број и позиција детекто-
ра, као и сноп емитованих X зрака.
Крајем XX века (1992. године) појав-

19

Слике 3. и 4. Метастазе пореклом од липосаркома у плућном паренхиму обостра-
но (обележене црвеним стрелицама) и пнеумоторакс (обележен плавим стрелица-

ма); временски период од IV 2022. до VII 2022. године. Према RECIST-у: PD.
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љује се мултислајсни CT уређај (MSCT –
multislice computed tomography) или
мултидетекторски CT уређај (MDCT –
multidetector computed tomography) са
више низова детектора и убрзо постаје
неизоставан CT уређај у савременој
медицинској дијагностици. За разлику
од стандардних система који користе
детекторски лук са једним низом детек-
тора, код MDCT уређаја постоји више
низова лучно постављених детектора, а
постоји могућност секвенцијалне и спи-
ралне аквизиције. Оно што даје пред-
ност MDCT уређају у односу на остале
CT уређаје је чињеница да дозвољава
снимање великог дела тела у танким
пресецима (дебљине чак и испод 1
mm), такође даје бољу временску,
контрастну и просторну резолуцију, као
и већу брзину прегледа; такође омо-
гућава одличан приказ грацилних
крвних судова, а омогућава виртуелну
ендоскопију и биопсије. За употребу
MDCT уређаја је неопходна употреба

софтверских програма ради ефикасног
и правовременог тумачења. 

Постоји широк спектар индикација
за CT преглед, с обзиром да већина

органа може бити прегледана на овом
уређају. 

Контраиндикације за CT преглед
могу бити апсолутне као што су трудно-
ћа, алергија на контрастно средство,
бубрежна инсуфицијенција индукована
контрастним средством (зато се редов-
но контролишу нивои урее, креатинина
и калијума у серуму), клинички испоље-
на хипертиреоза, феохромоцитом и
мијастенија гравис, док су релативне
контраиндикације физичка немогућ-
ност пацијента да уђе у гентри или да
лежи током прегледа, телесна маса у
гојазних пацијената (новији CT уређаји
имају горњу границу за телесну масу до
220 kg), где пречник гентрија, али и
издрживост стола могу представљати
проблем код оваквих пацијената.
Нефропатија индукована контрастом
настаје услед промене реналне хемоди-
намике или директне тубуларне токсич-
ности. Огледа се у повећању серумског
креатинина преко 25%. Може се јавити

код пацијената са одређеним фактори-
ма ризика, као што су постојећа ренал-
на инсуфицијенција, дијабетесна неф-
ропатија, примена веће количине конт-
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Слика 5. High-risk ГИСТ тумор абдомена, пореклом од желуца
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раста и понављана апликација контра-
ста, дехидрација, срчана инсуфицијен-
ција и DM. Рехидрација је важан део у
превенцији нефропатије, а врши се

инфузијом 100–150 ml 0,9% NaCl 12
сати пре или након прегледа. 

Најчешће се користе изоосмоларна и
нискоосмоларна нејонска јодна конт-
растна средства, код нас је то
Ултравист 370. Након ив. апликације,
долази до интеракције атома јода и X
зрака; 1 mg јода у 1 ml крви или на 1 cm
ткива повећава дензитет за око 25 HU.
Свако контрастно средство је лек, зато
га треба пажљиво дозирати у зависно-
сти од индикације прегледа. Компли-
кације након апликације контрастног
средства су екстравазација контраста у
субкутано околно ткиво, алергијске
реакције и контрастом индукована неф-
ропатија.

Пацијенти са алергијом на јодно
контрастно средство имају апсолутну
контраиндикацију за CT преглед са
контрастним средством и у том случају
се препоручује праћење болести на
другом радиолошком модалитету (UZ,
MR), док је нативни CT преглед и даље

доступан, али не толико информативан.
У појединим случајевима, када је то
неопходно, може се направити изузетак
и урадити CT преглед са применом

контраста, али само уз премедикацију и
дозволу од стране алерголога и аси-
стенцију анестезиолога. 

Слика 7. MDCT апарат у ИОРС

21

Слика 6. Медијастинална лимфаденопатија код меланома
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Слика 8. Радна станица за CT апарат, 
у ИОРС

Компјутерска томографија је битно
дијагностичко средство у онколошком
имиџингу и широко се користи за
откривање тумора, одређивање ста-
дијума и праћење. 

Радиолошки имиџинг игра битну
улогу у објективној процени одговора
тумора на примењену терапију. Већина
метода које се користе за процену тера-
пије заснивају се на мерењу броја и
величине лезија. RECIST 1.1, ревидиран
2009. године, постао је најшире при-
хваћен критеријум за процену одговора
на клиничка испитивања код већине
солидних тумора. 

RECIST критеријуми се примењују
само за солидне туморе и заснивају се
на мерењу најдужег пречника тумор-
ских лезија и краћег трансверзалног
промера лимфних нодуса. Могу се при-
менити код CT и MR прегледа. 

Пожељно је користити исти метод
током праћења пацијената. Принцип је
да се направи детаљна евалуација при-
марних и секундарних лезија пре
почетка лечења. Ове лезије се затим
прате на следећим прегледима како би
се утврдило да ли реагују на лечење
или не. Две врсте лезија су дефинисане
на основном прегледу: таргет лезије и
нон-таргет лезије. Током контролних
прегледа, одговор пацијента на приме-
њену терапију се процењује на основу
ових лезија. Укупан одговор на тера-
пију може бити: потпуни одговор
(Complete response – CR), делимични
одговор (Partial response – PR), стабил-
на болест (Stable disease – SD) или про-
гресија болести (Progressive disease –
PD).
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Магнетна резонанција (Magnetic
resonance imaging – MRI) је неинвазив-
на дијагностичка метода, без примене
јонизујућег зрачења, у циљу настанка
тродимензионалне слике.

Принцип настанка MRI слике обухва-
та примену радиофреквентних таласа у
јаком магнетном пољу. Parcel и Bloh су
први открили феномен магнетне резо-
нанције и 1952. године добили Нобе-
лову награду из физике проучавајући
структуру и физичке феномене у језгру
атома која су основа за формирање
слике на MRI апарату.

Широку примену у медицини магнет-
на резонанца је добила 80-их година
прошлог века. У Служби за радиолошку
дијагностику Института за онкологију и
радиологију Србије, располажемо са
два Siеmens-ова апарата од 1,5Т и 3Т
(слика 1). 

Слика 1. Апарат за магнетну 
резонанцу, Служба радиолошке 

дијагностике ИОРС

Aпарат je постављен у засебној про-
сторији док се у суседној просторији
налазе радиолози и техничари који

имају звучну и визуелну комуникацију
са пацијентом (слика 2). 

Слика 2. Радна станица апарата за
магнетну резонанцију 3T 

У данашње време MRI прегледи се
прате интегрисаним софтверима који
нудe напредну визуелизацију, мултимо-
далитет и брзо 3D „читање” уз алате за
обраду слике и представљаjу иноватив-
нe апликацијe којe су заснованe на
вештачкој интелигенцији, а све у циљу
прецизиније дијагностике. 

Магнетна резонанција има велику
примену у онкологији; осим што служи
за одређивање стадијума болести на
основу димензија, облика и структуре
тумора, она омогућава и процену пара-
метара функционалног имиџинга
(дифузија, перфузија, спектроскопија)
тумора. Користи се и за планирање
терапије, као и у процени терапијског
ефекта. Захваљујући различитим сек-
венцама, изузетно је корисна за пре-
цизну идентификацију промена, првен-
ствено оних које се не могу јасно ока-
рактерисати на ултразвучном, мамо-
графском или прегледу компјутеризо-
ваном томографијом – CT, било да се
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Магнетна резонанција (MR)
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ради о карциному дојке, гинеколошким
карциномима или променама у проста-
ти, као и у одређивању граница тумора
у неурорадиологији. 

Контраиндикације за MRI преглед
су: алергијске реакције, лабораторијске
анализе које указује на слабост буб-
режне функције, уграђен пејсмејкер,
присуство феромагнетног (металног)
страног тела, клаустрофобија, трудно-
ћа (у току органогенезе; у осталим три-
местрима, лекар може проценити и
одобрити MRI преглед, али искључиво
без контрастног средства, јер за сада
нема довољно података да ли је ефекат
гадолинијумског контрастног средства
неповољан за фетус). 

Контрастно средство које се најчеш-
ће користи је на бази гадолинијума и
апликује се интравенским путем, а у
ретким ситуацијама се пије. Контрастно
средство омогућава већу дијагностичку
поузданост прегледа, пружајући већи
контраст између нормалног ткива и
патолошке промене, као и јасну дифе-
ренцијацију промене. 

Недостатак MRI прегледа је дужина
трајања која у практичном смислу дово-
ди до ограниченог броја пацијената у
једном дану. Последњих година кори-
сте се скраћени MRI протоколи који су
алтернатива стандардним MRI протоко-
лима. Осим што утичу на дужину пре-
гледа, они имају позитивних утицаја и

на цену али и удобност пацијената.
Скраћени протоколи су већ успешно
коришћени за скрининг карцинома
дојке, хепатоцелуларног карцинома,
откривање карцинома простате, као и
скрининг за неалкохолну масну болест
јетре. Однедавно скраћени протоколи
користе се и у прехируршкој процени
метастазе у јетри, откривању раних
стадијумa карцинома ректума, визуели-
зацији цистичних лезија панкреаса и
јајника, као и код жена са повећаним
ризиком од карцинома дојки.

Данас, у Институту за онкологију и
радиологију Србије преглед магнетном
резонанцијом се користи у циљу право-
времене дијагностике, али и праћења
исхода терапије онколошких пацијена-
та и то у домену сенологије, неурора-
диологије, мускулоскелетног система,
као и абодомена и карлице. Такође, све
више је заступљена примена орган-спе-
цифичних контрастних средстава,
попут Примовиста, чија посебност се
огледа нарочито у откривању фокалних
промена у јетри. 

Др Александра Бота
Др Маја Шапић

Др Дејан Јовановић
Служба радиолошке дијагностике,

Институт за онкологију и радиологију
Србије
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Меланом је малигни тумор који се
развија у меланоцитима – ћелијама које
производе меланин, пигмент који кожи
даје боју. Меланом се најчешће јавља
на кожи али се такође може формирати
на слузницама, мрежњачи ока, можда-
ним опнама, испод нокатне плоче. То је
једна од најагресивнијих малигних
болести у људској популацији јер се
метастазе од меланома могу наћи свуда
у телу. Најчешћи типови меланома су:
суперфицијални меланом, нодуларни
меланом, лентиго малигна меланома и
акрални меланом. 

Лимфосцинтиграфија и детекција
сентинел лимфног нодуса је нуклеарно-
медицинска метода којом се након
апликације радиофармака на гама
камери прате лимфни путеви и детек-
тује се први лимфни нодус (сентинелни
лимфни нодус) који добија лимфну дре-
нажу са места тумора. Ова метода може
да обезбеди хирургу прецизну локали-
зацију, као и олакшану екстирпацију
првог лимфног нодуса (сентинел лим-
фног нодуса) који се затим шаље на
патохистолошку анализу од чега зависи
стадијум болести.

Индикације за лимфосцинтиграфију и
детекцију сентинел лимфног нодуса су:
• клинички и ултразвучно неизмење-

ни лимфни нодуси, без удаљених
метастаза (N0, M0),

• дебљина тумора по Breslow-u ≥0,8
mm, укључујући и пацијенте с мик-
росателитозом у патохистолошком
налазу примарног меланома,

• дебљина меланома по Breslow-u
<0,8 mm у случају постојања улце-
рације или других фактора ризика
уз мултидисциплинарну одлуку и
информисање пацијента, јер је
ризик од детекције микрометастаза
мањи од 5%.

Процедура

Радиофармак – наноколоид обеле-
жен Технецијумом (Тс99м-наноколоид)
у дози од 37 МBq се апликује интрадер-
малним инјекцијама око места ексци-
зије меланома, приближно 0,5–1 cm од
ивица ексцизије. Радиофармак који
апликује лекар пролази лимфним путе-
вима до лимфних нодуса у којима буде
фагоцитован од стране макрофагног
система, а на сцинтиграмима (снимаци-
ма на гама камери) се лимфни нодус
уочава као фокус појачаног накупљања
радиофармака.

Снимање на гама камери се изводи
одмах након апликације радиофармака
и најчешће траје 15 минута у континуи-
тету са фрејмовима (снимцима) од по 1
минут. Пацијент обично лежи на леђи-
ма и са видним пољем усредсређеним
на регион/оне од интереса. Ово симање
се назива динамска лимфосцинтигра-
фија и на њему можемо да визуали-
зујемо први лимфни нодус – сентинел
лимфни чвор.

Након динамске лимфосцинтигра-
фије по потреби се могу радити и ста-
тичка снимања која се изводе секвен-
цијално, у трајању од по пет минута и
са паузама од по десетак минута.

Ако је меланом на трупу, снимањем
се обавезно обухватају лимфни басени
аксила и ингвинума, а ако је меланом
ексцидиран са екстремитета снимају се
лимфни басени на екстремитетима и
трупу (нпр. ако је меланом ексцидиран
са скочног зглоба, регије од интереса
су поплитеални и ингвинални лимфни
нодуси) (слика 1).

Уколико је меланом ексцидиран са
главе или врата, ради лакше локализа-
ције сентинел лимфног нодуса може се
радити и снимање у SPECT/CT модали-
тету (једнофотонска компјутеризована
томографија са компјутеризованом
томографијом) (слика 2).

25

Лимфосцинтиграфија и детекција 
сентинел лимфног нодуса код меланома
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Након визуализације сентинел лим-
фног нодуса на сцинтиграмима, пројек-
ција сентинел лимфног нодуса се обе-
лежава на кожи маркером (слика 3).

Хирург, уз помоћ интраоперативне
гама сонде, детектује а потом екстир-
пира сентинел лимфни нодус и након
добијања патохистолошког налаза,

одлучује се о даљем лечењу/праћењу
пацијента.

Уколико је сентинел лимфни нодус
без секундарних депозита индиковано
је даље праћење пацијента, а уколико
је сентинел лимфни нодус са секундар-
ним депозитима, пацијент je кандидат
за терапијску дисекцију лимфног басе-

26

Слика 2. Снимање у SPECT/CT модалитету:
ексцидиран меланом са коже паријеталне регије лево.

На снимку главе и врата у SPECT/CT модалитету се уочава сентинел лимфни
нодус у II југуларној групи лево.

Слика 3. Пројекција сентинел лимфног
нодуса обележена на кожи маркером

Слика 1. Статичка лимфосцинтигра-
фија: ексцидиран меланом са трупа са
сентинел лимфним нодусом у левом

ингвинуму
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на и адјувантну терапију према најно-
вијим смерницама.

Детекција секундарних депозита у
регионалним лимфним чворовима је
најважнији прогностички фактор у
раним стадијумима меланома. У доса-
дашњим студијама, метастазе у регио-
налним лимфним нодусима су откриве-
не код 20–50% пацијената са мелано-
мом средње дебљине инвазије (Breslow
1–4 mm). 
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Неуробластом (НБ) представља
најчешћи, екстракранијални, солидни
тумор дечијег доба који се у преко 95%
случајева јавља код деце млађе од
десет година. Ембриолошки, неуробла-
стом води порекло од ћелија неуралне
кресте па је његова локализација
карактеристична за места миграције
ових ћелија, а најчешће је присутан у
ретроперитонеалном региону (70%
случајева). У тренутку постављања
дијаг-нозе неуробластома више од 50%
паци-јената се презентује метастатском
болешћу. Стога је идентификација свих
лезија радиолошким и нуклеарно-меди-
цинским дијагностичким методама не-
походна, како за адекватно одређива-
ње стадијума и прогнозе болести тако и
за одабир оптималног терапијског трет-
мана.

Сцинтиграфија 123Ј обележеним ме-
та-јодобензилгванидином (123Ј-МЈБГ) је
нуклеарно-медицинска дијагностичка
процедура, која поред детекције при-
марног тумора представља и методу
избора за детекцију туморских метаста-
за. Основ за сцинтиграфску визуализа-
цију неуробластома представља МЈБГ
који је структурни аналог норадренали-
на. Како ћелије неуробластома на
својој површини експримирају норадре-
налински транспортер, оне уједно пре-
узимају и МЈБГ који се затим задржава
у цитоплазми туморских ћелија. Ова
специфична акумулација 131Ј-МЈБГ у
туморском ткиву се може детектовати
на сцинтиграфским снимцима и разли-
ковати се од нормалних ћелија у којима
се овај радиофармак не накупља.

Индикације

Према препорукама Европске асо-
цијације за нуклеарну медицину инди-
кације за 131Ј-МЈБГ сцинтиграфију код
пацијената са неуробластомом су: 
1) потврда сумње на неуробластом; 

2) одређивање иницијалног стадијума
болести; 

3) планирање терапије и праћење
одговора на терапију; 

4 идентификација пацијената који би
били кандидати за радионуклидну
терапију са 131Ј-МЈБГ.

Припрема пацијената и 
сцинтиграфска процедура

Поједини лекови, најчешће антихи-
пертензиви и антихистаминици, могу
утицати на преузимање 131Ј-МЈБГ од
стране туморских ћелија и на тај начин
смањивати његову дијагностичку ефи-
касност. Стога је ове лекове потребно
обуставити известан период пре зака-
заног сцинтиграфског снимања. Поред
тога, преузимање 131Ј од стране штита-
сте жлезде се спречава пероралним
уносом стабилног јода (Луголов рас-
твор) два дана пре апликације радио-
фармака, као и три дана након заврше-
ног сцинтиграфског снимања. Доза
Луголовог раствора се одређује на
основу телесне тежине пацијента.

Радиофармак се пацијенту апликује
у кубиталну вену спором инјекцијом у
трајању од 2 до 5 минута како би се
избегли нежељени ефекти као што су
хипертензија, мучнина и повраћање.
Апликована доза се одређује на основу
телесне тежине пацијента (најчешће
5,2 MBq/kg, а минимална апликована
доза износи 37 MBq). Планарна сцинти-
графија целог тела у антеро-посте-
риорној и постеро-антериорној пројек-
цији се обавља на гама камери, 20–24
сата након апликације 131Ј-МЈБГ.
Додатно се ради и снимање регија од
интереса у SPECT/CT модалитету
(Single-photon emission computed
tomography with computed tomography)
чиме се омогућава преклапање сцинти-
графске слике са сликом добијеном
компјутеризованом томографијом. Ово
даље омогућава прецизнију анатомску
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Сцинтиграфија целог тела 123Ј обележеним 
мета-јодобензилгванидином у дијагностици

неуробластома
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локализацију дистрибуције радиофар-
мака.

Тумачење сцинтиграфског налаза

При тумачењу резултата сцинтигра-
фије мора се водити рачуна о биолош-
кој расподели радиофармака у телу.
Осим у туморском ткиву, 123Ј-МЈБГ се
физиолошки накупља и у носној слуз-
ници, пљувачним жлездама, срцу,
јетри, жучној кеси, надбубрежним
жлездама и уринарном тракту (слика
1). Повремено се дифузно појачано
накупљање може видети и сузним
жлездама, плућима, слезини и цреви-
ма.

Свака зона појачане акумулације
радиофармака која се на сцинтигра-
фији визуализује на местима на којима
се МЈБГ физиолошки не накупља опи-
сује се као патолошка. Захваљујући
употреби SPECT/CT система омогућена
је морфолошка карактеризација и пре-
цизна локализација сцинтиграфски
уочене промене (слика 2). 

Највећа предност 123Ј-МЈБГ сцинти-
графије огледа се у томе што са вели-
ком дијагностичком тачношћу може
детектовати метастазе у коштаној сржи
и склетеном систему, с обзиром да се
радиофармак у њима не накупља. У
циљу стандардизације сцинтиграфских
налаза данас се при описивању мета-
стаза у костима најчешће користи семи-

квантитативна процена сцинтиграма
коришћењем SIOP-EN (The International
Socity of Paediatric Oncology European
Neuroblastoma) бодовног система
(слика 3). 123Ј-МЈБГ сцинтиграфија са
одређивањем SIOP-EN скора се ради
пре започињања и након завршетка
терапије и сматра се прогностичким
индикатором њене успешности. Студије
су показале да код пацијената код којих
је након индукционе терапије SIOP-EN

29

Слика 2. А) – Сцинтиграфски снимак целог тела 131Ј-МЈБГ осмогодишње 
девојчице приказује патолошке зоне појачане акумулације радиофармака у 
абдомену и карлици (стрелице). Б) – Циљани SPECT/CT снимак карлице са

интензивном акумулацијом 131Ј-МЈБГ у примарном тумору локализованом пресак-
рално са инфилтрацијом дисталне трећине уретера. Ц) – Циљани SPECT/CT 

снимак абдомена са интензивном акумулацијом 131Ј-МЈБГ у лимфним нодусима
парааортално, интераортокавално и параилијачно десно

Слика 1. Снимци целог тела рађени у
антеро-постериорној и постеро-
антериорној пројекцији показују

физиолшку дистрибуцију 123Ј-МЈБГ
код осмогодишње девојчице. 

НС – носна слузница; ПЖ – пљувачна
жлезда, С – срце; Ј – јетра; 

МБ – мокраћна бешика
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скор >3, треба размишљати о алтера-
тивним терапијским модалитетима.

Дијагностичка тачност

Сцинтиграфија 131Ј-МЈБГ има високу
сензитивност и специфичност (> 90%)
у детекцији неуробластома и његових
метастаза. Ипак, 10% ових тумора не
преузима радиофармак и самим тим не
може бити адекватно процењено на
основу сцинтиграфије. Такође, због
могуће хетерогености тумора може се
десити да МЈБГ позитиван тумор има
метастазе које су МЈБГ негативне и
обрнуто. У оваквим ситуацијама друге
нуклеарно-медицинске процедуре које
користе позитронске емитере могу бити
од користи.

Предности и лимитације
131Ј-МЈБГ сцинтиграфија за разлику

од метода класичне радиолошке дијаг-
ностике може прецизније да диферен-
цира туморску промену (рецидив или
метастазу) у односу на посттерапијску
секвелу, што је чини погодном за
праћење терапијског одговора. Такође,
накупљање 131Ј-МЈБГ у тумору и/или
његовим метастазама омогућава адек-
ватну селекцију пацијената који би
били кандидати за 131Ј-МЈБГ радионук-

лидну терапију. С друге стране, због
ограничене просторне резолуције сцин-
тиграфија није погодна за детекцију
малих промена а припрема пацијената
као и само снимање су временски
захтевни што је посебно огранича-
вајући фактор у педијатријској попула-
цији.
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Слика 3. SIOP-EN бодовни систем. На левој страни се види тело издељено у 12
сегмената. Сваки од ових сегмената представља део скелетног система и 

оцењује се оценом од 0 до 6 у зависности од степена накупљања радиофармака
у њима. Бодови се затим сабирају и максимални број бодова је 72. На десној

страни слике је приказана претерапијска 123Ј-МЈБГ сцинтиграфија 
четворогодишњег дечака са примарним тумором у левом хемиабдомену и 

мултиплим метастазама у костима, чији је SIOP-EN скор 32.
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Дана 15.1.2023. године напустио нас
је наш поштовани и драги проф. др
Марко Ерак који је оставио неизбрисив
траг у Институту за онкологију
Војводине у Сремској Каменици и у
целокуној српској медицини.

Проф. др Марко Ерак био је лекар
специјалиста радиолог, субспецијали-
ста онколог Клинике за радиотерапију
Института за онкологију Војводинe,
редовни професор Медицинског факул-
тета у Новом Саду за научну област
онкологија, ужа научна област
радијациона онкологија, управник
Клинике за радиотерапију Института за
онкологију Војводине, продекан
Медицинског факултета за специјализа-
ције и докторске студије у Новом Саду,
као и руководилац Центра за континуи-
рану едукацију на Медицинском факул-
тету у Новом Саду.

Рођен је 1953. године у Доњем
Вакуфу (БиХ). Основну школу завршио
је у Жабљу, а гимназију у Бечеју. Меди-
цински факултет завршио је у Новом
Саду 1980. До јануара 1983. године
радио је у Бечеју као лекар и начелник
опште праксе у амбуланти Бачко
Петрово Село. Први део специјалистич-
ког стажа из радиологије обавио је у
Општој болници Ужице, а други део на
Медицинском Факултету у Новом Саду.
Специјалистички испит из радиологије,
са одличном оценом, положио је 1985.
године.

Од 1986. године запослен је у
Институту за онкологију у Сремској
Каменици.

Био је члан бројних стручних и
научних асоцијација (ESTRO, UGOS,
BUON, СЛД Војводине и многих других).

Проф. Ерак се усавршавао и успо-
стављао сарадњу са многобројним
међународним институцијама и свет-
ским признатим болницама, Royal
Marsden Hospital Лондон (1989),
Братислава (1994), Сарајево (1992), М.
С. Кири – Варшава (2004), Тенон –
Париз (2006), Барселона (2007),
Љубљана (2009), Берген (2012).

Значајна област рада је педагошки
рад професора Ерака. Као наставник на
Медицинском факултету у Новом Саду
никада није пропустио вежбе и преда-
вања. То је сматрао својим позивом,
чашћу и задовољством. И то су генера-
ције његових студената цениле и награ-
ђивале.

Од 1994. године учествује у извође-
њу наставе студентима медицине и
здравствене неге из научне области
онкологија и палијативна нега, лекари-
ма на специјализацији из радијационе
онкологије, интернистичке онкологије,
радиологије и опште медицине. Био је
предавач лекарима на супспецијализа-
цији из онкологије. Учествовао је у
настави на докторским студијама
Медицинског факултета у Новом Саду.
Објавио је 125 стручних радова, публи-
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кованих у иностраним и домаћим часо-
писима. У 84 рада био је једини аутор
или први коаутор. Аутор је многих
поглавља у књигама, уџбеницима,
монографијама.

Током свог педагошког рада на
Медицинском факултету у Новом Саду
био је ментор осам докторских дисерта-
ција, четири магистарске тезе и 13 суп-
специјалистичких радова из онкологије
и дипломских радова. Учесник је
бројних међународних и националних
пројеката, конгреса и симпозијума у
земљи и иностранству, а за свој рад
добио је многобројна признања, пове-
ље, захвалнице, плакете.

Професор Марко Ерак свој живот
посветио је својој професији лекара,
радиолога-онколога и развоју радиоте-
рапије у Србији. Сваког радног дана,
пуних 40 година. Био је посвећени учи-
тељ и преносио знање које је и сам сва-
ким даном упијао и дупуњавао. Учио

нас је добронамерном критиком, одме-
реном похвалом и охрабрењем у пра-
вим тренуцима, није дозволио да се
задовољимо осредњим и помагао нам
да савладамо све професионалне и
животне тешкоће. Волео је своју поро-
дицу. Супругу др Драгицу Ерак, чију је
подршку неизмерно ценио, са препо-
знатљивим осмехом се поносио својом
децом, сином Бојаном и ћерком
Гораном, а највећу радост причињава-
ли су му унуци. Трудио се да их зашти-
ти, мотивише и подржи, и што му је
било најбитније да буду лепо васпита-
ни, добри и успешни људи. И у томе је
успео.

Опраштамо се од нашег поштованог
и драгог проф. др Марка Ерака. 

НЕКА МУ ЈЕ ВЕЧНА СЛАВА И ХВАЛА. 

Др Душанка Тешановић
Институт за онкологију Војводине
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ПУБЛИКАЦИЈЕ ДРУШТВА
Нове брошуре (2022. година):
• Рак плућа
• Рак дебелог црева
• Тумори мозга
• Рак простате
• Меланом
•• Лимфоми
• Рак грла
• Ретки тумори
• Зрачна терапија код деце
• Нега код пацијенткиња са 
 раком дојке

Остале брошуре:
•• Исхрана особа оболелих 
 од рака
• Одвикавање од пушења
• Самопреглед дојке
• Уживај у сунцу, али безбедно
• Употреба биљних препарата
• Мучнина и повраћање 
  изазвани хемиотерапијом
• Злоћудни тумори гинеколошке 
 регије
• Малигни лимфоми и 
 лимфоидне леукемије
• Радиотерапија, и друге

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

Брошуре и часопис можете 
погледати и преузети са
www.serbiancancer.org/brosure/
или узети штампани примерак 
у просторијама Друштва

Чланови ДЧланови Друштва редовно 
добијају све публикације
Све публикације су бесплатне 

DRU[TVO
SRBIJE
ZA
BORBU
PROTIV
RAKA



Друштво Србије за борбу против рака под покровитељством 
Министарства здравља Републике Србије је покренуло 
прву отворену телефонску линију за пружање 
медицинско-информативне помоћи и подршке оболелима 
од малигне болести, члановима њихових породица и свим 
грађанима Србије oд 2012. године.

Позовите ако желите да знате како да:Позовите ако желите да знате како да:
• унапредите своје здравље
• спречите разболевање од малигне болести
• разумете шта је малигна болест
• помогнете себи и другима.

На многа ваша питања можете добити одговоре 
од стручњака – експерата у области онкологије који су због 
свог стручно-научног доприноса развоју онкологије, свог стручно-научног доприноса развоју онкологије, 
дугогодишњег клиничког искуства и педагошког 
рада ангажовани на реализацији овог пројекта.

Ако немате информације или пак имате пуно информација, 
али нејасних, недоречених и збуњујућих, 
ако желите да разрешите дилеме и:
• имате ваше здравље под контролом
•• активно учествујете у вашем лечењу
• желите да чујете „друго – другачије” 
мишљење о предложеном лечењу

бирајте извор информација заснован на научној основи и 

позовите телефонски број 011/2686-244
 

сваког радног дана од 9 до 13 часова

011/2686-244

Отворена телефонска линија 


