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Шта су малигне болести?
Малигне болести представљају групу од око 200 болести чије 
су основне карактеристике неконтролисан раст и ширење 
ненормалних (малигних) ћелија. 

Болест се може јавити на било ком делу тела или органу али, код 
жена, најчешће настаје у дојкама, дебелом цреву, гинеколошким 
органима или плућима. Kод мушкараца, најчешћи су рак плућа, 
рак дебелог црева и рак простате.

Малигне болести се разликују по учесталости, узрочницима и 
факторима ризика, клиничкој слици, току, начину лечења и прогнози.

За малигне болести користе се и називи рак или канцер који 
имају исто значење, а некада се користе називи појединих 
патохистолошких типова рака (карцином, сарком, лимфом итд.).

Колико су честе малигне болести?
Сваке године у свету од рака оболи преко 14 милиона особа. 
Број новооболелих се непрекидно повећава ̶ очекује се да ће 
2030. године од рака оболети готово 22 милиона особа.

У Србији сваке године од рака оболи око 33 000 особа. Код 
мушкараца, најчешће се ради о малигним туморима плућа, 
дебелог црева и простате. Код жена, најчешћи су малигни тумори 
дојке, дебелог црева, плућа и грлића материце. 

У поређењу са другим европским земљама, стопе обољевања од 
рака у Србији спадају међу средње стопе и сличне су стопама у 
нашем непосредном окружењу. Изузетак представљају поједине 
врсте рака  ̶  учесталост рака плућа и учесталост рака грлића 
материце су међу највишима у Европи. Разлог високе учесталости 
рака плућа је велики проценат пушача и особа изложених 
дуванском диму. Висока учесталост рака грлића материце у 
поређењу са другим европским земљама последица је малог 
броја жена које редовно одлазе на гинеколошке прегледе.

У Србији се региструје и висока смртност од рака која се приписује 
првенствено касном откривању малигних болести.
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Како настају малигне болести?

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

Генетски фактори су одговорни за сваки десети случај рака. Већина 
настаје под утицајем нашег начина живота и утицаја средине.

Под начином живота подразумевају се: начин исхране, пушење, 
физичка активност, одржавање оптималне телесне тежине, 
конзумација алкохолних пића, начин излагања сунцу и другим 
изворима ултраљубичастог зрачења, и др.

У утицаје средине спадају изложеност хемијским једињењима, 
разним врстама зрачења и микроорганизмима. 

Повезаност између болести и изложености специфичном агенсу или 
факторима обично се изражава путем различитих степена ризика, а 
познавање ових ризика неопходно је за превенцију канцера.

Са порастом стандарда и савременим начином живота мењају се 
наше навике и изложеност штетним утицајама из околине, што 
резултира повећањем ризика за малигне болести.

У развијеним земљама од рака оболи сваки други до сваки трећи 
становник.

Ко може оболети?

Свако може оболети од рака. 

Многи сматрају да, уколико у њиховој породици није било 
случајева рака, нису под ризиком. То није тачно – само један од 
10 случајева рака настане због породичне склоности.

Ризик за малигне болести у целини расте са годинама старости; 
међутим, степен ризика и животно доба у којем се најчешће 
јављају зависе од врсте малигне болести. 
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Наследни фактори

У појединим породицама постоје наследне мутације  ̶  генске 
промене које се могу пренети са родитеља на потомство. У 
оваквим породицама уочава се велики број оболелих од рака у 
млађем животном добу, као и појава вишеструких тумора код 
оболелих.

Особа која наследи овакву мутацију има велики ризик да оболи 
од одређених типова малигне болести, далеко већи од ризика 
који постоји у општој популацији. 

Наследни канцери јављају се у склопу наследног канцерског 
синдрома дојке и јајника, фамилијарне аденоматозне полипозе, 
наследног неполипозног карцинома дебелог црева, Ли-Фраумени 
синдрома и других наследних синдрома.

Канцерогени агенси

Под канцерогенима или канцерогеним агенсима подразумевамо 
различите утицаје који могу довести до појаве рака. Међународна 
агенција за истраживање рака је део Светске здравствене 
организације који спроводи истраживања и анализира резултате 
истраживања из читавог света о томе који утицаји и у којој мери 
могу довести до рака. Разматра се утицај:
• појединачних агенаса (нпр. азбест или ултраљубичасто зрачење 

или хепатитис Б вирус),
• њихових мешавина (нпр. издувни гасови аутомобила)
• ситуација и понашање (нпр. пушење или рад у појединим 

гранама индустрије).
На основу резултата истраживања, односно научно заснованих 
доказа, утицаји се према степену ризика за рак сврставају у једну 
од 5 група. До сада су објављени резултати за преко 1000 агенаса.

Класификација агенаса према канцерогеном деловању према 
Међународној агенцији за истраживање рака
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Група Степен ризика за рак Број агенаса

Група 1 Канцерогени за људе 120

Група 2а Вероватно канцерогени за људе 81

Група 2б Потенцијално канцерогени за људе 299

Група 3 Не може се одредити да ли су 
канцерогени за људе или не 502

Група 4 Вероватно нису канцерогени за људе. 1

Да ли можемо спречити рак?

Многи верују да рак настаје искључиво као последица генетике 
или да је то ствар судбине и лоше среће.

Meђутим, истраживања су показала да наш ризик зависи од 
комбинације генетске предиспозиције, нашег окружења и нашег 
понашања. Генетика је одговорна за само један од 10 случајева 
рака. На многе факторе из нашег окружења, а нарочито на своје 
понашање можемо утицати и на тај начин смањити ризик за рак.

Врсте превенције

Примарна превенција подразумева све оно што чинимо да бисмо 
унапредили и очували здравље и да бисмо спречили настанак 
болести. То подразумева:

• избегавање фактора ризика или смањење изложености 
факторима ризика (нпр. да особа не пуши и да се труди да не 
буде изложена дуванском диму у свом окружењу)

• позитивно понашање (нпр. редовна физичка активност).
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Секундарна превенција подразумева рано откривање болести и 
скрининг. 

Код већине малигних болести лечење ће бити успешније и 
једноставније ако се открију на време и са лечењем отпочне 
благовремено.

Рано откривање подразумева препознавање раних симптома 
или знакова болести (нпр. кад особа уочи да је младеж који има 
годинама почео да се мења по боји и облику, треба се одмах 
јавити лекару за преглед)

• 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 на други 
начин, да дођу у заказано време на преглед. У складу са 
међународним и националним препорукама у Србији се 
спроводе три скрининг програма за малигне болести: рак дојке, 
рак грлића материце и рак дебелог црева.
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Колико случајева рака
се може спречити?

Процењује се да се од 30 до 50% случајева рака може спречити 
изменом начина живота и применом препоручених мера 
које подразумевају: избегавање дуванског дима, одржавање 
оптималне телесне тежине, избегавање или умерену употребу 
алкохола, здраву исхрану, физичку активност, превенцију 
појединих инфекција, заштиту од УВ или јонизујућег зрачења, 
заштиту од изложености канцерогенима на радном месту.

Да ли је здрав начин живота 
гаранција да нећемо добити рак?

Здрав начин живота не може да нам буде гаранција да нећемо 
добити рак. 

Међутим, на тај начин смањујемо ризик да оболимо од рака,.

На пример, међу „тешким“ пушачима од рака плућа оболи сваки 
седми; међу непушачима од рака плућа оболи свака стота особа.

Да ли се исплати трудити се
око здравог живота?

Свакако, и то не само по питању ризика за рак. Здрав начин живота 
смањује ризик и за болести срца и крвних судова (инфаркт, шлог..), 
болести дисајних органа, шећерну болест, болести коштано-
зглобног система, бројне друге болести и помаже да сачувамо 
добро опште здравствено стање и кондицију.
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Препоруке за превенцију рака
Међународна агенција за истраживање рака и Европска комисија 
Европске уније су 2016. године издале 4. верзију „Европског 
кодекса против рака“.
Кодекс садржи за мере које свако од нас може да предузме у 
циљу смањења сопственог ризика за рак:

1. Немојте пушити или користити било који дувански 
производ

2. Обезбедите да Ваш дом и Ваше радно место буду без 
дуванског дима

3. Одржавајте оптималну телесну тежину
4. Будите физички активни
5. Храните се здраво 

- једите пуно воћа, поврћа, интегралних житарица
- избегавајте месне прерађевине, ограничите црвено 
месо и храну са пуно соли
- ограничите висококалоричну храну (са пуно шећера 
или масти) и заслађена пића

6. Ограничите употребу алкохола
7. Опрезно на сунцу и не користите соларијум
8. Ограничите изложеност зрачењу 
9. На радном месту, заштитите се од канцерогена и 

примењујте мере заштите
10. За жене: 

- дојење бебе је значајно и за бебу и за мајку
- ограничите употребу хормонске супституционе 
терапије у менопаузи

11. Вакцинишите децу
- против хепатитиса Б на рођењу
- против ХПВ (девојчице)

12. Одлазите редовно на прегледе и учествујте у скрининг 
програмима за
- рак дојке
- рак грлића материце
- рак дебелог црева
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1. Употреба дувана

Одлука о томе да ли ћемо пушити или не
је једна од најзначајних одлука у нашем животу!

Ризици 
Дувански дим се састоји од више од 7500 хемијских једињења, од 
којих се за бар 250 зна да су токсична, а 80 изазивају рак. Више од 
трећине ових једињења пореклом је из биљке дувана, а остала су 
продукти прераде дувана, сагоревања дувана или адитиви.

Један од састојака је и никотин  ̶  супстанца која доводи до 
зависности од дувана.

Деловање никотина

Никотин је одговоран за стварање зависности од дувана. Ову 
зависност медицина сврстава у психијатријске поремећаје,  
заједно са зависношћу од хероина, кокаина или алкохола. 

Код сваког удаха дуванског дима никотин се издваја из дима и 
врло брзо доспева у мозак и мишиће. Доводи до убрзаног рада 
срца и повишеног притиска, успорава се проток крви кроз мале 
крвне судове и долази до снижења температуре коже. Никотин 
изазива и промене у активности мозга и повећано лучење 
стомачних сокова.

Код трудница никотин може довести до превремног порођаја и 
мртворођености. 

Никотин се повезује и са повећањем ризика за рак уста, усне 
шупљине, једњака и панкреаса (гуштераче).

Тешке дугорочне последице пушења

Канцерогени из дуванског дима одговорни су за 90% случајева 
рака плућа и значајан број случајева рака грла, усне, усне 
шупљине, једњака, желуца, мокраћних путева, јетре, дебелог 
црева, гуштераче, грлића материце... Дуван је одговоран за једну 
трећину укупне смртности од свих малигних болести!
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Пушење изазива и бројна друга обољења:
- коронарну болест срца, инфаркт, шлог, периферну васкуларну 
болест („пушачка нога“), анеуризму аорте, отежано зарастање 
рана.
- хроничну опструктивну болест плућа, емфизем, астму
- шећерну болест, катаракту, остеопорозу, псоријазу
-   смањену отпорност на инфекције, повећан ризик за алергијске 
реакције ... 

Пушење изазива и импотенцију код мушкараца, смањење 
фертилитета (плодности) код оба пола, повећава ризик за 
компликације трудноће и прерани порођај, као и малу тежину 
бебе на рођењу, мртворођеност и расцеп непца.

Пасивно пушење

У Србији је у већини домаћинстава пушење дозвољено што 
доводи до свакодневног излагања свих чланова домаћинстава 
дуванском диму. За дувански дим не постоји доња граница, 
односно нешкодљива изложеност дуванском диму. Деца су често 
изложена дуванском диму не само од рођења, већ и пре рођења, 
уколико је мајка током трудноће била пушач или пасивни пушач. 

Изложеност дуванском диму код непушача повећава ризик за 
20 до 30%, повећава ризик за рак плућа, мождани удар (шлог), 
коронарну болест и хроничну опструктивну болест плућа.

Код деце изложеност дуванском диму повећава ризик инфекције 
дисајних путева, инфекције уха и астму, као и ризик за рак плућа 
у одраслој животној доби.

Употреба других дуванских производа

Дуван је штетан по здравље у сваком облику!

Наргле: Шиша је дуван натопљен меласом или медом; загрева се 
и дувански дим се филтрира кроз воду и расхлађује. Без обзира 
на технологију и изглед, ради се о дувану и дуванском диму са 
свим канцерогеним и токсичним састојцима који штетно делују 
на корисника и околину. За 45 ̶ 60 минута коришћења унесе се 
количина никотина и катрана као из једне пакле цигарета.
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Електронске цигарете: То је електронски систем за ослобађање 
никотина ̶ батерија загрева течност и ствара пару. Никотин 
изазива зависност и имате акутне и дугорочне последице по 
здравље. Ту су и бројни други састојци, укључујући ароме, чији 
су прецизан састав и ефекти на здравље непознати. Неки их 
препоручују као помоћ при одвикавању од пушења. Штетност 
је свакако мања по корисника и по околину, али су њихова 
ефикасност као средства за одвикавање и безбедност непознате.

Несагоревајући дуван: Још један електронски систем који 
користи батерије за загревање садржаја патрона и стварање 
паре, али овог пута тај садржај је – дуван. Сагоревања нема, 
али су сви штетни састојци дувана присутни и угрожавају како 
корисника тако и околину. 

Дуван за жвакање и снус: Ово су од раније познати облици 
„бездимног“ дувана.  Жвакање је један од најстаријих начина 
употребе дувана, а снус је влажни дувански прах који се најчешће 
у кесицама поставља испод горње усне. Употреба бездимног 
дувана доводи до  рака усне шупљине, ждрела, једњака и 
панкреаса (гуштераче).

Препоруке

Престаните да пушите јер ћете...

• Дисати лакше  
После неколико месеци капацитет плућа се поправља и смањују 
се тегобе као што су кашаљ и остајање без даха при напору.

• Имати више енергије
 Након две до 12 недеља од престанка пушења циркулација се
 поправља и све врсте физичке активности, укључујћи ходање 
 и трчање, постају лакше. 
 Више кисеоника у телу смањује умор, али и учесталост главобоља.

• Имуни систем ће боље радити
 Лакше ћете се изборити са прехладама и грипом.

• Чуло мириса и чуло укуса почињу да се враћају већ након 48 сати
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• Ваша кожа ће деловати млађе
 Боља циркулација и исхрањеност коже успориће стварање 
 бора, поправиће се тонус коже, а кожа лица ће добити здравију 
 боју. Зуби ће постати бељи, а дах пријатнијег мириса.

• Ваше репродуктивне функције ће бити боље
 Смањују се ризици за неплодност код оба пола, а код жена 
 ризик за компликације трудноће и порођаја.

• Живећете дуже 
 Половина дугогодишњих пушача умре од болести изазваних 
 пушењем као што су рак, болести срца или болести плућа, при 
 чему сваки други умре у средњим годинама живота са 
 просечним губитком од 10 до 15 година.
 Престанком пушења живот се продужава, али и повећава шанса 
 за здрав и квалитетан живот, без болести и без инвалидитета.

• Заштитићете своју породицу и пријатеље
 Сви у Вашем окружењу који су изложени дуванском диму 
 Ваших цигарета имају повећан ризик за бројне болести, и онда 
 када су непушачи.

Не заборавите: сви дувански производи су штетни по 
здравље! Не дајте се заварати рекламама.
Обезбедите да Ваш дом и Ваше радно место буду без 
дуванског дима.

Како да престанете са пушењем

Наjважније је да одлучите да престанете.

Потражите стручну помоћ за одвикавање од свог изабраног 
лекара или у саветовалиштима. Стручњаци Вам могу помоћи 
саветима како да се припремите и понашате током одвикавања и 
превазиђете кризне ситуације, а могу Вам препоручити и лекове 
који Вам у томе могу помоћи. 

Потражите подршку и у свом окружењу, 
у породици и међу пријатељима.
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2. Гојазност

Шта је гојазност

Када је унос енергије кроз храну већи од потрошње енергије, 
долази до повећања телесне тежине и нагомилавања масти у телу. 
Масноћа се нагомилава у поткожном ткиву, али и у унутрашњости 
тела, око унутрашњих органа (висцерална масноћа).

Количину масног ткива је тешко измерити, па као мерило 
углавном користимо индекс телесне масе тј. БМИ (енгл. Body 
Mass Index). Израчунава се тако што се тежина (у килограмима) 
подели висином на квадрат (у метрима). БМИ углавном добро 
приказује стање ухрањености са неким изузецима (нпр. особе са 
високом мишићном масом имају висок БМИ).

Нормална ухрањеност подразумева БМИ између 18.5 и 24.9 кг/м2; 
од 25 до 29.9 се сматра прекомерном тежином, а вредности 30.0 
и више се означавају као гојазност.

Мерењем обима струка процењујемо количину висцералне 
масноће, односно масноће која се налази дубоко у трбушној 
дупљи и облаже унутрашње органе и за коју се сматра да носи 
већи ризик по здравље од поткожне масноће.  

Обим струка преко 80 цм код жена и преко 94 цм код мушакараца 
означава повећан ризик; уколико је обим преко 88 цм код жена и 
преко 102 цм код мушкараца, ради се о веома високом ризику за 
поремећаје здравља.

Као мерило се може користити и однос обима струка и обима 
кукова; однос једнак или већи од 0.85 код жена и 0.90 код 
мушкараца означава веома висок ризик за поремећаје здравља 
проузроковане гојазношћу.

Ризици

Вишак масног ткива у телу може имати штетно дејство у виду 
стварања појединих хормона и фактора раста који се путем крви 
разносе до свих делова тела и утичу на рад наших ћелија. Поред 
тога, масне ћелије привлаче ћелије имуног система што доводи 
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до дуготрајног упалног процеса. Овим механизмима повећава се 
ризик за више болести, укључујући и малигне.

Истраживања су показала да прекомерна тежина и гојазност 
повећавају ризик за:
• рак дебелог црева, 
• рак бубрега, 
• рак жучне кесе, 
• рак једњака,
• рак панкреаса, 
• рак материце (ендометријума), 
• рак јајника, 
• рак дојке код жена у менопаузи,
• рак простате.

Повећава се ризик и за друге болести као што су шећерна болест 
(дијабет) и болести срца и крвних судова и скраћује животни век. 

Препоруке

Одржавајте препоручену телесну тежину успостављањем 
равнотеже између уноса и потрошње енергије, односно 
оног што једете и количине физичке активности.

Индекс телесне масе БМИ се рачуна на следећи начин:
БМИ = тежина у килограмима : (висина у метрима  x  висина у 
метрима)

Нпр. за особу која има 65 кг, а висока је 1,65 м рачунамо:
65 : (1,65 x 1,65) = 65: 2,72 = 23,9
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БМИ Класификација
<18,5 Неухрањеност

18,5 - 24,9 Нормална телесна маса
25 - 29,9 Прекомерна телесна маса
30 - 34,9 Блага гојазност
35 - 39,9 Тешка гојазност

>40 Екстремна гојазност

Препоручује се:
• да се БМИ креће између 18.5 и 24.9 кг/м2 
• да обим струка не прелази 80 цм код жена и 94 цм код 

мушкараца.

3. Физичка активност

Шта је физичка активност

Физичка активност подразумева свако кретање тела које је 
настало радом мишића и које доводи до потрошње енергије. 

Физичка активност не подразумева само вежбање, у склопу 
рекреације или спорта, већ и све друге активности током посла, 
обављања кућних послова, играња, рекреације, спорта...

Велики број професија и савремени начин живота повезани су 
углавном са смањеном количином физичке активности. Онима 
који су у тој ситуацији се препоручује да одаберу активности које 
им одговарају, направе свој план физичке активности и редовно 
га се придржавају. 

Аеробно вежбање (ходање, трчање, вожња бицикла, пливање...) 
доводи до убрзања срчаног рада и трошења енергије. 

Анаеробно вежбање има за циљ повећање мишићне масе и снаге 
– то су краткотрајне вежбе са максималним напором мишића 
(дизање тегова, трбушњаци, склекови и др.).
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Дуготрајно седење (или лежање) везано за гледање телевизије, 
коришћење рачунара или других справа представља посебан 
фактор ризика за рак, независан од физичке неактивности. 
Повезује се са већим обимом струка, повишеним крвним 
притиском и већим нивоом шећера у крви, чак и код особа које 
су физички активне.

Умерена физичка активност
(захтева умерен напор, доводи 
до благо убрзаног пулса и дубљег 
дисања)

Интензивна физичка активност
(захтева већи напор, убрзава 
пулс, ствара осећај топлоте и 
кратког даха)

Оштар ход Оштар ход узбрдо,
пењање уз степенице

Играње (плес) Трчање, џогинг
Спортске активности са децом Брза вожња бицикла
Шетња са кућним љубимцима, 
лов

Аеробик

Рад у башти Такмичарски спортови као 
фудбал, кошарка, хокеј...

Кућни послови Брзо пливање
Грађевински радови и радови 
у кући (кречење, постављање 
крова...)

Копање, окопавање...

Ношење или преношење лаког 
терета

Ношење или преношење тешког 
терета (преко 20 кг)

Препоруке обухватају умерену и интензивну физичку активност.
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Утицај на здравствено стање

Редовна физичка активност значајно доприноси очувању здравља 
на следеће начине:

• побољшава физичку кондицију – добра кондиција нам 
омогућава да свакодневне активности, радне или друге 
активности обављамо без замора;

• побољшава функционисање срца и крвотока
• помаже изградњу костију и очување коштане масе 
• утиче на наш хормонски статус и јача имунитет 
• ублажава напетост, повећава отпорност на стрес
• побољшава рад органа за варење
• омогућава одржавање оптималне телесне тежине

Захваљујући томе, физичка активност смањује ризик за:
• малигна обољења 
• обољења срца и крвних судова (хипертензију, коронарну 

болест, шлог)
• шећерну болест (дијабет). 

Истраживања показују да би се редовном физичком активношћу 
код становника Европе могло спречити:
 8% случајева рака дојке 
 7% случајева рака дебелог црева 
 6% случајева рака материце (ендометријума).

Резултати указују да би физичка активност могла смањивати 
ризик и за друге малигне болести као што су рак плућа, јајника, 
простате, бубрега и желуца.
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Препоруке

За одрасле особе, препоруке Светске здравствене организације 
су следеће:

•  најмање 150 минута недељно умерене физичке активности  
или 75 минута интензивне физичке активности 
(или одговарајућа комбинација умерене и интензивне 
физичке активности)

•  оптимално је повећати количину физичке активности на 
300 минута недељно умерене физичке активности  (или 150 
минута интензивне или одговарајућа комбинација).

• два или више пута недељно треба одабрати вежбе снаге 
односно активности за јачање главних група мишића.

• старије особе које су слабије покретне  треба да укључе вежбе 
истезања мишића и савитљивости као и вежбе равнотеже. 

Препоручена количина физичке активности зависи од година 
старости, опште кондиције и здравственог стања. Уколико Вам 
здравствено стање и кондиција то дозвољавају, количину физичке 
активности можете повећати онолико колико Вам то одговара. 

Пре него што почнете са било каквим интензивнијим вежбама, 
поготово ако имате неко хронично обољење, посаветујете се са 
својим лекаром.
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Направите свој план и трудите се да постигнете циљ на начин који 
Вам одговара: 

• Покушајте да се бавите физичком активношћу сваког дана или 
најмање 5 дана недељно.

• Свака физичка активност треба да траје најмање 10 минута; 
сами одредите да ли ћете бити активни више пута дневно у 
краћем периоду или једном дневно, али дуже.

• Уколико желите да проведете мање времена вежбајући, 
одаберите тежу односно заморнију активност  ̶  нпр. уместо 
једног сата оштрог хода можете пливати или возити бицикл 
бржим темпом пола сата. 

• Уколико имате могућности, одаберите неку формалну физичку 
активност у којој уживате, као на пример тенис или вожњу 
бициклом. 

• Ако немате довољно времена, импровизујте неформалне 
вежбе током дана нпр. пењањем уз степенице на послу. 

• Можете прибећи и не тако омиљеним, али неизбежним кућним 
пословима као што су прање прозора, сакупљање лишћа у 
дворишту или било шта слично. 
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4. Исхрана

Правилна исхрана

Правилна исхрана подразумева уношење одговарајуће количине 
разноврсних намирница које ће обезбедити енергију (калорије) и 
хранљиве састојке неопходне организму за нормалан раст, развој 
и функционисање као и достизање позних година са што мање 
болести и здравствених проблема.

Количина и врсте неопходних намирница разликују се од особе до 
особе и зависе од година старости, телесне грађе и начина живота.

Правилном исхраном смањује се ризик за обољења срца и крвних 
судова (коронарну болест, инфаркт, шлог), шећерну болест 
(дијабет) и рак.

Утицај исхране на ризик за малигне болести

Процењује се да је у европским земљама неправилна исхрана 
одговорна за око 9% свих случајева рака.

Резултати истраживања показали су повезаност између појединих 
фактора и типова рака.

Фактор ризика Повећан ризик за рак...
Недовољан унос воћа плућа, грла, ждрела, усне 

шупљине, једњака, желуца
Недовољан унос поврћа  грла, ждрела, усне шупљине,  

једњака, желуца
Недовољан унос дијетних 
влакана 

дебелог црева

Месне прерађевине, 
прекомеран унос црвеног меса 

дебелог црева

Прекомеран унос шећера дебелог црева
Исхрана богата масноћама 
животињског порекла 

дојке, дебелог црева, плућа, 
простате,  ендометријума 
(материце).
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Исхрана богата масноћама животињског порекла  дојке, дебелог 
црева, плућа, простате,  ендометријума (материце).
Поред тога, недовољан унос воћа и поврћа повезује се и са 
ризиком за рак дојке, гуштераче, мокраћне бешике, а можда и 
јетре, јајника, материце, простате, бубрега и штитне жлезде.

Препоруке за правилну исхрану

Посебна антиканцерска дијета не постоји, а за правилну исхрану 
најважније су:

ОДГОВАРАЈУЋА КОЛИЧИНА   ̶  уношење количине хране која 
одговара потрошњи како не би дошло до прекомерне телесне 
тежине

РАЗНОВРСНОСТ – све групе намирница треба да буду заступљене 
у складу са препорукама, али и да буду што разноврсније. 
Покушајте да у недељу дана једете што више врста поврћа 
(зељасто као купус, кртоласто као кромпир, коренасто као 
шаргарепа..) или поврћа у разним бојама (зелено, црвено, 
наранџасто, љубичасто...).

1. Бирајте храну претежно биљног порекла
Исхрана треба да буде богата воћем, поврћем, махунаркама 
(зрнастим поврћем) и житарицама. 

Оваква исхрана богата је дијетним влакнима, витаминима, 
минералима и другим биоактивним састојцима који делују 
заштитно; углавном је ниже калоријске вредности што спречава 
гојазност.

2. Једите што више воћа и поврћа
Ова препорука не односи се на поврће богато скробом (кромпир, 
пасуљ и сл.)

Једите воће и поврће више пута дневно (најмање 5 оброка 
односно 400 грама на дан) током целе године.
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То ћете лакше постићи уколико: 
- уврстите воће и/или поврће у сваки оброк 
- изаберете воће или поврће за „грицкалице“. 

Под порцијом се подразумева око 80 грама воћа или поврћа.

Једну порцију воћа може чинити:
- једна јабука (средње величине), банана или поморанџа
- 1/2 шоље воћне салате, компота или воћа из конзерве
- 3/4 шоље воћног сока и сл.

Једну порцију поврћа може чинити:
- једна шоља сировог зељастог поврћа (купус, зелена салата)
- 1/2 шоље бареног или куваног поврћа
- 3/4 шоље сока од поврћа (шаргарепа, парадајз).

Препоруке за поврће односе се на поврће које садржи мање 
угљених хидрата као што су:
зелена салата, блитва, спанаћ, зеље, кељ, прокељ, купус, карфиол, 
краставац, тиквице, паприке, парадајз, ротквице...То поврће је 
мале калоријске вредности и богато витаминима, минералима и 
биљним влакнима.

Просечна калоријска вредност воћа и поврћа је око 35 ккал/100г, 
али ће енергетска вредност оброка зависити од начина 
припремања, односно додавања шећера, масноћа или других 
састојака. 

3. Интегралне житарице и поврће богато 
скробом

Једите 600  ̶  800 грама хране биљног порекла која је 
богата скробом или беланчевинама, као што су интегралне 
житарице и поврће богато скробом

Ова храна, по могућности минимално обрађена, треба да чини    
45  ̶  60% укупног калоријског уноса и треба је уносити уз сваки 
оброк. Садржи дијетна влакна, витамине (Б, Ц, Е, каротеноиде) и 
друге састојке који делују заштитно у односу на малигна обољења.
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Интегралне житарице су оне код којих се користи цело зрно, без 
уклањања спољашњег омотача. 

Интегралне житарице имају предност над прерађеним 
(рафинираним), јер спољашњи омотач садржи вредне састојке и 
дијетна влакна.

Поред тога, прерађене житарице (бело брашно и производи 
као бели хлеб и пецива, бели пиринач...) углавном имају већу 
калоријску вредност.

Једну порцију може чинити парче хлеба, или шоља пахуљица или 
1/2 шоље куваних житарица, пиринча или тестенине и сл.

Од поврћа, у ову групу спадају: 
- махунарке (легуминозе)  ̶  пасуљ, грашак, сочиво, боранија, 
бамија
- кртоласто и коренасто поврће  ̶  кромпир, репа, шаргарепа, 
целер.

4. Ограничите употребу шећера

Светска здравствена организација препоручује да шећер 
треба да буде извор до 5% енергије (највише до 10%).

За одраслу особу нормалне ухрањености са дневним уносом 
од 2000 калорија, 5% је око 25 грама шећера или 6 заравњених 
кафених кашичица на дан. 
Под овим шећерима подразумевају се прости шећери, 
моносахариди (глукоза, фруктоза) и дисахариди (сахароза).

Највећи извори простих шећера су слаткиши, али водите рачуна 
да постоје и мање очигледни извори: 
• произвођачи додају шећер бројним намирницама  ̶  велике 

количине шећера могу се наћи у преливима, сосовима, млеку, 
грицкалицама, пециву... 
на пример, кашика кечапа садржи једну кашичицу шећера!

• сокови и газирана пића заслађена шећером представљају 
посебан проблем; већина садржи око 10 грама шећера на 100 
милилитара, тако да један сок од 330 милилитара садржи чак 
6 кашичица шећера
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• кувари додају шећер разним јелима 
• шећери су природно присутни у меду, природним соковима 

или сирупима.

Препоруке Светске здравствене организације не односе се на 
шећер у воћу и поврћу ни на шећер који се природно налази у 
млеку, зато што истраживања нису показала да конзумација тих 
шећера има лоше ефекте.

Количину простих шећера можете смањити тако што ћете: 
- избегавати слаткише и заслађене напитке
- приликом куповине намирница проверавати њихов састав 
- изабрати воће или поврће за ужину или „грицкалице“. 

Висок садржај шећера има намирница која садржи више од 15 
грама шећера на 100 грама.

5. Ограничите употребу масноћа

Ограничите употребу масне хране; масноће би требало да 
чине мање од 30% укупног калоријског уноса. Засићене масти 
и индустријске транс масти смањите или их у потпуности 
замените незасићеним мастима.

Незасићене масти  треба да буду највише заступљене. Могу се наћи у:
 - маслиновом уљу
 - сунцокретовом уљу и семенкама сунцокрета
 - уљу уљане репице, уљу од сусама, кукурузном уљу
 - семену лана
 - соји и сојином уљу
 - коштуњавом воћу као што су бадеми, индијски ораси, 
   пистаћи, кикирики, кикирики путер
 - морској риби и плодовима мора – ове намирнице, а нарочито 
   масна риба хладних мора као што су лосос, сардела или туна, 
   богате су омега-3 масним киселинама.

Засићене масти треба ограничити (мање од 10% калоријског 
уноса) или потпуно заменити. Налазе се у следећим намирницама: 
масно месо, путер, шлаг, павлака, сиреви, свињска маст, палмино 
или кокосово уље...

28



Индустријске транс масти углавном се налазе у индустријским 
намирницама и треба их избегавати (мање од 1%). Могу се 
наћи у тврдом маргарину, намазима, брзој храни, бисквитима, 
крекерима и другим грицкалицама, прженој храни...

Количину масти можете смањити тако што ћете: 
 - избегавати спаковану дуготрајну храну – јести храну коју сами 
   припремате код куће кад год је то могуће
 - изменити начин припремања хране – уклонити масноћу са 
    меса; користити здрава уља (маслоново, сунцокретово и др.); 
    кувати, пећи или спремати на пари уместо пржења
 - избегавати индустријске намирнице са транс мастима
 - ограничити унос сира, сладоледа, масног меса или других 
   намирница богатих засићеним мастима. 
Висок садржај масти има намирница која садржи више од 20 
грама масти на 100 грама. Висок садржај засићених масти има 
намирница која их садржи више од 5 грама на 100 грама.

6. Ограничите употребу црвеног меса,
избегавајте месне прерађевине

Ограничите употребу црвеног меса као што су свињетина, 
говедина или јагњетина на највише 500 грама недељно (то 
је тежина припремљеног меса) или га замените рибом или 
живинским месом. 
Употребу месних прерађевина треба избегавати или свести 
на најмању меру.

Храна богата црвеним месом садржи доста масноћа и повећава 
ризик за рак дебелог црева, али је и добар извор појединих 
хранљивих материја.

Месне прерађевине односно месо обрађено димљењем, 
усољавањем или додавањем хемијских конзерванаса (шунке, 
сланине, саламе..) повећавају ризик за рак дебелог црева и када 
се користе у мањој мери.
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7. Ограничите употребу соли

Одрасле особе не би требало да уносе више од 5 грама соли 
(кафена кашичица) на дан.

Со уносимо на различите начине којих нисмо увек свесни:
 - кроз месне прерађевине, сиреве, слане грицкалице, готове 
   оброке
 - намирнице које једемо у већим количинама (нпр. хлеб)
 - током припремања оброка, додавањем бујона, коцке за супу, 
   сувих зачина (који садрже већу количину соли), соја соса и др.
 - сољењем хране током јела.

При припремању хране, употребу соли и наведених састојака 
треба свести на минимум, а за постизање доброг укуса користити 
природне зачине. 
Приликом куповине намирница треба погледати њихов садржај: 
висок садржај соли има намирница која садржи више од 1,5 
грама соли на 100 грама.
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8. Избегавајте препечену храну, роштиљ, 
усољену и димљену храну

Претераном термичком обрадом хране, нарочито меса и рибе, 
долази до стварања канцерогених једињења која повећавају 
ризик за рак желуца и дебелог црева. Приликом димљења хране 
у храну доспевају канцерогени продукти сагоревања дрвета. 
Препорука је да се приликом термичке обраде хране, нарочито 
рибе и меса, користе релативно ниже температуре и да се храна 
припрема путем барења, динстања, кувања на пари или печења.

Шта са смрзнутом, сушеном или конзервисаном 
храном?

Замрзавање, сушење или конзервисање хране биљног порекла 
може помоћи да се очувају њени хранљиви састојци и тако 
добије корисна замена за свеже намирнице. За конзервисане 
намирнице треба проверити декларацију, јер могу имати висок 
садржај соли.

Да ли треба користити препарате витамина, 
минерала и друге дијетске суплементе?

Истраживања су потврдила да разноврсна исхрана богата воћем 
и поврћем односно састојцима као што су витамини, минерали 
и једињења биљног и другог порекла смањују ризик за рак. 
Међутим, упркос бројним истраживањима, није доказано да 
употреба препарата односно дијетских суплемената који садрже 
једно или више наведених једињења може смањити ризик за 
настанак рака.

Не једите или избегавајте:
 - препечену или загорелу храну 
 - месо или рибу печену директно на пламену (роштиљ) 
 -  усољено и димљено месо. 
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Истраживања нису потврдила да суплементи имају заштитно 
деловање,  нека су чак донела и непријатна изненађења у виду 
повећаног ризика за озбиљна обољења. 

Узимање суплемената може преписати лекар у одређеним 
ситуацијама, као што су трудноћа, дефицит витамина и др. и то уз 
строго поштовање препоручених дневних доза.

5. Алкохол
Ризици

Алкохол може проузроковати више врста рака, цирозу јетре, 
упалу гуштераче, а код конзумације у већим количинама може 
довести до срчаног или можданог удара, психичких поремећаја и 
бројних других оштећења.

Алкохол изазива рак на више начина: етанол се у организму 
претвара у ацеталдехид, и оба ова једињења спадају у канцерогене; 
оштећује ћелије јетре, доводи до упале и стварања ожиљака што 
повећава ризик за рак јетре; директно оштећује слузокожу уста 
и грла, а помаже и штетним састојцима дувана да испоље своје 
канцерогено деловање; код жена доводи до повећања нивоа 
естрогена, а некад и гојазности што повећава ризик за рак дојке.

Ризик за рак зависи од количине и учесталости конзумације 
алкохола и вишеструко се увећава код особа које користе и дуван.
Алкохол повећава ризик за малигне туморе уста, ждрела, гркљана 
и једњака, нарочито ако је особа и пушач. Алкохол повећава 
ризик и за рак јетре, дебелог црева, желуца и гуштераче, а код 
жена и за рак дојке.

Под једним пићем подразумева се: једна чаша од 250 мл пива или 
једна чаша од 100 мл вина или једна чашица од 25 мл жестоког 
пића (10  ̶  12 грама алкохола).

Не препоручује се примена дијетских суплемената у циљу 
превенције рака. 
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Препоруке 

6. Сунце и УВ зрачење
Ризици

Сви смо сагласни са тврдњом да без сунца нема живота. Добро 
је како за наше тело, тако и за наше расположење. Међутим, не 
треба заборавити да прекомерно и неопрезно излагање сунцу 
може бити веома опасно.

Прекомерно излагање сунцу, односно ултраљубичастим 
(ултравиолетним  ̶ УВ) зрацима:
 - оштећује кожу и убрзава њено старење
 - повећава ризик за рак коже (карциноми и меланом)
 - може довести до оштећења очију (упала, катаракта)
 - може довести до пролазног пада имунитета.

УВ индекс

УВ индекс представља меру јачине сунчевог УВ зрачења. Његова 
вредност зависи од географске позиције, надморске висине, 
доба године, стања озонског омотача, облачности. Снег или 
друге површине које рефлектују УВ зраке (површина мора, реке) 
повећавају количину УВ зрака коју особа прими.
УВ индекс се одређује дневно за одређено подручје и за одређено 

Алкохолна пића се не препоручују. 

Ако их ипак конзумирате, ограничите их на једно пиће дневно 
(жене), односно два пића дневно (мушкарци). 

Особе које уопште не би смеле да пију:
• труднице или жене које су можда у другом стању 
• деца, адолесценти, 
• особе са болестима јетре или гуштераче 
• особе које узимају лекове који имају интеракцију са 

алкохолом, укључујући и поједине лекове за лечење 
рака.
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доба дана (подне). Он нам даје дневну прогнозу очекиваног ризика 
од излагања сунцу и то путем скале која се креће од 0 до 10 и више:
 0 до 2 минимални ризик
 3 до 4 низак ризик
 5 до 6 умерени ризик
 7 до 9 висок ризик
 10 и више веома висок ризик

Излагање УВ зрацима у соларијуму, без обзира на врсту 
соларијума, односно врсту УВ зрачења коју емитује, носи са собом 
све поменуте ризике, често и у већој мери него излагање сунцу 
због неправилног коришћења, високих УВ доза и некоришћења 
заштите.

Да ли треба да се сунчамо због витамина Д? 

Витамин Д се ствара када је кожа изложена сунцу. Довољно је 
краткотрајно излагање – на пример 10 до 15 минута дневно 
боравка на отвореном у подневним сатима са непокривеним 
лицем, рукама и ногама обезбедиће довољну количину 
витамина Д. Током зиме и у крајевима са мало сунца можете 
продужити боравак на отвореном или користити храну богату 
овим витамином као што су масне рибе, рибље уље, жуманце 
или џигерица.

Препоруке

Избегавајте прекомерно излагање сунцу, 
нарочито код деце. Користите заштиту од сунца. 
Немојте користити соларијум.
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Има начина да се заштитите од сунца. Не треба одустати од 
летовања, већ треба предузети одговарајуће мере заштите 
приликом сваког излагања сунцу.

Водите рачуна о окружењу – велике водене површине и снег 
рефлектују сунчеве зраке и повећавају количину зрачења.
Заштиту користите и када је облачно  ̶  велики део опасних УВ 
зрака продире и кроз облаке, па је заштита неопходна и онда 
када се сунце не види.

1. Користите средства за сунчање. Кад год излазите из куће, 
макар и на кратко, заштитите изложене делове тела препаратом 
за сунчање са заштитиним фактором (СПФ) најмање 15. Средство 
треба нанети 15   ̶ 30 минута пре излагања сунцу и поново нанети 
сваких неколико сати, а обавезно после пливања или интензивног 
знојења. 

2. Носите заштитну одећу и наочари за сунце. Када сте на сунцу, 
заштитите кожу одговарајућом одећом дугих рукава и дугих 
ногавица. Одећа од густо тканог памучног материјала зауставиће 
највећи део УВ зрачења. Насупрот томе, лагани синтетички 
материјали представљају слабу заштиту. 

Обавезно носите шешир са ширим ободом и наочари са УВ 
филтером које штите не само очи, већ и осетљиву кожу око очију.

3. Избегавајте излагање сунцу од 11 до 16 часова. У периоду 
од 11 до 16 ч, када је сунце најјаче, немојте се сунчати или дуже 
излагати сунцу без заштитне одеће.

4. Посебно водите рачуна о деци. Исте заштитне мере обавезно 
примените и код деце. На мору деца велики део дана проводе у 
води која не само да спира средство за сунчање, већ и рефлектује 
сунчеве зраке повећавајући количину УВ зрачења. Сматра се да 
опекотине од сунца у детињству повећавају ризик за настанак 
рака коже.

5. Немојте користити соларијум. Светска здравствена 
организација препоручује да соларијуме никако не користе 
особе млађе од 18. година, а не препоручује се ни осталима. У 
неким европским земљама употреба соларијума је у потпуности 
забрањена.
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Уколико се ипак користи, апарат треба да буде технички 
исправан, да се користи на прописан начин, да је особље прошло 
одговарајућу обуку и да информише сваког корисника о ризицима 
и припреми. Током излагања УВ зрацима обавезно је коришћење 
заштите за очи (наменских УВ наочара).   

6. Обратите пажњу на појаву било каквих промена на Вашој 
кожи. Рак коже је најчешће малигно обољење, али има одличну 
прогнозу уколико се открије на време. Планоцелуларни и 
базоцелуларни карциноми се веома успешно лече и ретко 
могу угрозити живот. Меланом је далеко озбиљније обољење 
чији исход зависи првенствено од узнапредовалости у тренутку 
откривања. 
Приметите ли новонастале промене на кожи које трају пар 
недеља или промене на постојећим младежима (промену боје 
или облика младежа, влажење или крварење), одмах се обратите 
лекару.

7. Хормони и репродуктивни фактори
Ризици

Хормонска супституциона терапија, ХСТ, означава хормонске 
препарате који се примењују код жена у менопаузи за 
ублажавање тегоба.

Истраживања показују да вишегодишња примена ХСТ повећава 
ризик за рак дојке, материце (ендометријума) и јајника, као 
и ризик за друга обољења (инфаркт, шлог, венска тромбоза). 
Повећање ризика настаје после више година коришћења и 
зависи од врсте препарата и дужине коришћења. По престанку 
коришћења ризик почиње да се смањује и враћа се на претходни 
ниво након пар година. 

Употреба оралних контрацептива се доводи у везу са благим 
повећањем ризика за рак дојке, рак грлића материце и рака јетре. 
С друге стране, њихова употреба смањује ризик за рак материце 
(ендометријума) и рак јајника. Из тог разлога, тешко је дати 
препоруке за употребу оралних контрацептива са становишта 
ризика за рак.
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Препоруке

Хормонску супституциону терапију користити само по савету 
лекара за ублажавање тегоба везаних за менопаузу и то након 
процене ризика за обољења срца и крвних судова и за рак 
дојке.  Треба избегавати дуже коришћење препарата.

8. Дојење

Утицај дојења

Дојење је значајно за бебу, јер мајчино млеко садржи све што беби 
треба у првих 6 месеци живота – хранљиве састојке, витамине, 
минерале, антитела, воду. Мајчино млеко штити бебу од 
инфекција и смањује ризик за хронична стања и болести касније у 
животу  ̶  алергије, астму, дијабетес, високи крвни притисак, висок 
холестерол, гојазност. Дојење је значајно и за мајку, јер убрзава 
враћање телесне тежине на нормалу након порођаја и смањује 
ризик за гојазност касније током живота.

Дојење има утицаја и на ризик за малигне болести ̶ смањује 
ризик за рак дојке, а у мањој мери и ризик за рак материце 
(ендометријума) и јајника.

Смањење ризика за рак дојке сразмерно је дужини дојења – што 
је дуже жена дојила, већи су заштитни ефекти. Процењује се да 
се за 12 месеци дојења (укупно, са свом децом) смањи ризик за 
рак дојке за 4%.

Препоруке

Свим женама се препоручује да доје бебу најмање 6 месеци 
уколико за то постоје могућности.
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9. Зрачење

Јонизујуће зрачење

Јонизујуће зрачење је електромагнетно или честично зрачење 
које може да јонизује материју, изазове оштећење ћелија живих 
организама, доведе до поремећаја у функционисању и дељењу 
(размножавању) ћелија и настанка озбиљних болести као што је рак.

Извори јонизујућег зрачења су:
 - природни извори – радон, космичко зрачење, природни 
    радиоактивни материјали у нашем окружењу,
 - медицинска зрачења, 
 - други вештачки извори  ̶  нуклеарна енергетика, акциденти, 
    производи широке потрошње, излагање професионално 
   изложених лица.

Просечан становник Европе годишње прими дозу зрачења од 
4 милисиверта. Преко 80% ове дозе је из природних извора 
зрачења, од чега је половина последица изложености радону 
у затвореним просторијама, а остало последица зрачења из 
космоса и других природних извора у нашем окружењу, храни 
и води. Медицинско излагање пацијената у укупној дози утиче 
са око 20%, док други вештачки извори зрачења у укупној дози 
учествују са мање од 1%.

• Изложеност радону у кућним условима је код већине особа 
најзначајнији природни извор јонизујућег зрачења (просечно 1 
до 2 милисиверта годишње). Радон је природни радиоактивни 
гас који улази у зграде из земљишта. Има га у готово свим 
зградама, нарочито на нижим нивоима и углавном у малим 
количинама. Његова концентрација може бити и већа, у 
зависности од састава тла. Како је без боје и без мириса, 
људи га не могу осетити, али се његова радиоактивност може 
измерити. Изложеност радону повећава ризик за рак плућа, 
нарочито код особа које су пушачи код којих то представља 
додатно повећање ризика.
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• Остали природни извори као космички зраци и преко 60 
природних радиоктивних материјала у храни, води и ваздуху, 
углавном су мањег значаја (испод пола сиверта годишње).

• Медицинске процедуре представљају у Европи најзначајнији 
вештачки извор зрачења становништва. У процедуре спадају 
дијагностички прегледи (просечно 1 до 2 милисиверта 
годишње по становнику, али у пракси то зависи од врсте и броја 
прегледа које је особа имала) и зрачна терапија. Примена ових 
метода има великог значаја у дијагностици и лечењу бројних 
болести при чему користи од њихове примене превазилазе 
потенцијалне ризике 

• Остали вештачки извори укључују нуклеарна постројења која 
у случају нормалног функционисања емитују врло мале дозе, 
које су чак и за оне које живе у непосредној близини испод 
нивоа који би довео до повећања ризика за рак. Неколико 
истраживања забележило је нешто већу учесталост леукемија 
код деце која живе у бизини нуклеарних постројења; међутим, 
друга истраживања то нису потврдила.
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• Акциденти, као што су били акциденти у Чернобилу (Украјина, 
1996. година), и  Фукушими (Јапан, 2011. година), доводе до 
ослобађања велике количине радиоактивног материјала и 
изложености великог броја особа.
У случају Чернобила забележен је велик број случајева рака 
штитасте жлезде код деце и адолесцената који су живели на 
територијама око нуклеарне електране (Белорусија, Украјина, 
делови Русије) и оних који су пили млеко са доста радиоактивног 
јода. Акутна радијациона болест и касније последице по 
здравље забележени су и код радника електране који су били 
присутни у тренутку акцидента као и радника који су радили на 
санирању места. Међутим, изложеност популација ван бившег 
Совјетског Савеза је била изузетно мала и нису уочени порасти 
ризика за рак који би се могли приписати акциденту. 
У случају Фукушиме, последице по здравље укључујући и 
малигне болести се очекују код запослених и особа изложених 
у области око електране. Количина зрачења у Европи била је 
занемарљива.

• Професионално изложене особе као што су летачко особље 
у авијацији, поједини здравствени раднци, запослени у 
нуклеарним постројењима, појединим рудницима и местима 
са повећаним зрачењем или радом са радиоактивним 
материјалима, могу бити изложене дозама већим од просечних, 
од 1 до 10 милисиверта годишње.

Са изузетком акцидената, када долази до наглог излагања 
великим дозама, сви смо свакодневно и у различитим ситуацијама 
изложени мањим дозама јонизујућег зрачења које се сабирају, 
односно „накупљају“ током живота. Ризик за малигне болести 
расте са повећањем дозе. Веће дозе јонизујућег зрачења могу 
повећати  ризик за хематолошке малигне болести, рак дојке, рак 
плућа или рак штитасте жлезде. 

Само мали број случајева рака, 1 до 2% у Европи, приписује се 
јонизујућем зрачењу.
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Нејонизујућа зрачења – електромагнетна поља

Нејонизујућа зрачења су електромагнетна зрачења која не 
поседују довољно енергије да изазову јонизацију и која 
обухватају: ултраљубичасто или ултравиолетно зрачење (УВ, 
описано у посебном поглављу), видљиво зрачење, инфрацрвено 
зрачење и електромагнетна поља. 

Електромагнета поља могу бити:

Врста поља Главни извори

Врло ниских фреквенција, 
ЕЛФ (до 3 килохерца)

електрични водови, 
трафостанице, електричне 
инсталације и електрични 
уређаји у домаћинству или 
пословном простору

Средњих фреквенција монитори рачунара, 
сигурносни системи

Радиофреквенција
(10 мегахерца  ̶  300 гигахерца) 

бежична телекомуникациона 
опрема што укључује мобилне 
телефоне, таблете и лаптоп 
рачунаре; извори су и 
поједини радио и ТВ апарати, 
антене и предајници, бежични 
телефони и њихове базе, 
бежични интернет, радари, као 
и микроталасне пећнице
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Електрична поља настају независно од тога да ли је уређај укључен; 
зидови и објекти у околини представљају заштиту од овог поља. 
Магнетна поља настају као последица тока струје тј. када су 
апарати укључени. Зидови и објекти не представљају заштиту од 
магнетних поља, али снага ових поља нагло пада са растојањем 
(нпр. за већину кућних апарата снага поља драматично пада на 
30 цм, а за мониторе рачунара на 30 до 50 цм од екрана).

Електромагнетна поља изазивају биолошке ефекте (нпр. 
загревање ткива), али још увек не постоје задовољавајући подаци 
о томе да ли ти ефекти представљају опасност по здравље.

За разлику од јонизујућег зрачења, електромагнетна поља не 
могу директно да оштете ДНК или ћелије и до сада није откривен 
други механизам којим би могла да доведу до појаве рака. 
Истраживања на лабораторијским животињама нису показала да 
постоји веза између изложености електромагнетним пољима и 
појаве рака.

Међутим, забринутост изазива то што је у нашем окружењу број 
извора и врсте електромагнетних поља из године и годину све 
већи. Ради се углавном о веома слабим пољима, али је изложеност 
дугогодишња и постаје све дужа. Из тог разлога је Светска 
здравствена организација (СЗО) 1996. године започела праћење 
и анализу свих истраживања из ове области. У последњих 30 
година, објављено је више од 25.000 стручних чланака о ефектима 
електромагнетних поља на здравље људи. На основу резултата 
истраживања СЗО је закључила да још увек не постоје докази о 
штетном деловању електромагнетних поља, али да је потребно 
наставити са истраживањима. 

Велико интересовање изазивају поједине изложености:

• Близина далековода. Поједина истраживања указала су на 
повећање ризика за леукемију код деце која живе у близини 
далековода. У целини, резултати студија су били различити и 
повезаност није потврђена. У сваком случају, ради се о малом 
ризику који би, уколико би био потврђен, био одговоран за око 
1% свих леукемија код деце.

• Коришћење мобилних телефона. Бројна до сада спроведена 
истраживања нису доказала да постоји повезаност коришћења 
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мобилних телефона и  ризика за туморе мозга или друге малигне 
болести предела главе и врата. Поједина истраживања су 
установила повећан ризик за глиом, посебан тип тумора мозга, 
док су друга установила да ризика нема. Иако се употреба 
мобилних телефона драматично повећала у последњих 
неколико деценија, учесталост тумора мозга се није значајно 
променила.Међутим, још увек не знамо довољно да бисмо 
могли да занемаримо потенцијални ризик након дугогодишње 
изложености тако да је Међународна агенција за истраживање 
рака радиофреквентно зрачење уврстила у групу 2б, агенси 
потенцијално канцерогени за људе. У више земаља су у току 
истраживања на великом броју становника и очекује се да ће 
она дати прецизнији одговор на ова питања. 

Препоруке

Најзначајнији природни извор јонизујућег зрачења је радон, код 
куће или на радном месту. Количина радона може се смањити 
применом превентивних мера приликом градње зграде, а у 
зградама у којима су забележене веће концентрације радона 
применом накнадних техничких мера.

За вештачке изворе јонизујућег зрачења су прописима 
дефинисани приступ извору, начин рада, мере заштите на раду и 
мере заштите околине. 

Уколико на Вашем радном месту долазите у контакт са 
изворима јонизујућег зрачења,  упознајте се са ризицима по 
здравље везаним за радно место, могућностима заштите и 
препорученим здравственим прегледима

Не излажите се медицинским процедурама које су везане за 
јонизујуће зрачење „на своју руку“ – те процедуре прописује 
надлежни лекар који ће приликом доношења одлуке о 
радиолошкој дијагностици или зрачној терапији узети у обзир и 
ризик излагања зрачењу.  

За електромагнетна поља још увек не знамо да ли ризици постоје 
тако да не постоје ни конкретне препоруке за превенцију.
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10. Загађење животне средине
Загађење амбијенталног ваздуха  

Најзначајнији извори загађења ваздуха су саобраћај, сагоревање 
фосилних горива (у домаћинствима, термоелектранама) и 
индустрија. Загађење ваздуха настаје и из природних извора 
као што су пожари, вулканске ерупције или други извори, али је 
чешће последица човекових активности. 

Најзначајније загађујуће материје су: сумпор - диоксид, азотни 
оксиди, угљен - моноксид, тешки метали (олово, жива, кадмијум, 
арсеник), испарљива органска једињења (бензен), неоргански 
гасови (флуориди, хлор, цијанид), минерали (азбест) и озон. У 
ову групу спадају и суспендоване честице, нарочито фине честице 
величине до 2,5 микрона (ПM2,5).

Загађење ваздуха доводи до исхемијске болести срца, можданог 
удара и хроничне опструктивне болести плућа.

На основу анализе резулата преко 1000 истраживања спроведених 
у свету, Међународна агенција за истраживање рака уврстила је 
2013. године загађени ваздух и честице у ваздуху у канцерогене 
групе 1, односно агенсе за које постоје научни докази да изазивају 
рак код људи.  

Ризик се односи на рак плућа и процењује се да је загађење 
ваздуха одговорно за око 7% случајева рака плућа у Европи 
(преко 80% случајева рака плућа је изазвано пушењем, а за 
остале случајеве су највећим делом одговорни загађење ваздуха, 
изложеност радону и пасивно пушење). Нека истраживања указују 
и на повезаност загађења ваздуха и рака мокраћне бешике.
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Препоруке

Квалитет ваздуха зависи од домаћих прописа и активности које 
се преузимају за превенцију и смањење загађења.  

На сопствену изложеност загађеном ваздуху углавном не 
можемо да утичемо изузев чешћим боравцима у природи и 
другим срединама са мањим степеном загађења.

Оно што можемо је да се укључимо у активности за очување 
животне средине и покушамо да смањимо свој допринос 
загађењу ваздуха (пешачимо, возимо бицикл или се возимо 
јавним превозом уместо да возимо аутомобил; смањимо 
употребу фосилних горива и спаљивање баштенског смећа, и др.)

Загађење вазуха у домаћинствима

У домаћинствима најзначајнији загађивачи су дувански дим, 
кућна ложишта на чврста фосилна горива која се користе за 
кување или загревање, и радиоактивни гас радон (описан у 
поглављу о јонизујућем зрачењу).

У Србији је у већини домаћинстава пушење дозвољено што 
доводи до свакодневног излагања свих чланова домаћинстава 
дуванском диму. За дувански дим не постоји доња граница, 
односно нешкодљива изложеност дуванском диму. Деца су често 
изложена дуванском диму не само од рођења, већ и пре рођења 
уколико је мајка током трудноће била пушач или пасивни пушач. 

Отворена кућна ложишта или пећи на чврста фосилна горива 
без адекватног одвођења дима могу довести до високог степена 
загађења ваздуха у домаћинству са количином честица у ваздуху 
која чак и до 100 пута превазилази дозвољени ниво. 

Загађењу су највише изложени они који највише бораве у 
домаћинству  ̶  жене и деца.

Загађење ваздуха у домаћинствима доводи до повећања ризика за 
рак плућа, хроничну опструктивну болест, исхемијску болест срца 
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и мождани удар. Код деце се удвостручава ризик за упалу плућа, 
повећава ризик за друге инфекције дисајних путева, инфекције 
уха и астму као и ризик за рак плућа у одраслој животној доби.

Препоруке

Нека Ваш дом буде место без дуванског дима, нарочито 
уколико у њему стално или повремено бораве деца.

Уколико сте у могућности, изаберите други извор енергије за 
грејање и кување уместо ложишта на чврста горива. Уколико то није 
могуће, изместите пећ ван простора у којем се најчешће борави 
или обезбедите адекватно одвођење дима и проветравање.

Загађење воде

Загађујуће материје могу доспети у воду као резултат индустрије, 
пољопривреде или других човекових активности. У води се могу 
наћи пестициди, индустријске или кућне хемикалије, метали или 
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фармацеутски производи. Какав је њихов утицај на здравље је 
тешко одредити, јер често не знамо у којој мери смо изложени или 
смо изложени малим количинама чији ефекат није познат.  

Међутим, токсичне материје могу се наћи у води која се користи 
за пиће, припрему хране или наводњавање усева и из природних 
извора. У неким регионима у свету, због састава тла, подземне воде 
садрже високе концентрације неорганског арсена. Коришћење 
овакве воде и вишегодишња изложеност великим количинама 
неорганског арсена може довести до промена на кожи, рака коже, 
рака мокраћне бешике, рака плућа, дијабета, оштећења нерава, 
обољења срца и крвних судова, а код трудница може утицати на ток 
трудноће и здравље детета. Међународна агенција за истраживање 
рака уврстила је арсен у канцерогене групе 1 односно агенсе за 
које постоје научни докази да изазивају рак код људи.  

Козметички препарати

Свакодневно коришћење козметичких препарата понекад 
доводи до забринутости да неки од њихових састојака могу 
довести до појаве рака. 

Антиперспиранти: Постоје теорије да могу изазвати рак, јер 
спречавају наше тело да излучи токсине путем зноја, доводе 
до накупљања токсина у пазушним лифним жлездама и на тај 
начин до рака дојке. Ова теорија није тачна из више разлога: 
знојне жлезде и лимфне жлезде су различите структуре; лимфа 
из дојке иде у пазушне и друге лимфне жлезде, а не обратно; рак 
дојке настаје у дојци, па се евентуално шири на пазушне и друге 
лимфне жлезде. 
Дезодоранси са алуминијумом: На основу мале студије која 
је истраживала присуство алуминијума у ткиву дојке код жена 
оболелих од рака дојке, постављена је теорија да алуминијум који 
се налази у појединим дезодорансима може бити узрочник рака. 
Налази ове студије нису потврђени каснијим истраживањима на 
већем броју жена. 

Светска здравствена организација препоручује да количина 
арсена у води за пиће не прелази 10 микрограма по литру.
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Женама се препоручује да пред мамографско снимање дојки 
не користе дезодорансе који садрже алуминијум, али не због 
штетности, већ због тога што може утицати на квалитет снимка.

Парабени: Има их у неким дезодорансима и другим козметичким 
препаратима. Слични су естрогену, па је на основу тога и резултата 
лабораторијских истраживање постављена теорија да могу 
изазвати рак дојке. Њихово деловање код људи није потврђено.

Боје за косу: Међународна агенција за истраживање рака навела 
је да код фризера постоји мало повећање ризика за рак мокраћне 
бешике (вероватно канцерогено деловање, група 2а) због 
редовне изложености хемикалијама. Фризерима се препоручује 
да носе рукавица ради заштите од хемикалија и, ради смањења 
ризика за рак мокраћне бешике, да не буду пушачи. Значајна 
превентивна мера је и законска регулатива која забрањује 
употребу небезбедних хемикалија приликом израде фарби за 
косу.
За остале који користе фарбе за личну употребу, докази о 
канцерогеном деловању фарби за косу не постоје.   

Пластична амбалажа
Постоји забринутост да штетне хемикалије (као бисфенол А ̶ БПА, 
диоксини и др.) из пластичних боца или контејнера могу прећи 
у пиће или храну. Посебно питање представља замрзавање 
или подгревање у микроталасној пећници хране у пластичним 
посудама или у посудама прекривеним пластичном фолијом. 
Истраживања су показала да поједине хемикалије могу прећи из 
пластичне амбалаже у храну или пиће, али да су њихове количине 
веома мале, чак и када се амбалажа са садржајем изложи 
високим температурама током дужег времена. Није познато 
какво је деловање ових хемикалија у овако малим количинама.

Са изузетком професионалне изложености фризера фарбама 
за косу, не постоје научни докази да било који козметички 
препарат може довести до појаве рака.

Не постоје докази да употреба пластичне амбалаже повећава 
ризик за рак.
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11. Ризици на радном месту

Ризици

Особе запослене на појединим радним местима могу имати већи 
ризик за рак због изложености хемијским материјама, зрачењу, 
прашини и другим ризичним утицајима. Уколико постоји, изложеност 
канцерогенима на радном месту је често много већа од оне која се 
дешава у животној средини.

Међународна агенција за истраживање рака је у канцерогене на 
радном месту уврстила 32 агенса и 12 индустријских процеса или 
занимања:

• хемијски агенси – нпр. бензен, једињења никла, винил  ̶  хлорид
• прашина и влакна – нпр. азбест, силицијум  ̶ диоксид, дрвна 

прашина, прашина коже
• зрачење – нпр. сунце /УВ зрачење, радон, јонизујуће зрачење
• индустријски процеси  ̶ нпр. производња и прерада гуме, 

производња алуминијума 
• занимања   ̶   молери, возачи камиона

Ризици везани за радна места зависе од врсте посла. На пример, 
запослени у пољопривреди и шумарству најчешће су изложени 
сунцу, пестицидима, хербицидима и другим хемикалијама; у 
грађевинарству, ризик је везан за азбест, сунце, издувне гасове 
дизел мотора, фарбе и раствараче или дрвну прашину, а у услужним 
делатностима за сунце, дувански дим и издувне гасове дизел мотора.

Од врсте изложености зависиће и врста малигне болести за коју 
постоји повећан ризик.
Врсте рака повезане са професионалним излагањем

Изложеност на радном месту често се комбинује са факторима из 
животне средине (загађење ваздуха) или ризичним понашањем 
(пушење, алкохол) што може довести до екстремног повећања 
ризика. На пример, особе које су професионално изложене 
азбесту, а при том су пушачи, имају 80 пута већи ризик да оболе 
од рака плућа.
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Врста рака Примери канцерогена Примери занимања

Рак
мокраћне 
бешике

Бензидин, бета 
нафтиламин, 4амино 
бифенил, арсен

Индустрија гуме, коже, 
текстила, фарбање, 
штампарије; фризери, 
возачи камиона

Рак
плућа

Пасивно пушење, 
радон, азбест, арсеник, 
кадмијум, једињења 
хрома, издувни гасови 
дизел мотора

Индустрија гуме, 
асфалтирање, фарбање, 
ливница челика, вариоци, 
оџачари

Мезотелиом Азбест
Рударство, грађевинарство, 
железница, аутомобилска 
индустрија, фабрике

Рак грла Азбест, дрвна прашина, 
испарења фарби

Метална индстрија, нафтна 
индустрија, индустрија гуме, 
пластике или текстила

Рак носне 
шупљине и 
синуса

Прашина никла, прашина 
коже, дрвна прашина, 
радијум

Текстилна индустрија, 
пекарска индустрија, 
млинарство, израда 
намештаја, израда обуће

Рак јетре Арсен, винил-хлорид, 
афлатоксини Производња пластике

Рак бубрега
Кадмијум, 
трихлоретилен, 
хербициди, дрвна 
прашина

Фарбање, прерада нафте, 
индустрија метала, пластике, 
текстила

Лимфоми Бензен, етилен-оксид, 
хербициди, инсектициди

Индустрија гуме, фарбање, 
фризери

Леукемије
Формалдехид, бензен, 
етилен  ̶  оксид, 
пестициди

Индустрија гуме, рафинерија, 
израда обуће

Рак коже Арсен, катран, парафин, 
поједина уља, сунце (УВ)

Посао на отвореном са 
излагањем сунцу, оџачар
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Препоруке

• Упознајте се са ризицима по здравље везаним за Ваше 
радно место, могућностима заштите и препорученим 
здравственим прегледима

• Примењујте све превентивне мере и мере заштите 
на радном месту, редовно одлазите на препоручене 
здравствене прегледе 

• Уколико због посла проводите доста времена на 
отвореном, редовно примењујте мере заштите од сунца

• Избегавајте остале ризике везане за животну средину и 
понашање.
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12. Инфекције
Готово једна петина свих случајева рака у свету настаје као 
последица инфекције вирусом, бактеријом или другим 
инфективним агенсом.

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 појединим типовима вируса 
(типовима високог ризика или онкогеним типовима), може прећи 
у хроничну, дуготрајну инфекцију и након више година довести 
до рака грлића материце, рака других гениталних органа или 
ануса као и рака грла.

Инфекција типовима вируса ниског ризика може довести до 
појаве кондилома (гениталних брадавица) које не представљају 
ризик за рак, али су веома упорно и непријатно обољење.

Вакцина против хуманог папилома вируса (ХПВ вакцина) 

ХПВ вакцина се примењује код девојчица и дечака почевши од 9. 
године старости у циљу заштите од преканцерозних промена и 
рака грлића материце, рака других гениталних органа, рака ануса 
и гениталних брадавица.

Квадривалентна вакцина пружа заштитуту од 4 типа ХПВ:
• типова 16 и 18 који су најчешћи високоризични (онкогени) типови 

и одговорни за више од 70% случајева рака грлића материце;
• типова 6 и 11 који су одговорни за 99% случајева гениталних 

брадавица (кондилома).
Деветовалентна вакцина пружа заштиту од 9 типова ХПВ:
• високоризичних (онкогених) типова 16, 18, 31, 33, 45, 52 и 58 

који су одговорни за 90% случајева рака грлића материце;
• типова 6 и 11 који су одговорни за 99% случајева гениталних 

брадавица (кондилома).
Већина европских земаља започела је редовну вакцинацију 
девојчица, најчешће око 12. године старости. Неке земље 
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започеле су и вакцинацију дечака, јер код њих превенира 
гениталне брадавице и рак, а спречава се и ширење вируса у 
популацији.

Препоруке

• Препоручују се мере за заштиту од полно преносивх болести. 
Међутим, како се ради о инфекцији која може захватити 
целикупну 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. 

• Препоручује се вакцинација девојчица против ХПВ у узрасту 
од 9 до 15 година.

• Свим девојкама и женама од ступања 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 дете током 
порођаја. У нашој земљи крв за трансфузију се редовно проверава 
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 стоматолошких интервенција; током процедура као 
што су тетоважа, акупунктура, педикир или маникир, бушење 
ушију; козметичким третманима. Вируси се могу пренети и 
коришћењем заједничких бријача и четкица за зубе као и 
коришћењем заједничке игле код наркомана. 
Након акутне инфекције, код појединих особа се вирус задржава, 
може довести до хроничне инфекције јетре и, након више година, 
цирозе или рака јетре (хепатоцелуларног карцинома). 
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Вакцина против хепатитиса Б 

У нашој земљи је обавезна вакцинација новорођенчади против 
хепатитиса Б почела да се примењује од 2005. године. Вакцинација 
се спроводи и код особа са повећаним 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.

Препоруке

• У циљу спречавања инфекције, примењујте мере за превенцију 
полно преносивих болести и избегавајте ризичне процедуре 
(медицинске, козметичке и друге процедуре које се не спроводе 
стерилним инструментима и уз одговарајуће процедуре за 
превенцију инфекција). 

• Проверите да ли су Ваша деца вакцинисана на рођењу или 
накнадном вакцинацијом против хепатитиса Б.

• Уколико Ви или Ваш партнер или неко од чланова породице 
спадате у групу са повећаним ризиком или сте хронични 
носиоци вируса хепатитиса Б, тестирајте се и вакцинишите 
против хепатитиса Б

•  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 присутна је у желуцу код две 
трећине особа. Иако код већине особа не доводи до тегоба или 
болести, ова инфекција након више година може да доведе до 
чира на желуцу, рака желуца и МАЛТ лимфома желуца (редак тип 
нон-Хочкин лимфома).  
Сматра се да рак желуца настаје као последица тешког хроничног 
атрофичног гастритиса изазваног дугогодишњом хеликобактер 
пилори инфекцијом. Међутим, инфекција је веома честа, а само 
мали број особа оболи од рака желуца што указује да је потребно 
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и присуство додатних фактора као што су пушење, начин исхране, 
тип бактерије (бактерије које продукују токсин тј. ЦагА позитивни 
сојеви) и др.

Уочено је и да хеликобактер пилори инфекција смањује ризик за 
рак једњака, при чему је механизам непознат.

Хеликобактер пилори инфекцију могуће је излечити 
одговарајућом антибиотском терапијом. Углавном се примењује 
комбинација 2 или 3 антибиотика у трајању од једне до две 
недеље; успешност ове терапије је око 80%.

Истраживања су показала да излечење инфекције доводи до 
смањења ризика за рак желуца за 30 до 40%.

Препоруке

• Особе које имају или су имале чир на желуцу или 
дванаестопалачном цреву треба да ураде тест на присуство 
бактерије хеликобактер пилори и, у случају да је тест позитиван, 
спроведу лечење инфекције.

• Тестирање и лечење хеликобактер пилори инфекције 
препоручује се и код пацијената са раним раком желуца и 
МАЛТ лимфомом желуца.

• Рутинско тестирање особа без икаквих тегоба (скрининг) на 
хеликобактер инфекцију и лечење инфекције код позитивних 
резултата се још увек не препоручује. Истраживања о скринингу 
су у току.

Вирус хумане имунодефицијенције (ХИВ)
Инфекција вирусом ХИВ-а не проузрокује рак директно али, због 
ослабљеног имунитета, постоји повећан ризик за поједине малигне 
болести као што су Капоши сарком или не-Хочкинов лимфом.

Препоруке

• У циљу превенције ХИВ инфекције, примењујте мере за 
превенцију полно преносивих болести и избегавајте ризичне 
процедуре  ̶  медицинске, козметичке и друге процедуре које 
се не спроводе стерилним инструментима и уз одговарајуће 
мере за превенцију инфекција. 
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• Тестирајте се редовно. Како се инфекција може пренети на 
различите начине, свима се препоручује редовно тестирање 
на ХИВ у циљу раног откривања и лечења инфекције и у циљу 
спречавања преношења инфекције. 

• Одговарајуће лечење ХИВ инфекције смањује ризик за појаву 
лимфома.

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 мононуклеозе („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 карцинома (тумора носног дела ждрела) или 
Буркитовог лимфома. 

Препоруке

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 откривање 
инфекције.  

Претпоставља се да би до смањења ризика дошло када би се 
вакцином спречила ЕБВ инфекција, али вакцина још увек не 
постоји.

13. Стрес
У малим количинама стрес може да буде користан ако чини да 
се осећамо будним и подстиче да будемо активни. Међутим, 
дуготрајни стрес може довести до менталних и физичких 
проблема: узнемирености, депресије, повишења крвног 
притиска, проблема са органима за варење и др.  
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Хронични стрес може утицати на хормонски статус и довести до 
слабљења имуног система. 

Међутим, до сада спроведена истраживања нису потврдила да 
стрес може проузроковати рак. 

Стресна ситуација може утицати на наш начин живота – пушење, 
исхрану, употребу алкохола, и тако индиректно утицати на наш 
ризик за рак.

Повезаност стреса и малигних болести значајна је и у обрнутој 
ситуацији – малигна болест представља стресну ситуацију за 
оболелу особу и њену породицу. Психолошко саветовање, 
добијање одговарајућих информација о болести и лечење, 
духовна подршка, групе за подршку, физичка активност, узимање 
лекова за узнемиреност или депресију – све су то начини који 
могу помоћи особи да превлада кризну ситуацију.  

14. Редовни прегледи и скрининг
Лечење многих болести је успешније уколико се открију на 
време и са лечењем отпочне док је болест још 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 5 година).

Рано откривање подразумева препознавање раних симптома 
или знакова болести (нпр. кад особа уочи да је младеж који има 
годинама почео да се мења по боји и облику и одмах се јави 
лекару за преглед).

Међутим, некада болест у почетној фази може протицати без 
икаквих тегоба, али се може открити одговарајућим прегледима. 
Због тога се свима препоручују редовни прегледи чија врста и 
учесталост зависе од пола, година старости и ризика. Посаветујте 
се са својим лекарем о томе који се прегледи препоручују за Вас 
– како прегледи усмерени на рано откривање малигних болести, 
али и прегледи усмерени на болести срца и крвних судова, 
дијабет и факторе ризика.
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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 препорукама 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 столице на присуство скривене крви).

Прегледи се спроводе у домовима здравља и другим здравственим 
установама.

Препоруке

Самопреглед дојки се препоручује свим женама и спроводи 
се једном месечно, на пример 7. дана циклуса или, код жена 
које више немају циклусе, сваког првог у месецу. Подразумева 
посматрање дојки пред огледалом и преглед дојки и пазушних 
јама јагодицама прстију. 

Ако жена примети било какве промене на дојкама као што су:
 - чворић или задебљање у дојци, 
 - новонастала промена величине или облика дојке, 
 - црвенило или набораност коже дојке, 
 - увлачење брадавице, 
 - појава секреције или сукрвице или крви из брадавице или 
 - чворић у пазушној јами, 
треба одмах да се обрати лекару. У 9 од 10 случајева се ради о 
доброћудним променама или обољењима дојке (дисплазије, 
цисте, упале, доброћудни тумори.). Међутим, праву дијагнозу 
треба да постави лекар након одговарајућих прегледа.

Самопреглед коже може се спроводити једном у 6 или 12 месеци. 
Прегледајте пред огледалом кожу читавог тела (за леђа користите 
два огледала или потражите нечију помоћ). Обратите пажњу на:
- ранице или друге промене на кожи за које не знате од чега су 
настале и које не пролазе
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- промене на постојећим младежима – младеж мења облик, 
величину или боју односно увећава се, постаје асиметричан, 
постаје неравномерно обојен, ивице постају неправилне

Обратите се свом лекару уколико уочите:  

 - израслине било где на телу 
 - промене на дојкама
 - увећане лимфне жлезде (чвориће) у пазушној јами, 
   препонама, на врату 
 - промене на кожи  ̶  раница која не зараста или слично 
 - промене на постојећем младежу  
 - дуготрајан кашаљ 
 - промуклост која траје дуже од 3 недеље 
 - неуобичајене промене у раду црева (затвор или пролив)  
 - појава крви у столици, столица црна као катран
 - неуобичајено гинеколошко крвављење – крварење између 
   менструалних циклуса или крварење код жена које више 
   немају циклусе
 - губитак на телесној тежини (без дијете), малаксалост.
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Редовни прегледи

1. Прегледи дојки код жена: мамографске прегледе дојки треба 
започети између 40. и 50. године и спроводити их на 2 године.

2. Гинеколошки прегледи код жена: од двадесете или најкасније 
тридесете године живота започети редовне гинеколошке 
прегледе једном годишње са Папа тестом (Папаниколау 
прегледом бриса грлића) најмање једном у 3 године.

3. Преглед столице на скривено крварење код мушкараца и жена: 
од 50. године старости једном у две године урадити преглед 
столице на присуство скривене крви.

Поједини домови здравља у Србији започели су скрининг 
програме за рак дојке, рак грлића материце или рак дебелог 
црева и шаљу позиве становницима својих територија за 
наведене прегледе. Уколико добијете позив, одите на преглед у 
заказано време. 

Уколико Ваш дом здравља још увек није започео са овим 
програмима и нисте добили позив, посаветујте се са својим 
изабраним лекарем (жене гинекологом) који се прегледи 
препоручују за Вас и где их можете обавити.
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За више информација...

Светска здравствена организација www.euro.who.int

Међународна агенција за истраживање рака www.iarc.fr

Европски кодекс против рака https://cancer-code-europe.iarc.fr

Друштво Србије за борбу против рака www.serbiancancer.org

Институт за онкологију и радиологију Србије www.ncrc.ac.rs

Канцеларија за скрининг рака, Институт за јавно здравље Србије 
„Др Милан Јовановић Батут“ www.skriningsrbija.rs

World Cancer Research Fund www.wcrf-uk.org

Cancer Research UK www.cancerresearchuk.org

American Cancer Society www.cancer.org

National cancer Institute, US  www.cancer.gov

61



ДИЈАГНОСТИКА 
МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ 
ОД КЛИНИЧКОГ 
ПРЕГЛЕДА ДО 
ПАТОХИСТОЛОШКОГ 
НАЛАЗА

ХИРУРШКО ЛЕЧЕЊЕ 
- УПУТСТВО ЗА 
ПАЦИЈЕНТЕ ПРЕ И 
НАКОН ОПЕРАЦИЈЕ

РАДИОТЕРАПИЈА 
- УПУТСТВО ЗА 
ПАЦИЈЕНТЕ НА 
ЗРАЧНОЈ ТЕРАПИЈИ

КОМПЛЕМЕНТАРНА 
И АЛТЕРНАТИВНА 
МЕДИЦИНА

МАЛИГНЕ БОЛЕСТИ 
КОД ДЕЦЕ

ЗРАЧНА ТЕРАПИЈА 
ТУМОРА ЖЕНСКИХ 
ГЕНИТАЛНИХ 
ОРГАНА
УПУТСТВО ЗА 
ПАЦИЈЕНТКИЊЕ 

УПУТСТВО ЗА 
ПАЦИЈЕНТЕ НА 
ЗРАЧЕЊУ ТУМОРА 
ГЛАВЕ И ВРАТА

ТУМОРСКИ 
МАРКЕРИ И 
ЛАБОРАТОРИЈСКА 
ДИЈАГНОСТИКА

ЛИМФЕДЕМ 
ШТА СВАКА ЖЕНА 
СА РАКОМ ДОЈКЕ 
ТРЕБА ДА ЗНА

ОДВИКАВАЊЕ 
ОД ПУШЕЊА КОД 
ОНКОЛОШКИХ 
ПАЦИЈЕНАТА

ПРЕВЕНЦИЈА 
МАЛИГНИХ 
БОЛЕСТИ

ЛЕЧЕЊЕ РАКА 
ШТИТАСТЕ 
ЖЛЕЗДЕ 
РАДИОАКТИВНИМ 
ЈОДОМ
УПУТСТВО ЗА 
ПАЦИЈЕНТЕ

УПУТСТВО ЗА 
ПОРОДИЦУ И 
ПРИЈАТЕЉЕ 
ОБОЛЕЛИХ 
ОД МАЛИГНИХ 
БОЛЕСТИ

ПСИХОЛОШКА 
ПОДРШКА 
ОНКОЛОШКИМ 
ПАЦИЈЕНТИМА

ВОДИЧ ЗА 
ПАЦИЈЕНТЕ 
ИНСТИТУТА ЗА 
ОНКОЛОГИЈУ И 
РАДИОЛОГИЈУ 
СРБИЈЕ

ОПЕРАЦИЈА ДОЈКЕ

ХЕМИОТЕРАПИЈА 
- УПУТСТВО ЗА 
ПАЦИЈЕНТЕ НА 
ХЕМИОТЕРАПИЈИ

НАСЛЕЂЕ И РАК

МАМОГРАФИЈА И 
ДРУГИ ПРЕГЛЕДИ 
У ОТКРИВАЊУ 
И ПРАЋЕЊУ 
БОЛЕСТИ ДОЈКИ

ПРЕПОРУКЕ ЗА 
ПАЦИЈЕНТЕ У 
ТОКУ И НАКОН 
ОНКОЛОШКОГ 
ЛЕЧЕЊА

СУПОРТИВНА 
ТЕРАПИЈА

РАК ШТИТАСТЕ 
ЖЛЕЗДЕ 
ДИЈАГНОСТИКА И 
ЛЕЧЕЊЕ
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Брошура је припремљена у склопу пројекта Института за 
онкологију и радиологију Србије „Знањем против рака” под 
покровитељством Министарства здравља Републике Србије, 
програм 1802 „Превентивна здравствена заштита“, пројекат 
0008 - Подршка спровођењу националног програма онколошке 
здравствене заштите „Србија против рака“ у 2016. години.



ПРЕВЕНЦИЈА
МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ

Институт за онкологију
и радиологију Србије

Пастерова 14
11000 Београд, Србија
011 20 67 100
iors@ncrc.ac.rs
www.ncrc.ac.rs ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ

И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ

Европски кодекс против рака

1. Немојте пушити или користити било који дувански 
 производ.

2. Обезбедите да Ваш дом и Ваше радно место буду 
 без дуванског дима

3. Одржавајте оптималну телесну тежину

4. Будите физички активни

5. Храните се здраво: једите пуно воћа, поврћа, 
 интегралних житарица; избегавајте месне 
 прерађевине;  ограничите црвено месо и храну са 
 пуно соли; ограничите висoкокалоричну храну
 (са пуно шећера или масти) и заслађена пића

6. Ограничите употребу алкохола 

7. Опрезно на сунцу и не користите соларијум

8. Ограничите изложеност зрачењу 

9. На радном месту, заштитите се од канцерогена и 
 примењујте мере заштите

10. За жене: дојење бебе је значајно и за бебу и за мајку; 
 ограничите употребу хормонске супституционе 
 терапије у менопаузи

11. Вакцинишите децу: против хепатитиса Б на рођењу, 
 против ХПВ (девојчице)

12. Идите редовно на прегледе и учествујте у скрининг 
 програмима за рак дојке, рак грлића материце и 
 рак дебелог црева


