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ДЕФИНИЦИЈА РАКА
Рак, малигни тумор, малигна болест или канцер су различити
називи за исту болест - болест у којој се ћелије неконтролисано
деле и способне су да нападну околна ткива. Ћелије рака могу
прећи у друге делове организма путем крви или лимфним
системом. Постоји више од 100 различитих типова малигних
болести. Већина је названа по органу одакле потиче, нпр. ако
потиче из дебелог црева, назива се рак дебелог црева, а ако
потиче из меланоцита коже, назива се меланом. Типови малигних
болести се могу поделити у више категорија, а главне су:
• Карцином - настаје у кожи или ткиву које покрива унутрашње
органе. Постоји много поткласа карцинома, укључујући
аденокарцином, тумор базалних ћелија, тумор сквамозних
ћелија и тумор транзиторних ћелија.
• Сарком - настаје у кости, хрскавици, масном ткиву, мишићима,
крвним судовима и осталом везивном и потпорном ткиву.
• Леукемија - захвата хематопоезно ткиво каква је косна срж
и доводи до продукције великог броја абнормалних крвних
ћелија које избацује у циркулацију.
• Лимфоми и мијеломи - настају у ћелијама имуног система.

ПОРЕКЛО РАКА
Сви типови рака настају у ћелији, основној јединици организма. Да
би се разумело порекло, корисно је знати како нормална ћелија
постаје малигна ћелија. Организам је изграђен из више различитих
типова ћелија. Те ћелије расту и деле се на контролисани начин
стварајући нове ћелије које су потребне да организам држе здравим.
Када ћелија остари или се оштети, она умире и замењује се новом.
Понекад се овако уређени процес наруши. Генетски материјал (ДНК)
ћелије се може оштетити или изменити, доводећи до мутација које
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утичу на нормалан раст и деобу ћелије. Када се то догоди, ћелије не
умиру као што би било очекивано. Настају нове, измењене ћелије,
које формирају израслину коју називамо тумор. Тумори могу бити
бенигни (доброћудни) и малигни (злоћудни). Малигни тумори се
шире у своју непосредну околину; путем лимфних и крвних судова
малигне ћелије могу доспети и до удаљених делова тела.
Умножене Малигни
Нормалне Абнормалне Абнормалне инвазивни
ћелије
ћелије
ћелије
тумор
Граница
Лимфни суд
Крвни суд

Слика 1. Трансформација
нормалних ћелија у малигне

ТУМОРСКИ МАРКЕРИ
Туморски маркери су супстанце у организму које ,,маркирају” или
указују на присуство малигног тумора или пружају информације о
његовом даљем понашању. Као последица малигног процеса, настаје
повећана синтеза и ослобађање неких молекула који су присутни
и код здравих особа и они тада представљају туморске маркере.
Туморски маркери су некад специфични за орган или ткиво, а често
се више маркера може повезати са једним типом малигне болести.
Уколико се одређивање туморских маркера понавља, препоручује
се да се контрола врши у истој лабораторији, јер се вредности
маркера могу разликовати уколико се мере различитим методама.
Туморски маркери се према месту одређивања деле на ткивне и
серумске маркере.
Ткивни маркери се одређују на узорцима ткива и могу бити гени и
њихови протеински продукти. Имају кључну улогу у дијагностиковању
малигне болести, као и у одређивању најефикасније терапије за ту
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болест. Међутим, могуће их је одређивати врло ограничен број пута,
па нису корисни у праћењу тока и динамике болести.
Серумски туморски маркери се одређују из серума, а по структури
су делови рецептора мембране ћелије, ензими или хормони. С
обзиром на то да се могу мерити неограничен број пута, највећи
значај имају у праћењу тока болести и ефекта терапије.
Одређивање серумских туморских маркера помоћи ће Вашем
лекару при постављању дијагнозе и праћењу терапије малигне
болести.
Хипофиза
Пролактиноми: пролактин
IGF-I

Плућа
CYFRA 21-1, CEA
NSE, pro-GRP
Једњак
CEA
Јетра
Хепатоцелуларни карцином:
AFP, IGF-I
Холангиокарцином: CA19-9
Метастазе: CEA
Жучни путеви
CA19-9
Бешика
CYFRA 21-1
Простата
PSA+fPSA
Тестиси
Семином: hCG, LDH
Tумор герминативних ћелија:
LDH, AFP, hCG

Скраћенице:
AFP - алфа-фето протеин
CEA - канцер ембрионални антиген
hCG - хумани хорионски гонадотропин
HE4 - хумани епидидимис протеин 4
IGF-1 - инсулину сличан фактор раста 1
(соматомедин Ц)

Штитна жлезда
Папиларни и фоликуларни
карциноми: тиреоглобулин
Медуларни карцином:
калцитонин, CEA
Дојка
CA 15-3, CEA
Желудац
CA 19-9, CEA, CA 72-4
Панкреас
CA 19-9, CEA
Дебело црево
CEA, CA 19-9
Jајници
Епителни карцином:
CA 125, HE-4 + ROMA
Тумор герминативних ћелија: hCG, AFP
Материца
Грлић материце: CEA
Ендометријум: CA 125

Слика 2. Туморски маркери
LDH- лактат дехидрогеназа
NSE - неурон специфична енолаза
pro-GRP -прекусор пептида из кога настаје гастрин
PSA - простата специфични антиген
SCC - антиген епидермалног карцинома
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ШТА СУ ТУМОРСКИ МАРКЕРИ?
Туморски маркери су супстанце које настају у туморским или другим
ћелијама организма због настанка и ширења малигног или бенигног
тумора. Већина тумор маркера настаје из нормалних као и из малигних
ћелија. Они могу бити различите супстанце - специфични протеини,
ензими, изоензими, хормони. За брзу и ефикасну терапију злоћудних
тумора од пресудне важности је рана дијагностика болести. Док су у
зачетку, тумори не изазивају никакве тегобе код болесника. Међутим,
наш имуни систем врло рано препознаје измењене, туморске ћелије
и отпочиње борбу против њих. У већини случајева имуни систем је у
стању да елиминише непожељне ћелије и да нас одбрани од болести.
Међутим, некада туморске ћелије надвладају одбрамбене снаге
организма и отпочињу са неконтролисаним растом. Развој тумора је
праћен лучењем туморских маркера.
Туморски маркери су супстанце које се у већим концентрацијама
него што је нормално, појављују у крви, мокраћи и/или ткиву
болесника с одређеним врстама малигне болести.
Туморски маркери су производи самог канцера или имуног система
као одговора на присутност канцера или неког доброћудног стања.
Ове супстанце се могу детектовати у крви, урину, столици, ткиву
тумора или телесним течностима различитим методама, а савремена
лабораторијска опрема омогућава брзо и тачно одређивање
повећаних вредности туморских маркера.
До данас је откривено више од 20 различитих туморских маркера
који имају клинички значај. Неки су повезани са само једном
врстом тумора, док су други повезани са више типова. Међутим,
не постоји „универзални“ тумор маркер који може да детектује
било коју врсту тумора.
Постоје нека ограничења код употребе туморских маркера. Понекад,
немалигна стања могу довести до пораста нивоа тумор маркера.
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Поред тога, неће сваки пацијент са одређеном врстом тумора имати
високе нивое тумор маркера који је повезан са тумором. Штавише,
нису идентификовани тумор маркери за сваки тип тумора.

ПРИМЕНА ТУМОРСКИХ МАРКЕРА
Тумор маркери се могу одређивати:
• код раног откривања малигне болести и скрининга - погодни су
само неки од маркера (PSA, калцитонин, AFP и beta-HCG),
• ради праћења тока болести, смањења туморске масе или
ефекта терапије (најчешће),
• за откривање примарног тумора код особа са метастазама
непознатог порекла.
Повишен ниво тумор маркера може сугерисати на присуство
тумора (како малигног, тако и бенигног), али сам није довољан
да би се донела адекватна дијагноза. Из тог разлога, мерење
туморских маркера се обично комбинује са другим тестовима,
прегледима и биопсијом како би се адекватно дијагностиковало
обољење.

ТУМОРСКИ МАРКЕРИ КАО СКРИНИНГ ТЕСТ
Скрининг тестови су они који нам омогућавају откривање
болести пре појаве симптома.
Откривање тумора у раној фази је од великог значаја, јер указује
да се тумор још није раширио и да нема метастаза, те да је
лечење лакше и успешније. Да би се туморски маркер могао
користити као скрининг тест, он мора имати високу сензитивност
(способност теста да открије особе са одређеном болешћу) и
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задовољавајућу специфичност (способност теста да правилно
идентификује особе које немају одређену болест).
Већина туморских маркера нема ни неопходну сензитивност
ни довољну специфичност да би се могли користити за рано
откривање малигних болести.
Иако се називају туморски маркери, њихов ниво може бити повишен
и у различитим немалигним болестима и стањима, те је могућ
значајан број лажно позитивних резултата. С друге стране, присуство
малигног тумора није увек праћено повећаном концентрацијом
туморског маркера, па се добија и значајан број лажно негативних
разултата. У највећем броју случајева туморски маркери нису везани
за само један тумор, већ њихов пораст може бити последица раста
различитих тумора, што умањује њихову специфичност и искључује
могућност постављања исправне дијагнозе само на основу њиховог
повишеног нивоа. Стога су у постављању исправне дијагнозе
неопходне и додатне дијагностичке методе међу којима кључну
улогу још увијек има патохистолошка анализа ткива.

ДИЈАГНОЗА МАЛИГНИХ ТУМОРА
Серумски туморски маркери се не могу користити за
дијагностиковање канцера.
Златни стандард за постављање дијагнозе малигнитета је
биопсија (узимање дела ткива тумора, након чега се различитим
патохистолошким техникама доказује присуство туморских
ћелија које се могу видети под микроскопом).

ОДРЕЂИВАЊЕ АГРЕСИВНОСТИ ТЕРАПИЈЕ И
ПРОГНОЗЕ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ ТУМОРА
У неким типовима канцера ниво тумор маркера може одражавати
фазу и/или прогнозу болести.
Понекад ниво тумор маркера може предвидети понашање
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одређених врста тумора. Нпр. код канцера тестиса високи ниво
тумор маркера βHCG и/или AFP предвиђају агресивнији тумор и
мању стопу излечења и преживљавања. Терапија пацијената са овако
високим нивоима тумор маркера мора се започети агресивније и са
већим дозама хемиотерапијских лекова и зрачења.

ПРАЋЕЊЕ УСПЕШНОСТИ ТЕРАПИЈЕ
Једна од битних улога одређивања концентарције тумор маркера
јесте у праћењу успешности примењених терапијских поцедура.
Они се могу одређивати периодично током терапије. Смањење
нивоа тумор маркера или повратак на нормалан ниво може
указивати да канцер реагује на терапију, док повећање или исти
ниво указује на то да канцер не реагује на примењену терапију.

ОДРЕЂИВАЊЕ РЕКУРЕНТНИХ ТУМОРА
(ПОНОВНО ЈАВЉАЊЕ ТУМОРА, РЕЦИДИВ)
Тумор маркер може бити мерен на крају третмана како би се
проверило да ли постоји рецидив (повратак тумора). Ова мерења
показују да ли ниво тумор маркера остаје исти, смањује се или
повећава, па туморски маркери могу послужити откривању
рекурентних тумора након завршетка терапије и када још не
постоје знаци, симптоми истог.
Туморски маркери у свакодневној пракси
Истраживањима је откривен велики број туморских маркера који су
мање или више специфични за поједине врсте тумора.
Међутим, само је мали број маркера могуће одређивати
стандардним лабораторијским методама у крви или мокраћи и који
су због тога нашли своју примену у клиничкој пракси.
Бројни маркери, које чине првенствено гени као туморски маркери,
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било да се изолују из крви или из самог ткива тумора, захтевају
сложенији поступак и као такви нису погодни за рутинску примену.

КАКО СЕ ОДРЕЂУЈУ ТУМОРСКИ МАРКЕРИ
Туморски маркери се у лабораторијама могу мерити различитим
аналитичким и инструменталним техникама које обухватају
одређивање активности ензима, имуноодређивања и
електрофорезу.
Маркери се одређују најчешће из крви (односно серума или плазме
добијених из крви), а у неким случајевима из мокраће (урина).
Битно је придржавати се датих препорука које се односе на
одговарајућу припрему особе пре узимање узорака (крви и урина)
за анализу. Тиме се избегава утицај бројних фактора на крајњи
резултат одређиваног маркера.
Припрема особе пре узимања крви
Припрема за узимање крви подразумева следеће:
• 12 сати пре давања узорка крви не треба јести, пити (изузев
воде), а бар један сат пре не треба пушити;
• дан раније узимати уобичајене оброке хране;
• дан раније избегавати интензивну физичку активност;
• крв се узима у седећем положају, а пре узимања узорка крви
пожељно је 15-20 минута седети;
• уколико се користи нека терапија, дозу лека треба узети тек
након вађења крви;
• ако се користи антикоагулантна терапија, потребно је о томе
обавестити техничара који вади крв;
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• када се ради одређивање туморских маркера, време
узимања узорка не утиче толико на резултат; међутим,
уколико се истовремено раде и неке друге анализе, односно
приликом истог убода се узимају узорци крви и за друге
налазе на које време узорковања има утицаја, најбоље је
да се крв вади ујутро;
• ако се ради некаква дијагностичка процедура која укључује и
употребу контраста, вађење крви треба да буде пре примања
контраста или најмање 24 часа након примања контраста;
• кад је у питању одређивање вредности ПСА, узорак крви не
би требало да се узима после ректалног прегледа простате.
Све горе наведено може битно да утиче на промену састава
серума/плазме, а самим тим и на вредност испитиваног
маркера.
Одређивање туморских маркера треба радити увек у истој
лабораторији, јер се тиме обезбеђује упоредивост добијених
резултата.
Пре него што отпочне са поступком узимања узорка крви, техничар
који то ради ће поставити неколико питања попут: које је пуно име
пацијента, да ли је пре доласка узео некакву терапију, када и коју,
да ли је имао раније икакав проблем приликом вађења крви и који,
колико је времена прошло од хируршке интервенције и сл. Сва ова
питања се постављају искључиво у циљу сигурне идентификације
пацијента и како би се избегла свака могућа грешка која се тиче
квалитета и исправности узорка крви за анализу.
Поступак узимања крви
Узорак венске крви најчешће се узима из вена у лакатном прегибу.
Пре извођења венепункције поставља се повеска неколико
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сантиметара изнад лакта. Повеска не сме сувише да се стегне или да
се држи у току дужег временског периода.
За узимање узорака крви из вене користе се затворени системи,
чијом применом се обезбеђује максимална заштита како пацијента
тако и особља које узима крв, уз истовремену сигурност да је узети
узорак исправан за испитивање.
Иако је сам поступак у извесној мери непријатан због убода игле,
медицинско особље (лабораторијски техничари и сестре) које
поступак изводи веома је добро обучено и искусно, те ће бол који
прати сам убод игле бити благ и кратокрајан.

Слика 3. Узимање узорка крви из вене

Слика 4. Вакутајнер

Уколико је пре вађења крви присутан страх или се током самог
поступка, тј. након убода игле појави нелагодност или осећај
несвестице, неопходно је о томе информисати медицинско
особље, које зна шта у таквим ситуацијама треба да учини не би
ли се проблем превазишао.
Такође, уколико је раније постојао неки проблем приликом вађења
крви (нпр. уколико је пацијенту познато да из неке вене крв лакше,
а из неке теже истиче или да једна рука чешће бива натечена)
пожељно је да о томе обавести лабораторијског техничара.
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Слика 5. Испружена рука након
вађења крви

Након вађења крви, потребно је да рука буде испружена, а место
убода притиснуто око 5 минута да би се спречило настајање
подлива на месту убода.
Количина узете крви зависи од броја и врсте тражених анализа,
али је увек циљ да буде најмања могућа количина која ће бити
довољна да се добије резултат.
Поступак правилног сакупљањa мокраће за анализу
Поред крви која се најчешће користи за одређивање и праћење
туморских маркера, понекад је у ту сврху неопходно донети и тзв.
24˗оро часовну мокраћу. За сакупљање овог урина пожељно
је користити оригиналне посуде намењене за ову врсту узорка,
које се могу набавити у апотекама, или, у недостатку истих, веће
пластичне боце од куповне флаширане воде. Могу се користити оне
запремине од два или више литара. Пре употребе, овакве посуде
се НЕ СМЕЈУ ПРАТИ било каквим средствима (детерџентима), јер
то може битно да тиче на квалитет и вредност резултата.
Сакупљање урина отпочиње ујутро, тако што се после буђења
бешика комплетно испразни и тај први јутарњи урин ОДБАЦИ, тј,
не сакупља се у боцу. Ово време је потребно забележити. Након
тога се у ту пластичну флашу сакупљају СВИ узорци урина током
тога дана и ноћи, као и онај урин након буђења следећег јутра.
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При том опет комплетно испразнити бешику и забележити то
време. Тај последњи урин, 24 часа од почетка сакупљања урина,
комплетира узорак који се онда у целини доноси у лабораторију.
Време потребно за добијање резултата
Брзина издавања налаза зависи од више фактора: од врсте узорка,
брзине доставе узорака у лабораторију, од начина припреме
узорака за анализу, о ком маркеру се ради тј. којој аналитичкој
методи, као и од оптерећености лабораторије хитним узорцима.
Резултати се најчешће издају истог дана.
Због могућности грешке у разумевању и/или тумачењу, резултати
се не саопштавају телефоном. Сва потребна објашњења добијених
налаза, као и њихово тумачење, даће ординирајући лекар.

ТУМОРСКИ МАРКЕРИ
КОЈИ СЕ ОДРЕЂУЈУ И МЕРЕ У КРВИ
Алфа-фетопротеин (AFP)
Алфа фетопротеин (AFP) је специфичан протеин који се у организму
повећава у неким физиолошким, али и патолошким стањима.
Синтетише се у току ембрионалног развоја. AFP је протеин који
се нормално налази у феталној крви (из наведеног је произашло
име), а производи га жуманчана кеса. Након рођења, његов се
ниво брзо смањује, а нормално његова концентрација расте у
време трудноће. У току трудноће, концентрација AFP се повећава
у серуму мајке, након 12. недеље трудноће и достиже максимум
у трећем триместру трудноће. Истовремено, концентрација
AFP у фетусу расте и достиже врхунац у 14. недељи, а затим се
смањује. Изразито повећана концентрација AFP у фетусу указује
на дефект неуралне цеви, док изразито смањена концентрација
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може указати на постојање Дауновог синдрома. AFP се такође
синтетише у јетри, те због тога може послужити у дијагностичке
сврхе и као туморски маркер. Високе концентрације AFP у овом
случају указују на примарни карцином јетре, хепатоцелуларни
карцином. Због своје поузданости и једноставности може бити
врло значајна помоћ раном откривању овог тумора код болесника
с повећаним ризиком за настанак карцинома јетре (болесници с
цирозом, као и они с хроничним Б или Ц хепатитисом).
AFP је у корелацији са величином тумора, па служи за рано
откривање тумора, али и за праћење терапије и прогнозу даљег
напредовања болести.
AFP у комбинацији са hCG-ом се користи као тумор маркер за
дијагностиковање и праћење тумора герминативних ћелија.
Туморска специфичност: примарни карцином јетре
(хепатоцелуларни карцином) и тумор герминативних ћелија
(тестиса или јајника).
Антиген ћелија сквамозног карцинома (SCCA)
SCCA локализован је у цитоплазми малигних ћелија цервикса
и корпуса утеруса. Ниво SCCA у серуму расте код пацијената
са карциномом сквамозних ћелија грлића и тела материце и
корелира са степеном болести. Клинички значај је у прогнози и
детектовању метастаза рака грлића и тела материце.
Повећане концентрације SCCA могу да се нађу и у карциномима
сквамозних ћелија бронха, једњака и ануса. Умерено повећане
вредности се налазе у неким бенигним стањима: бубрежна
исуфицијенција и гинеколошки поремећаји.С обзиром на то
да испољава високу сензитивност у детектовању карцинома
сквамозних ћелија грлића и тела материце, као и раст ових тумора,
одређивање овог туморског маркера има клинички значај.
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Бета-2-микроглобулин (B2М)
Бета-2-микроглобулин је протеин мале молекуларне тежине,
нормално присутан на мембранама свих ћелија које садрже једро,
међутим у већој мери га стварају само неке ћелије имунолошког
система. Због мале молекулске масе слободно пролази у урин,
а може се наћи и у ликвору. Стога га је, осим у крви, могуће
одређивати и у урину и у ликвору. Ниво B2M код здравих особа
је обично константан, а повећава се постепено са оштећењем
функције бубрега (с обзиром на то да се ова супстанца нормално
излучује гломеруларном филтрацијом и комплетно разграђује у
проксималним тублима).
Одређивање B2M као тумор маркера најчешће се користи у
процени прогнозе и праћењу терапије малигних обољења
хематопоезних органа (малигни лимфоми, хронична лимфоцитна
леукемија, мултипли мијелом) и то код оних болесника код којих
не постоји оштећење функције бубрега.
Туморска специфичност: мултипли мијелом (плазмоцитом),
хронична лимфоцитна леукемија, неки лимфоми.
Користи се углавном као показатељ одговора на терапију, а
посебно је значајна његова прогностичка улога код мултиплог
мијелома. Више вредности у крви упућују на тежи и агресивнији
облик болести.
CA 15-3 и CA 27-29
CA 15-3 је протеин кога луче ћелије секреторног епитела и
може се наћи и код здравих особа и тада му је концентрација
мала. Умножавањем ћелија концентрација овог маркера у крви
прогресивно расте. Како је секреторни епител у највећој мери
заступљен у ткиву дојке, значајнији пораст концентрације CA 15-3
највише говори у прилог карцинома дојке.
Његов се пораст, али најчешће не у толикој мери, може видети и
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код неких других немалигних и малигних болести. Важно је знати
да тумори дојке у раним фазама болести често нису праћени
повећањем концентрације овог протеина. Стога се овај маркер
не користи за дијагностиковање карцинома дојке. Свега око
30 процената жена с локализованим карциномом дојке има
повишен CA 15-3, док је код метастатског карцинома дојке CA 15-3
повишен у 50 до 80 % случајева. Због тога је CA 15-3 врло добар
показатељ успешности лечења карцинома дојке и евентуалне
појаве метастаза које могу бити праћене порастом овог маркера
и до 6 месеци пре било којих других клиничких показатеља
болести, посебно ако се уз CA 15-3 користи и сродан туморски
маркер CA 27-29, сличних особина као и CA 15-3, који заједничком
применом подижу осетљивост ове претраге на преко 85%. Добра
осетљивост тестирања на могући настанак метастаза рака дојке
се постиже и истовременим одређивањем CEA и CA 15-3.
Туморска специфичност: карцином дојке (рак дојке).
Користи се за рано откривање метастаза карцинома дојке;
показатељ проширености болести; показатељ успјешности лечења/
повратка болести (рецидива).
CА 19-9
CA 19-9 је молекул једног од крвно групних система човека, а такође
и туморски маркер, по својој основној структури угљенохидрат
везан за муцинозни протеински носач. Испољава се у жлезданом
епителу. CA 19-9 се ствара и код здравих особа и то највише у
ћелијама канала гуштераче и жучних изводних канала, али га у
мањој количини стварају и неке ћелије дебелог црева, бронха,
плувачних жлезда, па чак и простате.
С порастом броја ћелија (раст тумора), поступно расте и
концентрација овог маркера у крви. Међутим, да би његова
концентрација у крви досегла клинички повишен ниво, тумор
мора досећи значајнију величину. Тако се повишене вредности
21

CA 19-9 у пракси налазе у мање од 30% болесника с карциномом
гуштераче у раној фази, ограниченим у ткиву гуштераче. То је
разлог мале дијагностичке вредности овог маркера у раном
откривању карцинома гуштераче. Међутим, када величина тумора
досегне величину од 3 цм, CA 19-9 је повишен у више од 90 %
болесника. CA 19-9 се увек мора интерпретирати заједно с осталим
дијагностичким поступцима, јер осим што је најчешће повишен
уз карцином гуштераче, његове вредности могу бити повишене
и у 67% болесника с карциномом жучних путева, 41 % болесника
с карциномом желуца, 34 % болесника с карциномом дебелог
црева, итд.
Туморска специфичност: карцином гуштераче, карцином жучних
путева или жучне кесице, карцином желуца.
Користи се за процену величине и проширености тумора, процену
успешности лечења, прогнозу болести.
CА 72-4
CA 72-4 је нови туморски маркер који као AFP и CEA спада у групу
карциноембрионалних протеина, што значи да његово повишење
у крви одраслих указује на велику вероватноћу присуства
карцинома. Ипак, због релативно мале осетљивости, CA 72-4 није
поуздан самостални дијагностички критеријум.
Међутим, с обзиром на велику специфичност (више од 95%),
његов повишен налаз с врло великом вероватноћом указује на
постојање тумора. Зато он представља изузетно поуздан маркер
за рано откривање поновног раста тумора, односно појаве
метастаза, након што је примарни тумор оперисан, зрачен или
лечен хемиотерапијом.
У комбинацији с другим туморским маркерима, са CA 19-9 за
карцином желуца или са CA-125 за муцинозни карцином јајника,
значајно се повећава осетљивост и дијагностичка вредност овог
туморског маркера.
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Туморска специфичност: карцином желуца, карцином јајника.
Служи као помоћ у дијагностици карцинома желуца и јајника;
показатељ проширености болести; показатељ успешности
лечења/поновне појаве болести (рецидива).
CА-125
CA-125 је гликопротеин кога у највећој мери луче епителне
ћелије јајника, док га у мањој мери луче и епителне ћелије
неких других органа. У складу са наведеним, његов пораст је
најчешћи и најизраженији управо код тумора јајника, па се стога
CA-125 и користи као маркер тумора јајника. Више од 90% жена
с узнапредовалим карциномом јајника има значајно повишене
вредности CA-125 у крви.
Нажалост, као и код неких других туморских маркера, потребно
је значајније повећање туморске масе да би дошло до повећања
вредности CA-125 у крви, због чега он није добар маркер за рано
откривање карцинома јајника у широкој популацији. Међутим,
када постоји и најмања сумња на карцином јајника, одређивање
CA-125 може, често пре других дијагностичких метода, помоћи
у постављању дијагнозе. Притом је важно знати да повишене
вредности CA-125 могу пратити и неке друге туморе као што су
карцином ендометријума, јајовода, плућа, дојке и дигестивног
система. Исто тако може бити повишен и код неких честих
немалигних болести као што су ендометриоза, цистична и друге
немалигне болести јајника, упалне болести карлице, те цироза
јетре. То значајно умањује његову дијагностичку вредност у
раном откривању тумора.
Туморска специфичност: карцином јајника.
Помаже у постављању дијагнозе уз остале дијагностичке методе;
показатељ проширености болести; показатељ успешности лечења/
поновне појаве болести; прогноза болести.
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CD20
CD20 је површински антиген који се налази на мембрани свих
Б лимфоцита током њиховог сазревања, док се код зрелих Б
лимфоцита његова експресија губи. Та чињеница се користи у
дијагностици за диференцирање Б и Т - ћелијских лимфоцитних
лимфома и леукемија.
Важно је знати да се неки лекови (моноклонска антитела) који
делују управо преко овог антигена, користе за специфично лечење
Б-ћелијског лимфома, али и неких и Б-ћелијских лимфоцитних
леукемија. Стога је одређивање CD20 изузетно важно у сврху
одабира најприкладније терапије. CD20 се из крви одређује
методом проточне цитометрије.
Туморска специфичност: Не-Хочкинов лимфом.
Користи се за одређивање специфичне терапије у дијагностици
хематолошких малигних обољења.
Цитокератински фрагменти (CYFRА 21-1)
Цитокератини су протеини који чине градивну структуру епителног
ткива. Њихово ослобађање у циркулацију најчешће је код
ћелијског одумирања или код неконтролираног раста епителних
ћелија. У циркулацији се не налазе као целовите молекуле, већ
као делићи (фрагменти) настали њиховом разградњом. Показало
се да је цитокератински фрагмент 21-1 (CYFRA 21-1) најбољи
маркер за карцином плућа неситноћелијских ћелија, који иначе
чини 75-85% свих карцинома плућа.
Туморска специфичност: карцином плућа неситноћелијског
карцинома плућа,
Помаже у дијагностицирању неситноћелијског карцинома
плућа, процени успеха терапије, процени прогнозе.
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Хромогранин А (Chromogranin А)
Хромогранин А је полипептид из групе гранина који се специфично
ствара у неуроендокриним ткивима због чега се врло успешно
користи као туморски маркер у дијагностици неуроендокриних
тумора у које се убрајају карциноид, феохромоцитом, неуробластом,
медуларни карцином штитњаче, те још неки тумори хипофизе
и тумори недефинираних локализација. Осим што је значајан у
дијагностици ових тумора, хромогранин А је и врло важан показатељ
успешности њиховог лечења, нпр. непотпуног уклањања тумора при
операцији или рецидива тумора.
Туморска специфичност: неуроендокрини тумори.
Користи се као помоћ при постављању дијагнозе неуроендокриних
тумора, процени успешности терапије и раном откривању повратка
болести.
Хумани епидидимис протеин 4 (HE4)
Иако туморски маркер CA-125 показује високу осетљивост за тумор
јајника, недостатак му је ниска специфичност и значајан број лажно
позитивних резултата, посебно код жена у пременопаузном добу.
Зато је било важно пронаћи неки биомаркер веће специфичности,
који би с већом сигурношћу разлучио бенигне од малигних промена
јајника. Тако се дошло до Хуманог епидидимис протеина (HE4) чија
специфичност за карцином јајника иде и до 70 %. Међутим, будући
да је, као и код CA-125, за значајнији пораст овог маркера у крви
потребна одређена туморска маса, његово рутинско одређивање не
користи у најранијем откривању тумора јајника. Када се испитивања
концентрације HE 4 комбинују са испитивањем CA-125 знатно
се повећава сензитивност за детекцију карцинома оваријума.
Висока концентрација HE 4 са високом концентрацијом CA-125 у
циркулацији указује на карцином оваријума, док пораст CA-125 без
пораста HE4 указује на бенигне промене оваријума. Пораст HE4
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без пораста CA-125 указује или на оваријалне или на друге типове
карцинома (нпр. ендометријума).
Из концентрација CA-125 и HE4 се израчунава РОМА индекс који
даје податке о томе да ли је постојећа промена на јајнику бенигна
или малигна. РОМА индекс је значајан за рано откривање малигне
болести јајника.
Туморска специфичност: тумор јајника.
Користи се као помоћ у дијагностиковању карцинома јајника, у
процени проширености болести и праћењу успеха терапије, односно
раног откривања повратка болести.
Хумани хорионски гонадотропин (hCG)
Хумани хорионски гонадотропин је гликопротеин кога лучи
слој ћелија настао из оплођене јајне ћелије, па се још назива и
хормоном трудноће. Најважнија му је функција подршка лучења
хормона прогестерона. Његова вредност стално прогресивно
расте све до краја првог тромесечја када улогу производње
прогестерона преузима постељица. Његове повећане вредности
када нема трудноће најчешће указују на неконтролирани раст неких
герминативних ћелија које имају способност његовог стварања и
код неких патолошких стања, као што су гестацијска трофобластна
болест (мола хyдатидоса, мола инвасива, хориокарцином) и тумор
заметних ћелија. Концентрација hCG повезана је с величином
туморске масе и због тога има прогностичку вриједност. hCG је
врло осетљив туморски маркер. Повишен је код жена оболелих од
хориокарцинома у врло раним фазама болести, па се може користити
за дијагностиковање ове болести. С обзиром на то да добро прати
развој овог тумора, веома је погодан за праћење ефекта терапије,
као и могућег повратка болести.
Повећане концентрације овог хормона, заједно са повишеним
концентрацијама AFP-а, налазе се и у раним фазама карцинома
тестиса (несеминомског) и код овог обољења ова два маркера се
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могу користи у дијагностичке сврхе. Такође, њихов ниво одично
прати развој болести као и ефекат терапије.
Овај маркер је повишен код карцинома, герминативних ћелија
тестиса и јајника. Могуће га је одређивати и у урину, али за прецизну
квантификацију најбоље је користити узорке крви.
Туморска специфичност: хориокарцином и карцином тестиса
(несеминомски).
Има одређену дијагностичку вредност. Показатељ проширености
болести, прогностички чинилац и показатељ успешности лечења
наведених тумора.
Имуноглобулини и Bence-Јonesov-и протеини
(делови имуноглобулина)
Имуноглобулини су антитела која у организму стварају
посебне ћелије (плазма ћелије). Улога тих антитела се састоји
у инактивирању и уклањању различитих антигена с којима
организам континуирано током живота долази у контакт. Важно
је знати да је свака плазма ћелија специјализована само за
једну врсту антитела. Пораст само једне врсте антитела указује
на малигну пролиферацију једног клона плазма ћелија, односно
плазмоцитом (мултипли мијелом). Будући да фрагменти
разградње имуноглобулина пролазе у мокраћу, могуће их је
детектиовати и анализом мокраће (Bence-Jones-ови протеини).
Туморска специфичност: мултипли мијелом, Waldenströmova
макроглобулинемија.
Помаже у дијагностиковању, у праћењу успеха терапије, раном
откривању повратка болести.
Калцитонин
Калцитонин је хормон кога луче практично само парафоликуларне
или тзв. Ц ћелије штитне жлезде. Њихов неконтролисани раст
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доводи до развоја медуларног карцинома, који је трећи по
учесталости међу карциномима штитне жлезде. С обзиром на
своју високу специфичност и врло добру осетљивост калцитонин
представља врло поуздан туморски маркер за рано откривање
ове врсте тумора, што је врло значајно код особа код којих постоји
генетска предиспозиција настанка медуларног карцинома
штитњаче.
Туморска специфичност: медуларни карцином штитњаче.
Користи се као помоћ у дијагностиковању медуларног карцинома
штитњаче, у процени успеха терапије, при контроли поновне
активације болести.
Карциноембрионални антиген (CЕА)
Карциноембрионални антиген је гликопротеин који се лучи у доба
феталног развоја, док се после рођења бебе његова концентрација
значајно смањује. Код одраслих особа његова концентрација
расте уколико постоје рак дебелог црева или ситноћелијских
карцинома плућа. Управо зато што се налази у ткиву карцинома и у
ембрионалном ткиву, добио је назив карциноембрионални антиген.
Као и код већине осталих туморских маркера, његова концентрација
расте с повећањем масе тумора. Тако је у најранијој фази карцинома
дебелог црева (Dukes A) CEA повишен у свега око 28% болесника,
што значајно умањује дијагностичку вредност овог теста у раном
дијагностиковању карцинома дебелог црева. Међутим, растом
тумора осетљивост CEA расте и до 85%. Важно је знати да и неки други
аденокарциноми (нпр. аденокарцином дојке) могу у одређеној
мери стварати CEA и бити разлог повишених вредности у серуму. Али
и неке немалигне болести дебелог црева, посебно ако су праћене
отежаном пасажом, могу резултирати повишеним CEA, међутим, у
тим немалигним случајевима концентрација CEA у серуму изузетно
ретко прелази 10 μg/L. Занимљиво је да пушачи имају вредности
CEA у серуму отприлике двоструко веће од нормалних вредности.
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Туморска специфичност: карцином дебелог црева, а у комбинацији с
CA 15-3 користан је и код карцинома дојке, ситноћелијски карцином
плућа.
Служи за процену величине и проширености тумора, процену
успешности лечења и рано откривање повратка болести.
Простата специфични антиген (PSА)
PSA је специфични протеин којег луче жлездане ћелије простате
и који се може наћи само код мушкараца. У складу са наведеним,
PSA је један од најспецифичнијих туморских маркера јер се може
наћи само код тумора простате. Међутим, будући да може бити
повећан и код неких других немалигних болести простате (бенигна
хиперплазија простате, упала простате), различита су становишта
стручњака о његовој рутинској примени у циљу раног откривања
карцинома простате. Наиме, у почетном стадијуму тумор је мали,
па је и концентрација PSA у крви тек мало повишена, али мало
повишена може бити и због других разлога који нису малигне
природе. Међутим, код узнапредовалог тумора, вредност PSA
је много виша, углавном преко 10 ng/ml; код овако високих
вредности вероватноћа присуства карцинома је врло висока
и тада је PSA врло специфичан показатељ болести. Нормалне
вредности PSA у мушкараца крећу се до 4 ng/ml.
Према томе, проблематичне су вредности PSA између 4 и 10 ng/
ml, које могу указивати на безазлено повећање PSA старијих
особа с лагано увећаном простатом, преко упале простате до
почетног стадијума карцинома. Због наведеног код налаза
таквих вредности препоручује се праћење динамике PSA (чешће
поновне контроле PSA) уз додатне прегледе препоручене од
стране уролога како би се дошло до исправне дијагнозе. Значајну
помоћ код болесника код којих је утврђена гранична вредност PSA
(између 4 и 10 ng/ml) представља одређивање слободног PSA (тзв.
frее PSA или fPSA) који представља део PSA који у крви није везан
за протеине плазме. Што је удео fPSA мањи, то је вероватност
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постојања карцинома већа и већина стручњака препоручује
обавезну биопсију када је fPSA 10% и мање. Када је вредност fPSA
већа од 25%, ризик од карцинома простате је врло мали.
Туморска специфичност: карцином простате.
Користи се као помоћ у дијагнози, праћењу успеха терапије, раном
откривању повратка болести.
Слободни PSA (fPSA)
PSA се у плазми једним делом везује за протеине плазме и невезани
део PSA назива се слободни PSA (енгл. free PSA, fPSA). Одређивање
слободног PSA представља значајну помоћ код болесника који
имају гранично повишен PSA (између 4 и 10 ng/ml). Што је удео
fPSA мањи, то је вероватност постојања карцинома већа и већина
стручњака препоручује обавезну биопсију простате када је удео fPSA
10 % и мање. Када је вредност fPSA већа од 25%, ризик од карцинома
простате је врло мали. Иако PSA не може разликовати доброћудна
од злоћудних стања, његова повишена вредност указује на потребу
обављања прегледа и додатних тестова, посебно патохистолошких,
како би се искључило или потврдило присуство карцинома.
Повећане концентрације PSA се налазе код оболелих од карцинома
и до шест месеци пре клиничких и других лабораторијских налаза,
због чега се широко користи у раном откривању болести. Вредности
PSA одговарају стадијуму и величини карцинома.
Мерење нивоа PSA се користи и у праћењу терапије карцинома. Та
се мерења врше кроз дужи период. Код процене стања болесника,
поред апсолутних вриједност PSA, анализира се постоји ли тренд
његовог пораста или смањења.
Туморска специфичност: карцином простате.
Користи се као помоћ у дијагностиковању карцинома простате.
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S 100
Нормално се налази у ћелијама ткива. Повишене вредности
су присутне у серуму пацијената са меланомом и удаљеним
метастазама. Његова концентрација се одређује након операције
меланома и након примењене хемиотерапије. Пошто пораст
концентрације овог протеина прати рецидив болести или појаву
метастаза, S 100 се користи као тумор маркер за праћење пацијената
са меланомом.
Тиреоглобулин
Тиреоглобулин представља гликопротеин који се налази
у штитастој жлезди, а у циркулацији се налази у малим
количинама. Међутим, уколико малигни процес нарушава
структуру штитне жлезде, тиреоглобулин се појачано ослобађа у
крв и његова концентрација расте. Одређивање тиреоглобулина
као туморског маркера користи се у дијагностици карцинома
штитне жлезде. Повећане вредности тиреоглобулина могу
се видети код различитих болести штитњаче. Због своје
специфичности тиреоглобулин се користи и као туморски маркер
за папиларни и фоликуларни карцином штитне жлезде, јер након
оперативног одстрањења штитњаче због карцинома, практчно
нема више секреције тиреоглобулина и сваки поновни пораст
тиреоглобулина у серуму изнад 10 ng/ml указује на повратак
карцинома. Притом ваља имати на уму да због дугог полуживота,
тиреоглобулин након оперативног одстрањења штитњаче и даље
остаје у плазми и смањује се поступно, како би тек након 2-3
месеца постао практично немерљив. Нестанак тиреоглобулина
из плазме показатељ је успешности лечења и свако повишење
вредности тиреоглобулина током његовог даљег редовног
праћења показује повратак болести. Важно је знати да један део
људи и нормално има позитивна антитиреоглобулинска антитела
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која уклањају тиреоглобулин из циркулације и на тај начин дају
лажно ниске резултате тиреоглобулина. Због тога је код ових
болесника уз тиреоглобулин као туморски маркер, препоручљиво
периодично контролисати и постојање тиреоглобулинских
антитела. У случају њиховог позитивног налаза, саме апсолутне
вредности тиреоглобулина у серуму нису потпуно веродостојне,
већ је кориснија динамика пораста тих вредности тиреоглобулина.
Туморска специфичност: папиларни и фоликуларни карцином
штитасте жлезде.
Служи за процену успешности терапије и контролу рецидива
болести.
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ЕНЗИМИ КАО ТУМОРСКИ МАРКЕРИ
Ензими се у ћелијама налазе у високим концентрацијама, а
у циркулацију прелазе услед некрозе тумора или промене у
пропустљивости мембране малигно измењене ћелије. Већина
ензима није карактеристика само једног ткива или органа, тако да
малигни процес, па чак и метастазе могу да постоје, а да не дође
до значајног повећање њихове концентрације у крви. То значи
да се ензими могу посматрати само као неспецифични туморски
маркери иако њихова повишена вредност може да указује на
присуство малигног процеса.
1. Лактат дехидрогеназа (LDH)
LDH, односно млечна дехидрогеназа, ензим који се нормално
налази у ћелијама различитих ткива и то посебно оних који захтевају
више енергије. Ту се свакако убрајају ћелије које се и иначе брже
размножавају, као што су полне, крвне, али и бројне друге ћелије.
Висок ниво LDH у серуму одражава велики и агресивнији тумор и
следствено лошију прогнозу. LDH може бити повишен и код бројних
немалигних болести, посебно крви и јетре.
Туморска специфичност: тумор герминативних ћелија, али и други
малигноми укључујући лимфом, меланом, неуробластом и сл.
Служи за процену величине и проширености тумора и процену
успеха терапије.
2. Алкална фосфатаза (ALP)
ALP је ензим који потиче из јетре, костију, интестинума, бубрега,
али и из плаценте, па се повећане вредности нормално јављају код
трудница у зависности од дужине трајања трудноће. Пораст нивоа
ALP у крви може да се појави код остеосаркома (који уколико дође до
ширења метастаза даје посебно високе нивое ALP-а), код примарног
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или секундарног кацинома јетре, као и код метастатског карцинома
јетре и простате. Мања повишења вредности ALP-а се срећу и код
карцинома дојке са метастазама на костима.
Туморска специфичност: тумор јетре, костију, сарком, леукемија.
Служи за процену проширености тумора и процену успеха терапије.
3. Креатин (фосфо) киназа (CК, CPК)
CK је ензим широко распрострањен у организму. Налази се у мозгу,
плућима, простати, дигестивном тракту, мокраћној бешици, срчаном
и скелетним мишићима. Мада је активност овога ензима повећана
у стању разних малигнитета попут карцинома простате, карцинома
(малих ћелија) плућа, његова клиничка значајност се и даље испитује
Туморска специфичност: простата, плућа, дојка, јајници.
4. Амилаза
Повећане вредности амилазе у крви се могу јавити код оболелих
од карцинома панкреаса или, много чешће, када неки тумор својим
присуством притиска одводне канале панкреаса. У овом другом
случају пораст активности амилазе у крви настаје секундарно
услед тзв. “тумор панкреатитиса”, а не као последица раста самог
тумора.
Из тог разлога одређивање вредности амилазе у серуму и/или
у урину није много корисно за дијагностиковање карцинома
панкреаса, тј. за рано откривање раста тумора.
Туморска специфичност: панкреас.
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5. Неурон-специфична енолаза (NSЕ)
Неурон-специфична енолаза се, као и хромогранин А, специфично
ствара у неуроендокриним туморима као што су ситноћелијски
карцином плућа, неуробластом, карциноид. Мањи пораст је могућ
и код неких других ендокриних тумора (медуларни карцином
штитњаче, меланом, ендокрини тумори гуштераче).
Иако се NSE због своје недовољне осетљивости не користи у раној
дијагностици ових тумора, најкориснијим се показао у праћењу
болесника са ситноћелијским карциномом плућа и неуробластомом,
док се хомогранин А показао бољи у праћењу болесника с
карциноидом.
Туморска специфичност: ситноћелијски карцином плућа,
неуробластом.
Служи за процену величине и проширености тумора и процену
успеха терапије.
6. Простатична кисела фосфатаза (PAP)
У крви здравих особа мушког пола се налазе у незнатној количини.
Активност овог ензима је повишена код пацијената са карциномом
простате, а изразито је повишена (чак карактеристична) у присуству
метастаза на костима. Специфичност PAP је виша у односу на
PSA, али у раном стадијуму болести PAP има мању дијагностичку
осетљивост него PSA. Након простатектомије активност PAP је
немерљив, али у случају рецидива или метастаза активност овог
ензима расте.
Повишена активност PAP се среће и код болесника са туморим
тестиса, леукемијом, лимфомима, као и у бенигним болестима
простате, остеопорозом, цирозом јетре и плућном емболијом.
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ЗАКЉУЧАК
Туморски маркери се првенствено користе као помоћ у доношењу
дијагнозе уз примену других дијагностичких процедура. Такође,
они су и помоћ у процени величине тумора, у праћењу ефекта
примењене терапије и праћењу рецидива малигних тумора.
Идеалан туморски маркер, када би постојао, морао би да буде
строго специфичан за одређени орган, односно ткиво и да се налази
у повећаној концентрацији искључиво код малигних обољења.
Такође, морао би да буде у границама референтних вредности код
здравих особа, а истовремено високо осетљив, специфичан за сваки
тип малигне болести као и лако мерљив.
Пошто ниједан туморски маркер са наведеним особинама до сада
није пронађен, они имају ограничену примену само као допунско
средство, односно као једна од читавог низа карика у ланцу поступака
за постављање дијагнозе и праћење ефекта терапије.
Пракса показује да туморски маркери могу да буду повећани и
код различитих немалигних стања попут запаљенских процеса у
гастроинтестиналном тракту, доброћудних (бенигних) промена
у различитим ткивима и органима, код пушења, итд. Због тога се
саветује одређивање туморских маркера у различитим временским
интервалима по препоруци лекара, који пацијенту даје тумачење
налаза и предлог за даље праћење или лечење болести.
• У оптимално збрињавање различитих малигнитета
обавезно су укључени и серумски туморски маркери.
• Одређивање је релативно једноставно и јефтино.
• Масовно одређивање у општој здравој популацији је
непотребно и погрешно због слабе специфичности за ране
стадијуме малигнитета.
• Коришћење туморских маркера добија свој прави значај
тек када се укључи у стандардне дијагностичко-терапијске
процедуре.
• Туморски маркери имају највећу вредност у праћењу тока
болести и ефекта терапије.
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БЕЛЕШКЕ
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ВОДИЧ ЗА
ПАЦИЈЕНТЕ
ИНСТИТУТА ЗА
ОНКОЛОГИЈУ И
РАДИОЛОГИЈУ
СРБИЈЕ

ДИЈАГНОСТИКА
МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ
ОД КЛИНИЧКОГ
ПРЕГЛЕДА ДО
ПАТОХИСТОЛОШКОГ
НАЛАЗА

МАМОГРАФИЈА И
ДРУГИ ПРЕГЛЕДИ
У ОТКРИВАЊУ
И ПРАЋЕЊУ
БОЛЕСТИ ДОЈКИ

ХИРУРШКО ЛЕЧЕЊЕ
- УПУТСТВО ЗА
ПАЦИЈЕНТЕ ПРЕ И
НАКОН ОПЕРАЦИЈЕ

ОПЕРАЦИЈА ДОЈКЕ

ПРЕПОРУКЕ ЗА
ПАЦИЈЕНТЕ У
ТОКУ И НАКОН
ОНКОЛОШКОГ
ЛЕЧЕЊА

РАДИОТЕРАПИЈА
- УПУТСТВО ЗА
ПАЦИЈЕНТЕ НА
ЗРАЧНОЈ ТЕРАПИЈИ

ХЕМИОТЕРАПИЈА
- УПУТСТВО ЗА
ПАЦИЈЕНТЕ НА
ХЕМИОТЕРАПИЈИ

СУПОРТИВНА
ТЕРАПИЈА

КОМПЛЕМЕНТАРНА
И АЛТЕРНАТИВНА
МЕДИЦИНА

НАСЛЕЂЕ И РАК

УПУТСТВО ЗА
ПОРОДИЦУ И
ПРИЈАТЕЉЕ
ОБОЛЕЛИХ
ОД МАЛИГНИХ
БОЛЕСТИ

ПСИХОЛОШКА
ПОДРШКА
ОНКОЛОШКИМ
ПАЦИЈЕНТИМА

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

МАЛИГНЕ БОЛЕСТИ
КОД ДЕЦЕ

ЛЕЧЕЊЕ РАКА
ШТИТАСТЕ
ЖЛЕЗДЕ
РАДИОАКТИВНИМ
ЈОДОМ
УПУТСТВО ЗА
ПАЦИЈЕНТЕ
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РАК ШТИТАСТЕ
ЖЛЕЗДЕ
ДИЈАГНОСТИКА И
ЛЕЧЕЊЕ
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