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МАЛИГНИ ТУМОРИ ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА 

Слободан М. Јанковић 

 

АНАТОМИЈА И ХИСТОЛОГИЈА ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА 

  

Дебело црево је завршни део гастроинтестиналног тракта који се пружа од 

илеоцекалне валвуле до зупчасте линије у аналном каналу. Јасно издвојени делови 

дебелог црева су црвуљак (апендикс), цекум, асцедентни колон, хепатичка флексура, 

трансверзални колон, лијенална флексура, десцедентни колон, сигмоидни колон и ректум. 

Трансверзални и сигмоидни колон имају свој мезентеријум, док асцедентни и десцедентни 

колон имају свој мезентеријум тек код 12 односно 22 одсто људи; иначе су слепљени за 

задњи трбушни зид1
. Црвуљак2

 (appendix vermiformis) је слепи завршетак дебелог црева 

који полази од задњег дела левог зида цекума. Дугачак је у просеку 8 цм, мада су 

индивидуалне варијације велике; калибар му не прелази 7 мм. Цекум2 (caecum) лежи у 

десној бедреној јами, калибар му је око 8 цм, и дугачак је око 8 цм. Асцедентни колон 

(colon ascendens) је дугачак око 10 цм, и заузима десни бочни део трбушне дупље; калибар 

асцедентног колона се постепено сужава од 8 до 5 цм, колико износи калибар на 

хепатичкој флексури. Попречни колон2
 (colon transversum) се пружа попречно од десног 

до левог хипохондријума, пролазећи кроз умбиликални предео. Дужина трансверзалног 

колона се креће око 50 цм, а калибар око 5 цм. Десцедентни колон (colon descendens) се 

усправно спушта од лијеналне флексуре наниже, настављајући се на сигмоидни колон. 

Дужина десцедентног колона варира од 12 до 25 цм, а калибар од 3 до 4 цм. Сигмоидни 

колон (colon sigmoideum) је смештен у карличној дупљи, и има облик ћириличног слова 

„С“. Дужина сигмоидног колоа може веома да варира: од 50 до чак 100 цм, док је калибар 

око 3 цм. Најзад, последњи део колона је чмарно црево или ректум (rectum), дужине 12 до 

15 цм, које је у средини проширено, и има веома варијабилан калибар. 

Споља гледано, дебело црево има четири карактеристична облика2: уздужне 

пантљике од лонгитудиналних мишићних влакана (taeniae coli), лоптаста испупчења 

између тенија (haustrae), попречне жлебове (sulci transversi) и масне ресице (appendices 
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eppiploicae). Уздужне пантљике су широке 1 цм, а дебеле 2 мм, и пружају се од ушћа 

црвуљка у цекум  до ректума. Цекум, асцедентни и попречни колон имају три теније, а 

десцедентни колон и сигма две. На ректуму лонгитудинални мишићни слој поново 

обухвата целу циркумференцију црева, тако да теније више не постоје. Попречни жлебови 

ограничавају хаустре, и на ломиналној страни дебелог црева стварају полумесечасте 

гребене (plicae semilunares).  

Васкуларизација2. Апендикс, асцедентни колон и трансверзални колон до половине 

исхрањује горња мезентерична артерија (a. mesenterica superior), преко својих десних 

грана: a. ileocolica, a. colica dextra и a. colica media. Остали део колона, све до горње 

трећине ректума, је исхрањен преко a. mesentericae inferior, кроз њене гране: a. colica 

sinistra, aa. sigmoideae и a. rectalis superior. Доње две трећине ректума исхрањују a. rectalis 

media и a. rectalis inferior, гране a. iliacae internae. Артерије колона, изузев на нивоу 

ректума, се на удаљености од око 3 до 6 цм од зида колона спајају у параколичну аркаду. 

Од аркаде, на размацима од 2 до 3 цм, одвајају се праве артеријске гранчице које иду до 

зида колона, и пре но што га дотакну, поделе се на две још тање артеријске гранчице, од 

којих једна иде преко предње, а друга преко задње површине колона и исхрањује је. 

Вене из читавог колона, изузев из две дисталне трећине ректума, се уливају у вену 

порте; вене из две дисталне трећине ректума се уливају у унутрашњу илијачну вену, чиме 

крв из тог дела ректума заобилази јетру при првом проласку ка срцу. 

Инервација1,2
. Читаво дебело црево изузев две дисталне трећине ректума прима 

аутономну инервацију из целијачног плексуса (plexus coeliacus) преко две његове гране: 

plexus mesentericus superior и plexus mesentericus inferior. Две дисталне трећине ректума 

инервише plexus pelvinus. Када су у питању парасимпатичка влакна у оквиру аутономне 

инервације колона, она у проксималном делу (до лијеналне флексуре) потичу од вагусног 

нерва, а у дисталном од центара парасимпатикуса у бочним роговима сакралних сегмената 

кичмене мождине.  

Зид колона има четири слоја: слузокожу, подслузокожу (субмукозу), мишићни слој 

и серозу. Слузокожа се састоји од епитела, lamina propriae (подепителни слој мукозе 

сачињен од везивног ткива) и laminae muscularis mucosae (танак мишићни слој саме 

слузокоже, који има два подслоја: циркуларни унутра и лонгитудинални споља). У 
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једнослојном епителу колона доминирају две врсте ћелија: ентероцити са рудиментарним 

микровилима и пехарасте ћелије које стварају слуз. Епител прави уврате у подепителни 

слој, које називамо криптама. Пехарасте ћелије доминирају у криптама, а ентероцити на 

површинама између крипти. Пехарастих ћелија има све више ка дисталном делу колона, 

јер је потребно све више слузи да обложи чврст фекални садржај. На дну крипти се налазе 

матичне ћелије које се константно деле, и чији се „потомци“ диферентују у ентероците 

или пехарасте ћелије. У криптама се могу наћи и ретке ендокрине ћелије, које су бројније 

у проксималним деловима дебелог црева3. 

У подепителном слоју мукозе се могу наћи групе лимфоцита које понегде 

формирају праве лимфне чвориће; већи лимфни чворићи пролазе кроз lamina-у muscularis 

mucosae до у субмукозни слој. Субмукозни слој нема својих посебних особености; у њему 

доминирају везивне ћелије, али су ту смештени и неурони и нервна влакна субмукозног 

нервног плексуса (plexus submucosus Meissneri). Мишићни слој зида колона има два 

подслоја: лонгитудинални, који постоји само као део тенија, и циркуларни подслој, који 

обухвата цео лумен колона. Између ових слојева смештен је миентерички нервни плексус 

(plexus myentericus Auerbachi). Серозни слој се састоји од везивног ткива, прекривеног 

мезотелним ћелијама у једном слоју. 

 

УВОД 

(ДЕФИНИЦИЈЕ И ЕТИОЛОГИЈА) 

  

Карцином дебелог црева настаје малигном трансформацијом епителних ћелија тог 

органа. Према условима настанка, карцином дебелог црева може бити спорадичан (70-

80%), фамилијарни (20-30%) или наследни (неколико процената)4
. Фамилијарни карцином 

није повезан са конкретном мутацијом одређеног гена, али је уочено да особе чији су први 

рођаци већ имали карцином дебелог црева имају 2 до 3 пута већи ризик да и саме оболе од 

тог карцинома од осталих особа.   

Наследни карцином дебелог црева се јавља у оквиру већег броја наследних 

синдрома, као крајња тачка њихове еволуције. Ти синдроми су: фамилијарна аденоматозна 



4 

 

полипоза, атенуирана фамилијарна аденоматозна попипоза, I1307K мутација код 

Ашкенази јевреја, јувенилна полипоза колона, Појц-Јегеров синдром, незнатна 

аденоматозна полипоза колона и Бартов колоректални карцином, наследни не-полипозни 

колоректални карцином и фамилијарни улцерозни колитис или Кронова болест. Сви 

поменути синдроми осим последњег се наслеђују аутозомно-доминантно.  

Фамилијарна аденоматозна полипоза дебелог црева се фенотипски карактерише 

великим бројем полипа у дебелом цреву (понекад и у вишим деловима 

гастроинтестиналног тракта) и туморима других локализација, као што су централни 

нервни систем и штитаста жлезда. Овај синдром настаје због наслеђене мутације АПЦ 

гена, смештеног на локализацији 5q21. Посебна варијанта фамилијарне аденоматозне 

полипозе је Гарднеров синдром, код ког се осим полипозе јављају епидермоидне цисте, 

конгенитална хипертрофија пигментног епитела ретине, остеоми вилица, фиброми и 

дезмоидни тумори. Код особа са фамилијарном аденоматозном полипозом карцином 

дебелог црева настаје у просеку око 39. године живота. Код атенуиране фамилијарне 

аденоматозне полипозе број полипа је мањи, а карцином се у просеку јавља касније, тек 

око 50. године живота.  

Туркоов синдром је тежак облик фамилијарне аденоматозне полипозе, код кога 

постоји преко 100 полипа у колону, и који је праћен појавом малигних тумора мозга. Код 

варијанте синдрома са мутацијом АПЦ гена тумор мозга је из групе медулобластома, а код 

варијанте са мутацијама хMЛХ1 и хПMС2 гена, тумор мозга је из групе глиобластома 

мултиформе. 

Јувенилна полипоза се одликује већим бројем (>10) хамартомских полипа у 

дебелом, танком цреву или желуцу. Оболеле особе наслеђују мутиран ген (ПТЕН) који 

кодира тирозин-фосфатазу. Код Појц-Јегеровог синдрома такође се јављају хамартомски 

полипи у желуцу, танком и дебелом цреву, али су праћени још муко-кутаним 

пигментацијама у периоралној регији. Особе са Појц-Јегеровим синдромом имају мутиран 

ген за серин-треонин киназу6
 на хромозому 19р13.3. 

Наследни не-полипозни колоректални карцином није удружен са претходном 

појавом аденоматозних полипа. Просечна старост болесника при појави карцинома је 44 

године, а тумор дебелог црева може бити удружен са карциномом ендометријума, 
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оваријума, танког црева или бубрежне карлице. Посебна варијанта наследног не-

полипозног колоректалног карцинома је Муир-Тореов синдром4, код кога пацијенти поред 

карцинома колона имају и епителиоме или себацеозне аденоме.  

Поред наследних фактора, на настанак карцинома дебелог црева утиче високо-

калорична исхрана са много црвеног меса и масти животињског порекла, а мало поврћа7
. 

Такође, мала физичка активност, пушење, конзумирање алкохола и нитрити као 

конзерванси хране, повећавају ризик од настанка карцинома дебелог црева8. С друге 

стране, храна богата несварљивим биљним влакнима, хронична употреба нестероидних 

антиинфламаторних лекова, физичка активност и надокнада хормона у менопаузи смањују 

ризик од карцинома дебелог црева.  

Хронична инфламација у оквиру улцерозног колитиса или Кронове болести такође 

доприноси настанку карцинома дебелог црева. 

 

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА КАРЦИНОМА ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА 

  

Годишње у целом свету од карцинома дебелог црева оболи око милион особа, а 

умре око пола милиона. Највећу инциденцу карцинома колона код мушкараца има Јапан 

(старосно стандардизована инциденца = 59.2/100,000), а код жена Нови Зеланд (старосно 

стандардизована инциденца = 28.6/100,000). Највећу инциденцу карцинома ректума код 

мушкараца има такође Јапан (старосно стандардизована инциденца = 27.4/100,000), а код 

жена Сингапур (старосно стандардизована инциденца код становништва кинеског порекла 

= 12.1/100,000)7. Земље које се налазе на северу Европе имају већу инциденцу карцинома 

дебелог црева него земље у централном или јужном делу. Бело становништво Сједињених 

Америчких држава има већу инциденцу карцинома дебелог црева од црног становништва. 

Колико је за настанак карцинома дебелог црева битан начин живота у економски 

развијеним срединама показује чињеница да инциденца тог карцинома код досељеника из 

сиромашних земаља веома брзо постаје слична инциденци домаћег становништва. У 

сиромашним земљама инциденца је знатно нижа у односу на богате земље; нпр. старосно 

стандардизована инциденца карцинома дебелог црева у Тајланду је 8.8/100,000 за жене, и 

7.6/100,000 за мушкарце7
. 
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Више студија је показало да је карцином колона у одраслом добу учесталији код 

особа које су у детињству биле гојазне и имале малу физичку активност9. Посебно је 

абдоминална гојазност фактор који доприноси настанку карцинома колона; 

епидемиолошке студије су показале да одрасле особе са метаболичким синдромом икс, 

који карактеришу абдоминална гојазност и резистенција на инсулин, имају 50 до 75% већи 

ризик да током живота оболе од карцинома колона од здравих особа10
. Код ових особа у 

крви се могу наћи хиперинсулинемија, повишени нивои пептида Ц и фактора раста налик 

на инсулин 1, повишени лептин и снижен ниво адипонектина; поменути хормони и 

парактини фактори су повезани са процесом канцерогенезе, што је демонстрирано у 

експерименталним студијама10
. Потврђено је и да постоји повезаност повишеног нивоа 

гликозилираног хемоглобина у серуму са ризиком од настанка карцинома колона – скоро 

3 пута је већи ризик од настанка карцинома колона код особа код којих ниво 

гликозилираног хемоглобина прелази 7% укупног хемоглобина11
. 

Одређени лекови који се уносе у дужем временском периоду могу повољно да 

утичу на ризик од настанка карцинома дебелог црева. Женске особе које су било када у 

свом животу користиле оралне хормонске контрацептиве (комбинацију естрогена и 

гестагена) имају за око 19% нижи ризик од осталих жена да добију карцином колона12
. 

Уношење лековитих препарата справљених од белог лука или самог белог лука више од 

два пута недељно такође смањује ризик од настанка карцинома колона; степен смањења 

варира од студије до студије, али се креће у опсегу од 10 до 30 процената13. Посебно 

повољан ефекат има узимање мањих доза ацетил-салицилне киселине свакодневно (325 мг 

у једној оралној дози). Код пацијената који су претходно оперисани успешно од 

карцинома колона, свакодневно узимање 325 мг аспирина током 12 месеци смањује за 

10% појаву нових аденома (апсолутно смањење ризика): без аспирина, после 12 месеци 

27% пацијената ће имати један или више нових аденома, а са аспирином свега 17% 

пацијената14
. Пошто карцином колона настаје из аденома, тиме се смањује и ризик од 

настанка новог карцинома колона. 

Хронично уношење алкохола у великој мери (више од 45 грама чистог етил-

алкохола дневно) повећава ризик за настанак карцинома дебелог црева у популацијама 

европских народа за чак 20%. С друге стране, у јапанској популацији, која је позната по 
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слабијој метаболичкој толеранцији етанола, ризик је више повећан код особа које пију 

велике количине алкохола дневно (више од 45 грама), чак 2.1 до 2.7 пута. Док код 

европских народа умерено конзумирање алкохола (мање од 45 грама дневно) не повећава 

ризик од карцинома колона, код јапанаца такав степен уношења алкохола повећава ризик 

од карцинома колона чак 1.4 до 1.8 пута15
. 

Више студија различитог квалитета је указало да одређен начин исхране доприноси 

појави карцинома дебелог црева, а да се променама у исхрани може и смањити ризик од 

настанка овог тумора16. Повећању ризика од настанка карцинома дебелог црева доприноси 

исхрана сиромашна несварљивим биљним влакнима, богата црвеним месом (посебно ако 

је конзервирано нитритима или димљено, са полицикличним угљоводоницима), и 

сиромашна полинезасићеним масним киселинама, као што су омега-3 и омега-6 

незасићене масне киселине. С друге стране, храна богата воћем и поврћем, селеном, 

фолном киселином, витамином Б12, витамином Д, хлорофилом и каротеноидима (алфа-

каротен, бета-каротен, ликопен, лутеин, криптоксантин) значајно смањује могућност 

настанка карцинома дебелог црева. Унос витамина Ц није повезан са настанком 

карцинома колона, док пробиотици и дигестивни ензими унети као суплементација такође 

смањују ризик од настанка карцинома дебелог црева. 

 

МОРТАЛИТЕТ ОД КАРЦИНОМА ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА 

  

У Сједињеним Америчким Државама годишње се открије око 150,000 пацијената 

са карциномом дебелог црева, а истовремено од исте болести умре око 50,000 људи. Од 20 

до 25% новооткривених пацијената већ при постављању дијагнозе има удаљене метастазе 

карцинома дебелог црева. Уз примену мултимодалне терапије, средње трајање 

преживљавања пацијената са метастазама је око 2 године; пет година доживи свега 10% 

таквих пацијената. Периоперативни морталитет пацијената са метастатским карциномом 

дебелог црева се креће од 1 до 6 процената17
. 

Пацијенти који имају метастазе у локалним лимфним жлездама, а не и у удаљеним 

органима, уз најсавременију терапију преживљавају пет година у проценту који је мањи 

од 50%. С друге стране, пацијенти који при постављању дијагнозе немају метастазе ни у 
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лимфним чворовима, ни у удаљеним органима, преживљавају пет година са вероватноћом 

од 75 процената18.  

 

КЛИНИЧКА СЛИКА 

  

Већину пацијената са колоректалним карциномом (85%) чине особе старије од 60 

година. Карактеристични симптоми које имају пацијенти са карциномом колона су: 

промена у ритму пражњења дебелог црева у смислу повећане учесталости или ретке 

столице, црвена крв у столици, одсуство симптома везаних за анални канал, тумор који се 

пипа преко трбушног зида, тумор који се напипа приликом ректалног тушеа и постојање 

субоклузије или комплетног илеуса. Локалне симптоме обично прате анемија, губитак 

физичке кондиције, убрзан рад срца и сивкаста пребојеност коже19
. Губитак телесне 

тежине се обично види тек код одмакле болести, са удаљеним метастазама. Бол је 

присутан најчешће у виду колика, у склопу опструкције црева тумором; услед 

опструкције, у проксималном делу колона се стварају хиперперисталтички таласи, који 

настоје да протерају фекалне масе кроз сужење. Хиперперисталтички таласи изазивају бол 

јер компромитују крвоток кроз зид дебелог црева, изазивајући исхемију и настанак млечне 

киселине, што активира завршетке сензорних нервних влакана. 

 

ДИЈАГНОЗА 

  

Уз добру анамнезу, најважнији део физикалног прегледа за откривање карцинома 

дебелог црева су палпација трбуха и ректални туше. Палпација трбуха се обавља када је 

пацијент у лежећем положају на леђима, опуштен, са савијеним ногама у коленима. У 

таквом положају мишићи трбушног зида се сасвим олабаве, па је могуће извршити дубоку 

палпацију читаве трбушне дупље. Палпацију започињемо од оне тачке на трбуху у којој 

пацијент не осећа никакве тегобе, како би он стекао поверење и престао да рефлексно 

затеже трбушне мишиће. Затим полако и постепено, прво притискајући благо, а затим 
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енергичније, препипамо цео трбух, завршавајући опрезним пипањем регије у којој 

пацијент осећа бол. 

После палпације абдомена треба урадити ректални туше. Пацијент се најчешће 

поставља у колено-лакатни положај, али је туше могуће урадити и када пацијент лежи на 

боку или на леђима. Старије и изнурене особе, које не могу дуго издржати у колено-

лакатном положају, најбоље је прегледати док леже на боку. На руку треба ставити 

хируршку рукавицу, и намазати кажипрст белим вазелином. Затим треба опрезно, врхом 

прста продирати кроз анални канал, истовремено притискајући на његов предњи зид; када 

прст прође кроз анални канал, пацијенту више неће бити непријатно, и тада треба 

опрезним кружним покретима прста прећи преко свих зидова ректума, колико је год 

могуће дохватити. Ако их има у ампули ректума, тумори су обично веома чврсте 

конзистенције, слабо покретни, неправилног облика и неравне површине. Понекада се 

после извачења прста из ректума на рукавици може приметити мало крви, јер је површина 

малигних тумора фрагилна, и лако крвари на додир. 

Ако се физикалним прегледом не нађе тумор, може се урадити гвајак-тест, тј. тест 

на присуство скривене крви у столици. Тест је заснован на чињеници да водоник-проксид, 

у присуству хема из хемогобина као катализатора, може оксидисати алфа-гвајаконску 

киселину из екстракта смоле Гвајак дрвета (које расте на Јамајци и Бахамским острвима) 

до хинона који има ПЛАВУ БОЈУ. Три узорка столице се поставе на папир импрегниран 

екстрактом смоле Гвајак дрвета, а затим се у капима додаје водоник-пероксид; ако у 

столици има крви, доћи ће до реакције и појаве плаве боје. Ако пак у столици нема крви, 

узорци се неће обојити плаво20
. Гвајак тест је јефтин, конфоран за пацијенте, али има малу 

сензитивност, која се креће између 11 и 20 процената. С друге стране, специфичност 

гвајак-теста је висока, чак 98 процената21
. 

Иригографија са двоструким контрастом је стара метода за откривање тумора 

дебелог црева, чија сензитивност не прелази 67 процената, када су у питању тумори већи 

од 3 цм. Ако се ради о туморима мањим од 0.5 цм у пречнику (нпр. полипи), сензитивност 

иригографије са двоструким контрастом је свега 32%, а ако су тумори између 0.5 и 1 цм у 

пречнику, сензитивност расте на 53 процента. Да би се обавила иригографија, неопходно 

је припремити пацијента, тј. довести до претходног комплетног пражњења дебелог црева. 



10 

 

Некада су се за припрему дебелог црева користили стимулаторни лаксанси који у себи 

садрже антрахинонске деривате (нпр. сируп сачињен од лишћа сене или коре пасије 

леске), а данас се предност даје оралним препаратима који имају у себи 

полиетиленгликол. Овај макромолекул се после оралног уноса не апсорбује у танком 

цреву, већ доспева до лумена колона. У колону висока концентрација полиетиленгликола 

ствара висок осмотски притисак, који привлачи воду из зида дебелог црева и тако 

повећава количину и запремину цревног садржаја. Увећани садржај колона растеже 

његове зидове, услед чега долази до настанка рефлексних масовних контракција колона и 

потискивања садржаја ка ректуму, а затим и дефекације. Често се полиетиленгликолу 

додаје и један надражајни лаксанс, магнезијум цитрат. Када се дебело црево ослободи 

садржаја, пацијент се поставља у бочни хоризонтални положај, и кроз анални канал до у 

ректум се уводи пластични наставак повезан са цревом припремљене клизме. У клизми се 

налази баријум-сулфат, супстанца која задржава рендгенске зраке. После уливања баријум 

сулфата у ректум, кроз анални канал се уводи наставак црева повезаног са ручном 

пумпом, којом се затим под притиском убацује ваздух у ректум. Убачени ваздух потискује 

раствор баријум-сулфата и распростире га по слузокожи; притискајући руком, 

рендгенолог потискује и ваздух и раствор баријума у проксималне делове колона, 

омогућавајући потом визуализацију целог дебелог црева на рендген-апарату22
.  

Највећу сензитивност у откривању тумора дебелог црева имају ендоскопске 

методе, тако да се она креће и до 97 процената. Ректо-сигмоидоскопија се изводи помоћу 

ригидног ендоскопа, и њом је могуће прегледати ректум и целу сигму. Флексибилним 

ендоскопом се може прегледати унутрашњост целог дебелог црева, што је поступак који 

називамо колоноскопијом. У оба случаја дебело црево треба пре прегледа потпуно 

ослободити од садржаја, на начин како се то чини код иригографије са двоструким 

контрастом. Код ректо-сигмоидоскопије пацијент може бити у колено-лакатом или 

бочном хоризонталном положају са ногама савијеним ка грудном кошу, док код 

колоноскопије једино бочни хоризонтални положај гарантује да се болесник неће 

померати и тиме угрозити своју безбедност током трајања прегледа. Увођењу ендоскопа у 

ректум увек мора претходити ректални туше; тек ако се пролаз слободан, може се увести 

ендоскоп. Ендоскоп (посебно ригидни) се уводи полако, постепено и опрезно, како не би 
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дошло до повреде зида дебелог црева. Приликом кретања ендоскопа кроз дебело црево, 

лекар који изводи преглед посматра слузокожу и тражи полипе и туморе. Када нађе 

сумњиву лезију, ендоскописта може извршити биопсију и узети узорак ткива, који потом 

шаље на патохистолошки преглед.  

Однедавно се ендоскопска колоноскопија може делимично заменити тзв. 

виртуелном колоноскопијом, тј. рачунарском реконструкцијом изгледа слузокоже дебелог 

црева. Уз помоћ вишеструких снимака компјутеризованом томографијом, могуће је 

реконструисати прилично детаљну тродимензионалну слику слузокоже дебелог црева и 

уочити морфолошке лезије. Виртуелна колоноскопија досеже сензитивност од чак 93.8 

процената за полипе са пречником од бар 10мм, 93.9 процената за полипе са пречником од 

бар 8 мм, а 88.7 процената за полипе са пречником од бар 6 мм. И специфичност 

виртуелне колоноскопије је веома висока: 96% за полипе са пречником од бар 10 мм, 92.2 

процента за полипе са пречником од бар 8 мм и 79.6 процената за полипе са пречником од 

баз 6 мм. Са оваквим резултатима, виртуелна колоноскопија је постала признато 

дијагностичко оруђе за скрининг пацијената са високим ризиком од карцинома колона. 

Једини њен недостатак лежи у чињеници да је потребно урадити колоноскопију уколико 

се примети било каква лезија, јер једино колоноскопију прати могућност биопсије 

сумњиве лезије23
. 

Стандардно снимање компјутеризованом томографијом грудног коша, абдомена и 

карлице је неопходно за преоперативну процену проширености тумора, тј, за одређивање 

стадијума тумора. Посебно је снимање самог тумора дебелог црева помоћу 

компјутеризоване томографије корисно за процену да ли је, и колико, тумор пробио зид 

црева, што има огроман значај за прогнозу. Клиничке студије су показале да налаз на ЦТ-

у веома поуздано одговара оперативном налазу хируга. Сензитивност прегледа 

компјутеризованом томографијом у погледу откривања правог стадијума карцином колона 

се креће између 54 и 100 процената, док је специфичност још виша, између 93 и 100 

процената24. Oсим за преоперативно одређивање стадијума карцинома, компјутеризована 

томографија је веома корисна и за откривање рецидива карцинома на месту одакле је 

уклоњен, као и за откривање локалних метастаза у лимфним жлездама. Већи број 

клиничких студија је показао да за ове сврхе сензитивност компјутеризоване томографије 
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лежи у опсегу од 93 до 98 процената. Стадијуми карцинома дебелог црева према налазу 

компјутеризоване томографије су: I стадијум – интралуминална маса без задебљања зида; 

II стадијум – задебљао зид више од 6 мм или маса у карлици, али без инвазије или ширења 

на зидове карлице; IIIa стадијум – задебљао зид или маса у карлици са инвазијом околних 

структура, али не и зидова карлице или трбушног зида; IIIb – задебљао зид или маса у 

карлици са ширењем на зидове карлице или трбушни зид, без удаљених метастаза; IV – 

удаљене метастазе са или без локалне патологије24
.    

Интересантно је да магнетна резонанца даје слабије резултате од компјутеризоване 

томографије када је у питању одређивање дубине пенетрације тумора кроз зид дебелог 

црева, као и када је у питању утврђивање рецидива на месту операције24
. Наиме, магнетна 

резонанца прецизно открива постојање морфолошке лезије, али не може да раздвоји да ли 

се ради о гранулационом ткиву, фибрози или рецидиву тумора. Зато компјутеризована 

томографија остаје метода избора за преоперативно одређивање стадијума тумора дебелог 

црева и за утврђивање рецидива на месту хируршког захвата.   

Позитронска емисиона томографија ради по принципу детекције радиоактивних 

супстанци које емитују позитроне. Као радио-обележивач највише се користи флуоро-

дезокси-глукоза. Ову супстанцу преко мембранског транспортера хексокиназе из крви 

преузимају ћелије које су метаболички јако активне, какве су малигне ћелије. По уласку у 

ћелију, флуоро-дезокси-глукоза бива фосфорилисана под дејством хексокиназе до 

глукозо-6-фосфата, који даље не улази у метаболизам. Тако „заробљен“ молекул ће 

ослобађати позитроне и обележити малигну  ћелију. У почетку је позитронска емисиона 

томографија коришћена самостално, али је своје право место нашла у комбинованим 

уређајима који садрже и позитронску емисиону томографију и компјутеризовану 

томографију. Сада компјутеризована томографија веома прецизно приказује морфолошке 

промене, а позитронска емисиона томографија на истој слици указује да ли су промене 

метаболички активне или не, тј. да ли се ради о тумору или не. Овакви веома скупи 

уређаји се данас не користе за скрининг или постављање дијагнозе тумора дебелог црева, 

али имају веома важну улогу у одређивању стадијума тумора и откривању рецидива 

тумора на месту операције. Позитронско-емисиони део дијагностике одлично 

диференцира метаболички хиперактивне малигне ћелије од метаболички инфериорног 
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гранулационог или ожиљног ткива. При одређивању стадијума тумора највећи проблем 

код примене позитронске емисионе томографије је утврдити постојање метастаза у 

лимфним чворовима, па се сензитивност креће највише до 29 процената. С друге стране, 

ова метода је екстремно прецизна у откривању рецидива тумора дебелог црева: 

сензитивност је 97 процената, а специфичност 76 процената, при чему се на основу 

резулата мерења третман пацијента мења чак у 29 процената случајева25
.  

Осим морфолошке дијагностике, у откривању карцинома колона извесну улогу 

имају и лабораторијска, функционална испитивања. Пре свега, одређивање броја 

еритроцита, концентрације хемоглобина, броја леукоцита и тромбоцита, може указати на 

хронични губитак крви. Смањен број еритроцита и снижена концентрација хемоглобина, 

слика која одговара миктроцитној хипохромној анемији, често прати карциноме десног 

колона. Наиме, због великог пречника лумена десног колона, посебно цекума, тумори 

могу достићи знатну запремину, а да не праве сметње у пролазу садржаја колона. 

Пацијент не осећа никакве болове, нема надутости, али је присутна хипохромна анемија 

због хроничног крварења из тумора у лумен колона. Када лекар сусретне болесника 

старијег од 45 година са хипохромном анемијом, а без видљивих узрока губитка крви, 

треба да код пацијента спроведе гвајак-тест на окултну крв у столици. 

У крвној плазми болесника са карциномима дебелог црева може се открити 

присуство такозваних тумор-маркера, абнормалиних молекула које тумор секретује у крв. 

За сада има смисла одређивати ниво карциноембрионалног антигена и маркера ЦА 19-9. 

Нажалост, сензитивност ових маркера је веома ниска, посебно када је у питању рана 

форма карцинома дебелог црева, и не прелази 10 процената26
. Сензитивност расте код 

одмаклијих форми карцинома, тако да је значај ових маркера више у праћењу 

напредовања и појаве рецидива тумора, него у раној дијагностици. У последње време као 

кандидат за маркера карцинома дебелог црева јавио се пептид дермокин, кога нормално 

секретују кератиноцити, али је доказана и његова експресија у ћелијама карцинома 

дебелог црева. Сензитивност мерења дермокина код раних форми карцинома дебелог 

црева је била чак 33 процента у једној студији26
; међутим, за дефинитивно одређење 

дијагностичког значаја дермокина потребна су додатна истраживања. Специфичност 
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туморских маркера за карцином дебелог црева је такође ниска, јер се често налазе њихови 

повишени нивои код не-малигних обољења панкреаса, јетре или жучних путева.  

Мерење нивоа амино-трансфераза (аланин-аминотрансфераза и аспартат-

аминотренсфераза), гама-глутамил транспептидазе и алкалне фосфатазе у серуму има 

мало смисла када је у питању дијагностика карцинома дебелог црева. Нивои ових ензима 

могу бити повишени тек код поодмакле метастатске болести, када је већи део јетре 

захваћен тумором, што нема никакав дијагностички значај. 

На крају, златни стандард дијагностике карцинома колона је преглед биопсијског 

материјала, који се најчешће узима ендоскопски. На хистолошком прегледу најчешћи тип 

тумора који се среће је аденокарцином, што потиче из ћелија епитела колона (95 

процената). Ретко се срећу друге врсте малигних тумора, као што су саркоми, лимфоми, 

меланом или планоцелуларни карцином. Аденокарцином може бити муцинозни (ћелије 

тумора стварају слуз) или не-муцинозни. Посебна врста муцинозног аденокарцинома 

дебелог црева је тумор са ћелијама које личе на печатни прстен; та врста тумора је обично 

мање диферентована од осталих форми аденокарцинома, и пацијенти са карциномом 

ћелија налик на печатни прстен значајно краће живе од пацијената са осталим врстама 

тумора дебелог црева27
.  

 

КЛАСИФИКАЦИЈА – ОДРЕЂИВАЊЕ СТАДИЈУМА  

КАРЦИНОМА ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА 

 

 Када се постави дијагноза карцинома дебелог црева, потребно је да се прецизно 

утврди колико је тумор узнапредовао, и локално, на месту настанка, и удаљено, на 

местима метастазирања. Од степена узнапредовалости тумора директно зависи прогноза 

пацијента, као и избор терпаијског метода. Одређивање степена узнапредовалости се још 

назива и одређивање стадијума малигне болести; оно је засновано на свим до сада 

поменутим морфолошким и функционалним методама, укључујући биопсију и 

хистолошки прелгед. Тренутно постоје три призната система одређивања стадијума 

карцинома дебелог црева: систем по Дјуку, систем Америчког заједничког комитета за 

карцином дебелог црева и ТНМ систем (Тумор, лимфни чвор и метастазе).  
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Код ТНМ система стадијум карцинома дебелог црева се одређује према стању 

самог тумора, регионалних лимфних чворова и метастаза. Т се односи на тумор на месту 

настанка: Т-икс значи да величина и ширење примарног тумора нису могли да се процене; 

Т0 значи да се доступним дијагностичким методама примарни тумор не може видети, тј. 

да га нема; Т1s означава микроскопски карцином „in situ”, који се налази 

интраепителијално или продире само до ламине проприје мукозе дебелог црева; Т1 

означава тумор који је пробио до субмукозе; сa Т2 се означава тумор који је захватио 

мишићне слојеве зида дебелог црева, а са Т3 тумор који је пробио цео зид дебелог црева до 

субсерозе или до не-перитонеализованог везивног ткива; најзад, Т4 је ознака резервисана 

за тумор дебелог црева који захвата и околне органе (Т4б), или који пробија серозу (Т4а). Н 

се односи на стање регионалних лимчних чворова: Н-икс значи да се захваћеност 

регионалних лимфних чворова не може проценити; Н0 означава да у регионалним 

лимфним чворовима нису нађене метастазе; Н1 означава да метастазе постоје у једном 

(Н1а), два или три (Н1б) регионална лимфна чвора, или се малигне ћелије налазе у масном 

ткиву које је у контакту са регионалним лимфним чворовома (Н1ц); Н2 значи да су 

метастазе примарног тумора нађене у четири или више регионалних лимфних чворова. На 

крају, М означава постојање удаљених метастаза примарног тумора: М-икс значи да 

постојање удаљених метастаза није могло да се испита; М0 означава да удаљених 

метастаза нема, а М1 значи да удаљене метастазе постоје (М1а – метастазе постоје у само 

једном органу или једној групи удаљених лимфних жлезда, М1б – матастаза има у више 

органа или група удаљених лимфних жлезда, или се налазе на перитонеуму, у удаљеним 

крајевима перитонеалне дупље). Тако на пример Т2Н1М0 означава тумор који је захватио 

мишићне слојеве зида дебелог црева, малигне ћелије су присутне у једном до три 

регионална лимфна чвора, а удаљених метастаза нема.     

Систем Америчког заједничког комитета за карцином дебелог црева познаје укупно 

4 општа стадијума, који се добијају груписањем појединих ТНМ стадијума. Стадијум 0 је 

заправо тумор дебелог црева „in situ” – ТисН0М0. Стадијум 1 обухвата све видљиве туморе 

који продиру кроз зид дебелог црева од слузокоже до мишићног слоја (Т1-2,Н0М0). 

Стадијум 2 има три под-стадијума: А, Б и Ц. У стадијуму 2А тумор је пробио до 

субсерозе, али нема регионалних или удаљених метастаза (Т3,Н0М0). У стадијуму 2Б 



16 

 

тумор је пробио серозу, али није срастао за околне органе, нема регионалних нити 

удаљених метастаза (Т4а,Н0М0). У стадијуму 2Ц тумор је пробио серозу и срастао за 

околне органе, али нема регионалних и удаљених метастаза (Т4б,Н0М0). Стадијум 3 такође 

има три под-стадијума: А, Б и Ц. У стадијуму 3А се налазе тумори који спадају у 

категорије Т1-2,Н1М0 и Т1,Н2аМ0. У стадијуму 3Б се налазе тумори категорија Т3-4а,Н1М0, 

Т2-3,Н2аМ0 и Т1-2,Н2бМ0. У стадијуму 3Ц се налазе тумори категорија Т4а,Н2аМ0, Т3-4а,Н2бМ0 

или Т4б,Н1-2М0. Најзад, стадијум 4 има два под-стадијума: А и Б. У стадијуму 4А се налазе 

тумори било које категорије Т, било које категорије Н, али и категорије М1а. У стадијуму 

4Б се налазе тумори било које категорије Т, било које категорије Н, али и категорије М1б. 

Систем класификације тумора по Дјуку28
 је старији од ТНМ система, и познаје три 

основне категорије: А, Б и Ц. Дјук је овај систем класификације примењивао само на 

туморе ректума, али је Кирклин касније проширио примену овог система на све 

карциноме дебелог црева, јер је показао да категорије утичу на преживљавање на исти 

начин и код карцинома ректума, и код карцинома колона. Категорија А обухвата туморе 

који су ограничени на зид дебелог црева, категорија Б туморе који захватају и околне 

органе, али без метастаза у регионалним лимфним чворовима, а у категорију Ц спадају 

тумори који имају метастазе у регионалним лимфним чворовима. Категорија Ц се даље 

дели на под-категорије Ц1 (регионални лимфни чворови позитивни на метастазе, али 

тумор не пробија серозу) и Ц2 (регионални лимфни чворови су позитивни на метастазе, 

тумор пробија серозу). Астлер и Колер, а касније Турнбул, су модификовали Дјукову 

класификацију делећи категорију Б на Б1 (тумор продире до мишићног слоја у зиду 

дебелог црева) и Б2 (тумор продире кроз мишићни слој до субсерозе), и додајући нову 

категорију Д (присуство удаљених метастаза или захваћеност околних органа). 

Хистолошка диференцијација тумора је такође значајна, пре свега за прогнозу. 

Експертска група Светске здравствене организације је све туморе дебелог црева према 

степену хистолошке диференцијације поделила на „добро“, „средње“ и „лоше“ 

диферентоване. Студије су показале да степен хистолошке диференцијације утиче на 

прогнозу као независан фактор од стадијума тумора29
. Тако пацијенти са туморима 

стадијума Ц по Дјуку различито преживљавају у зависности од степена хистолошке 

диферентованости: ако је тумор хистолошки „добро“ диферентован, пет година ће 
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преживети 48 процената; ако је тумор хистолошки „умерено“ диферентиван, пет година ће 

преживети само 19 процената пацијената; ако је тумор хистолошки „лоше“ диферентован, 

пет година ће преживети не више од 3 процента пацијената.                    

 

ЛЕЧЕЊЕ КАРЦИНОМА ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА 

  

Први приступ лечењу карцинома дебелог црева треба да буде хируршки, тј. прво 

треба проценити операбилност тумора. Ако је тумор операбилан, незаменљив начин 

лечења је одстрањење дела дебелог црева на коме се тумор налази, са широком маргином 

здравог ткива. На пример, ако се тумор налази на десној страни колона, ради се десна 

хемиколектомија; ако је тумор на левој страни, лева. Ако је тумор на ректуму, али даље од 

5 цм од зупчасте линије у аналном каналу, могуће је урадити ресекцију ректума и дела 

сигме, са термино-терминалном анастомозом. Ако је тумор ректума на мањој раздаљини 

од 5 цм од зупчасте линије, онда се мора учинити ампутација ректума уз извођење 

терминалне колостомије на предњем трбушном зиду. Поред ресекције примарног тумора, 

неопходно је одстранити и регионалне лимфне чворове, и то најмање дванаест. 

Операбилност се процењује на основу постојања удаљених метастаза и локалне 

проширености тумора на околне органе. Ако нема удаљених метастаза, али је тумор 

срастао за дуоденум или за задњи трбушни зид тако да није могућа ресекција тумора у 

блоку, онда се може сматрати иноперабилним. Иноперабилни су и тумори који су дали 

многоструке удаљене метастазе, које се не могу одстранити хируршким путем. Код таквих 

тумора једини разлог за операцију (палијативну) може бити илеус или перфорација. Ако 

осим примарног тумора на колону постоје до 4 метастазе у јетри, које су тако постављене 

да их је могуће све одстранити једном ресекцијом јетре, код таквог болесника је 

индикована радикална хируршка интервенција. 

Код операбилних тумора дебелог црева, лапароскопска ресекција има исте, или 

нешто боље резултате од отворене, лапаратомијске ресекције. Рецидив тумора после 3 

године од операције се јавља у 16% пацијената оперисаних лапароскопски, а у 18% 

пацијената оперисаних отвореном методом30.  
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Ако је тумор у стадијуму 1 по систему Америчког заједничког комитета за 

карцином дебелог црева, операција је једини модалитет лечења који је потребан. 

Применом хемиотерапије и/или зрачења се не постиже виши степен излечења31
. Ако 

пацијент има тумор у стадијуму 2, примена ађувантне хемиотерапије уз хируршку 

интервенцију је контроверзна. Већина студија и мета-анализа је нашла минимално 

повећање процента болесника који дочекају 3 године од операције без знакова болести: 

свега око 3%. Зато је одлука о примени ађувантне хемиотерапије код оперисаних 

пацијената са тумором дебелог црева у стадијуму 2 индивидуална, тј. мора се доносити 

код сваког пацијента тек пошто се добро одмере потенцијалне користи и нежељена дејства 

терапије. Најчешћа комбинација цитотоксичне терапије која се може употребити за 

ађувантно лечење карцинома дебелог црева је 5-флуороурацил +фолинска 

киселина+левамисол. Mада један број клиничких студија и мета-анализа није доказао 

корист од ађувантне хемиотерапије у стадијуму 2, ипак већина публикација показује да се 

преживљавање пацијената после 5 година повећава за 2 до 5 процената. Неки аутори 

сматрају да је група пацијената са стадијумом 2 карцинома дебелог црева исувише 

хетерогена да би могла да се посматра као једна целина. Зато они ову групу деле на 

подргупу са умереним ризиком од рецидива (добро или високо-диферентовани тумори, Т3 

тип, нема инвазије вена, лимфатика и нерава, нема перфорације и нема метастаза ни у 

једном од 12 анализираних лимфних чворова) и подгрупу са високим ризиком од 

рецидива (слабо диферентовани тумори, Т4 тип, постоји инвазија вена, лимфатика или 

нерава, анализирано је мање од 12 лимфних чворова, и постоји перфорација или 

опструктивни илеус). Ађувантна хемиотерапија је индикована пре свега код пацијената са 

високим ризиком од рецидива. 

Пацијенти у стадијуму 3 треба обавезно да примају ађувантну хемиотерапију, која 

повећава петогодишње преживљавање за 12 до 16%. Класичан хемиотерапијски протокол 

код ових болесника је комбинација 5-флуороурацила (400 мг/м2
) и фолинске киселине 

(200 или 100 мг/м2), примењена током 6 месеци, тј. у 6 месечних циклуса. Пет-

флуороурацил се примени у виду интравенске болус ињекције, а затим следи примена 

фолинске киселине интравенски током 15 минута (тзв. ФУФОЛ протокол). Додавање 

левамисола комбинацији 5-флуороурацила и фолинске киселине не побољшава даље 
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преживљавање, па није прихваћено као рутинска терапија. Други начин примене 5-

флуороурацила и фолинске киселине је тзв. ЛВ5ФУ2 протокол: фолинска киселина 

(леуковорин) се примени током 2 сата (200 мг/м2
), а онда се даје интравенска болус 

ињекција 5-флуороурацила (400 мг/м2
), коју следи континуирана инфузија флуороурацила 

током 2 дана (600 мг/м2
/дан). Трећи протокол за примену 5-флуороурацила и леуковорина 

је ЛВ5РУ2: фолинска киселина (леуковорин) се примени током 2 сата (100 мг/м2
), а онда 

се даје интравенска болус ињекција 5-флуороурацила (400 мг/м2
), коју следи 

континуирана инфузија флуороурацила током 2 дана (600 мг/м2/дан)32. Понекада се у 

ађувантној хемиотерапији флуороурацилу и фолинској киселини додаје оксалиплатин – то 

је ФОЛФОКС протокол: ЛВ5ФУ2 плус оксалиплатин, 85 мг/м2
/14 дана. ФОЛФОКС 

протокол је ефикаснији од примене само 5-флуороурацила и леуковорина; преживљавање 

пацијената без рецидива после 3 године је веће за 5% са ФОЛФОКС режимом него са 

комбинацијом само леуковорина и 5-флуороурацила. Додавање иринотекана 5-

флуороурацилу и леуковорину не повећава преживљавање пацијената са стадијумом 3 

карцинома дебелог црева. 

Код пацијената који тешко подносе терапију 5-флуороурацилом због изражених 

нежељених дејстава, може се уместо њега применити капецитабин: 2500 мг/м2
/дан током 

2 недеље, а потом једна недеља паузе; укупно се примењује 8 таквих циклуса терапије 

капецитабином. Значајно мању токсичност има и други про-лек, тегафур, који се у 

организму претвара у 5-флуороурацил. Тегафур-урацил омогућава да се 5-флуороурацил 

дуже задржава унутар малигних ћелија, чиме појачава његов ефекат. Други назив за 

тегафур-флуороурацил је УФТ: 300 мг/м2 тегафур-урацила у три дозе плус 90 мг/м2 

леуковорина у три дозе, током 4 недеље од пет. 

Флуороурацил (5-флуороурацил) се у ћелијама тумора претвара у активни 

метаболит 5-флуоро-2`деоксиуридин-С`-фосфат, који затим инхибира тимидилат 

синтетазу, ензим који синтетише тимидилат (дТМП), неопходан за стварање ДНК. У тој 

реакцији кофактор је фолинска киселина, која поспешује и дејство флуороурацила. 

Флуороурацил се примењује интравенски, и брзо се метаболише у јетри и другим ткивима 

(Т1/2 = 10 минута); свега 20% лека се излучи путем урина. Метаболизам флуороурацила се 

одвија кроз редукцију пиримидинског прстена под дејством ензима дихидропиримидин 
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дехидрогеназе. Код извесног броја људи постоји делимични или потпуни дефицит овог 

ензима, због чега уобичајене дозе флуороурацила резултују нагомилавањем лека и 

испољавањем токсичних ефеката. Да би се спречили такви инциденти, може се пре примене 

флуороурацила одредити активност дихидропиримидин дехидрогеназе у леукоцитима из 

периферне крви. Пошто се ензим дихидропиримидин дехидрогеназа налази не само у јетри, 

већ и у другим ткивима, код пацијената са инсуфицијенцијом јетре није потребно 

смањивати дозу флуороурацила33
. 

Флуороурацил се користи пре свега за лечење карцинома дојке и 

гастроинтестиналних карцинома. У виду крема се користи локално, за лечење премалигних 

кератоза коже. 

Капецитабин је орални про-лек, који се у ћелијама претвара у 5-флуороурацил. 

Капецитабин се заправо прво претвара у 5-деокси-флуородеоксиуридин, који под дејством 

тимидин фосфорилазе прелази у 5-флуороурацил у јетри, ћелијама тумора и периферним 

ткивима. Користи се као и флуороурацил, за лечење карцинома дојке и метастатског 

карцинома колона, али само када пацијенти нису реаговали на класичну терапију. Код 

једног броја болесника који примају овај лек настаје болна, црвена оспа на длановима и 

табанима. 

Иринотекан је мање токсичан аналог камптотецина, природног алкалоида из 

кинеског дрвета Camptotheca acuminata. Иринотекан је заправо про-лек, који се у 

организму пацијента претвара под дејством карбоксилестеразе у активну супстанцу 

познату као СН-38. Механизам дејства метаболита СН-38 се заснива на инхибицији 

ензима топоизомеразе I. ДНК топоизомеразе су ензими који регулишу супер-намотавање 

хумане ДНК. Топоизомераза I учествује у том процесу тако што прекида један ланац ДНК, 

доводи до савијања целе ДНК, а затим репарира прекинуто место. Tопоизомераза II 

прекида оба ланца ДНК, доводи до савијања ДНК, а затим поново повезује оба ланца. 

Топоизомеразе су неопходне за процесе репликације ДНК и транскрипције РНК, јер 

заправо омогућавају одмотавање ДНК и приступ осталим ензимима неопходним за та два 

процеса. Пандан хуманим топоизомеразама у бактеријској ћелији је ензим гираза. 

Недавно су откривене још две топоизомеразе, које се означавају као топоизомераза III и 
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IV. Сматра се да топоизомераза III има значајну улогу у процесу рекомбинације, док 

топоизомераза IV омогућава раздвајање ново-синтетисаних хромозома33. 

Због слабе биоискористљивости, иринотекан се не може примењивати оралним 

путем, већ само парентерално. Чак 43% иринотекана се везује за протеине плазме. И 

иринотекан, и СН-38 се метаболишу у јетри на цитохрому 3А, а затим се коњугују са 

глукуронском киселином и излучују примарно у жучи; свега 30% обе супстанце се 

елиминише преко бубрега. За глукуронидацију СН-38 неопходан је ензим уридин 

дифосфат-глукуронозилтрансфераза (УГТ), посебно УГТ1А1 изоформа. Код особа са 

Жилберовим и Криглер-Нажаровим синдромом (урођена жутица) смањена је активност 

УГТ1А1, због чега иринотекан има већу токсичност него иначе. Пошто је Жилберов 

синдром веома чест (и до 15% опште популације), приликом примене иринотекана треба 

претходно проверити ниво билирубина у серуму.  

Оксалиплатин је неоргански комплекс четворовалентне платине који се везује за 

нуклеофилне делове ДНК, ометајући њену репликацију. Оксалиплатин се примењује 

интравенски, и брзо бива преузет у ткива. Време полу-елиминације је свега 20 минута; 

оксалиплатин се излучује филтрацијом у бубрезима, тако да му елиминација зависи од 

клиренса креатинина. Овај лек се користи заједно са флуороурацилом зато што смањује 

експресију тимидилат синтазе, ензима кога флуороурацил инхибира; сматра се да 

оксалиплатин и флуороурацил делују синергистички. Специфична токсичност 

флуороурацила је периферна неуропатија. 

Левамисол је антипаразитарни лек који појачава одбрамбене функције Т-

лимфоцита. Ако се примени заједно са флуороурацилом код пацијената који су управо 

оперисани због карцинома колона, значајно продужава преживљавање. Изазива губитак 

апетита и синдром сличан грипу. 

 

Нежељена дејства цитостатика 

Због свог механизма деловања, цитостатици поседују значајна нежељена дејства на 

сва ткива у људском организму која се брзо деле. Они заправо делују на та ткива као и на 

туморе: доводе до смрти једног броја ћелија. Поред тога, поседују и извесна специфична 

нежељена дејства, која су карактеристична за сваки цитостатик посебно. Добро познавање 
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нежељених дејстава цитостатика је предуслов за њихову правилну примену. Посебно је 

значајно да лекари опште праксе познају нежељена дејства цитостатика, како би их на време 

препознали код својих пацијената и адекватно реаговали.  

Мучнина и повраћање се веома често јављају код примене цитостатика. Могу бити 

aнтиципаторног карактера (јављају се пре пријема лека), aкутног карактера (када настају у 

року од 24 часа од пријема терапије) или одложени (када се јављају после 24 часа од 

пријема терапије). Мада се могу јавити код примене свих цитостатика, мучнина и 

повраћање се најчешће јављају код примене цисплатина, дакарбазина, циклофосфамида, 

метотрексата, доксорубицина и митоксантрона.  

За спречавање мучнине и повраћања код примене цитостатика са мањим еметогеним 

потенцијалом користи се пре свега домперидон или неки од фенотиазина, најкасније један 

сат пре почетка примене цитостатика, и наставља се са његовом применом до 24 часа од 

примене хемиотерапије. Ако је повраћање антиципаторног типа, индикована је примена 

лоразепама, а ако је повраћање одложеног типа, треба дати уз домперидон и дексаметазон.  

Ако се примењују цитостатици са великим еметогеним потенцијалом, лекови избора 

за спречавање повраћања су блокатори 5ХТ3 рецептора за серотонин: ондансетрон, 

гранисетрон, доласетрон и палоносетрон. Ондансетрон се даје парентерално (32 мг пре 

хемиотерапије, затим се иста доза пнавља после 24 часа) или орално (8 мг на сваких 8 

часова). Блокатори 5ХТ3 рецептора су ефикаснији ако се дају заједно са дексаметазоном (6-

10 мг пре хемиотерапије). 

Код примене цисплатина и других најеметогенијих цитостатика, комбинацији 

блокатора 5ХТ3 рецептора и дексаметазона се додаје и блокатор неурокинин-1 рецептора 

апрепитант, преко којих у организму делује сипстанца П. Лек се примењује укупно три 

дана, почев од момента непосредно пре римене хемиотерапије. 

Супресија костне сржи је нежељено дејство свих цитостатика осим винкристина и 

блеомицина. Анемија се испољава тек после неколико циклуса хемиотерапије, због дугог 

живота еритроцита у периферној крви (око 120 дана). Насупрот томе, леукопенија достиже 

максимум од 7 до 10 дана после примене цитостатика, и потребно је затим око 20 дана да 

дође до опоравка беле лозе. Неки цитостатици (мелфалан, кармустин и ломустин) имају 
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одложени леукопенични ефекат, тако да се најмањи број леукоцита региструје после око 11-

14 дана.  

Ако број леукоцита падне испод 1 x 10
9
/Л и појави се повишена температура код 

пацијента, онда је највероватније дошло до инфекције, па се саветује примена антибиотика 

са широким спектром деловања. Код лакших инфекција примењује се комбинација 

ципрофлоксацина (орално) и амоксицилина са клавуланском киселином (орално), а код 

тежих се дају парентерално цефалоспорини 3. или 4. генерације. Код тежих неутропенија 

опоравак се може убрзати применом фактора стимулације гранулоцитно-макрофагних 

колонија (ГМ-ЦСФ, саграмостим) или фактора стимулације гранулоцитних колонија 

(Г-ЦСФ, филграстим). Ови фактори стимулишу пролиферацију и диференцијацију ћелија 

костне сржи у гранулоците и макрофаге. Филграстим такође поспешује функционисање 

зрелих гранулоцита. Нежељено дејство ових фактора раста је бол у костима, због нагле 

пролиферације ћелија костне сржи.  

Алопеција се редовно јавља код цитостатске терапије, али је реверзибилна и не 

захтева фармаколошки третман. 

Упала слузокоже усне дупље са појавом улцерација се најчешће јавља код примене 

метотрексата, флуороурацила и антрациклина. Она се може спречити добром хигијеном 

усне дупље и сисањем комадића леда у току инфузије флуороурацила. Код примене 

метотрексата, упала слузокоже усне дупље се може скратити и ублажити применом 

фолинске киселине. 

Хиперурикемија се јавља као компликација лечења леукемија и лимфома, због 

великог стварања мокраћне киселине. Она се може спречити адекватном хидрацијом 

пацијента и применом алопуринола, почевши један дан пре примене цитостатика. 

Алопуринол инхибира ензим ксантин-оксидазу и тиме спречава стварање мокраћне 

киселине. Међутим, у тежим случајевима, где је оптерећење малигним ћелијама веома 

велико, боље је применити расбуриказу. Расбуриказа је генетским инжињерингом 

произведен ензим урат оксидаза, који мокраћну киселину оксидише у растворљивија 

једињења. Урат оксидаза не постоји у хуманом организму, али је поседују неки други 

сисари. Примењена код болесника на хемиотерапији, расбуриказа ефикасно смањује 

концентрацију мокраћне киселине.  
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Расбуриказа се даје једном дневно, у виду интравенске инфузије, током 6-7 дана. 

Време полуелиминације расбуриказе је 20 часова; разграђују је бројне пептидазе. 

Нежељена дејства расбуриказе су: алергијске реакције, повишена температура, 

мучнина и повраћање. Не сме се користити код особа са дефицитом глукозо-6-фосфат 

дехидрогеназе јер може преципитирати хемолитичку анемију. 

Сви цитостатици имају тератогено деловање на ембрион и фетус, па се не смеју 

користити у току трудноће, посебно у првом тромесечју. Они такође смањују плодност 

мушкараца и скраћују репродуктивни живот жене. Међутим, није примећена повећана 

учесталост абортуса или урођених аномалија код трудноћа које настану после примене 

цитостатика. 

Кардиотоксичност подразумева директно оштећење ћелија миокарда 

цитостатицима. Немају сви цитостатици значајно кардиотоксично деловање, већ се неки по 

томе посебно истичу: антрациклини (доксорубицин и даунорубицин). Токсични ефекти 

могу бити акутни и хронични. Акутни токсични ефекти се јављају после болус ињекција 

антрациклина, и манифестују се као суправентрикуларне тахикардије, смањење Т-таласа у 

ЕКГ-у или појава коморских екстрасистола. Хронични токсични ефекти се јављају после 

латентног периода од неколико месеци и манифестују се као кардиомиопатија са 

инсуфицијенцијом срца. Кардиомиопатија се посебно често јавља ако је болесник примио 

више од 550 мг/м2 антрациклина.  

Оштећења миокарда која настају после употребе антрациклина нису реверзибилна, и 

заснована су на оштећењу митохондрија срчаних мишићних ћелија.  

Кардиотоксичност препарата антрациклина се може смањити на два начина. Прво, 

антрациклини се могу припремити као липозомални препарати, тј. молекули лека су 

обавијени липидном мембраном која спречава контакт са ткивима која нису циљ терапије. 

Примећено је да примена липозомалних препарата цитостатика носи генерално мању 

токсичност. Друго, може се пре и за време примене антрациклина пацијенту дати лек 

дексразоксан (дериват етилендиамин-тетрасирћетне киселине, ЕДТА) који спречава 

оксидативно и директно токсично деловање цитостатика на митохондрије. Дексразоксан се 

даје у односу 10:1 са доксорубицином (нпр. 250 мг дексразоксана на 25 мг доксорубицина).  
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Токсично деловање на уринарни тракт је карактеристика цисплатина, 

циклофосфамида и ифосфамида. Цисплатин пре свега оштећује тубуле бубрега, док 

циклофосфамид и ифосфамид оштећују како тубуле бубрега, тако и епител мокраћне 

бешике, изазивајући хеморагични циститис. Хеморагички циститис је последица 

накупљања у мокраћној бешици акролеина, метаболита циклофосфамида и ифосфамида. 

Осим тога, циклофосфамид и ифосфамид доводе до хипонатремије, јер повећавају 

реапсорпцију воде у сабирним каналићима бубрега. 

Токсични ефекат цисплатина се може умањити добром хидрацијом болесника уз 

примену манитола, тако да се повећава проток примарног урина кроз тубуле бубрега. 

Саветује се инфузија 2,5 Л физиолошког раствора у току 12х. Осим тога, корисна је 

истовремена примена тиолног естра амифостина, који се везује за слободне радикале 

(нуспродукте деловања цитостатика) и неутралише их. Просечно се примењује 500 мг/м2
 

амифостина непосредно после примене цисплатина. 

Токсични ефекат циклофосфамида и ифосфамида на мокраћну бешику се може 

умањити истовременом применом месне, лека који се везује специфично за акролеин и 

неутралише га. Обично се примењује онолико месне у тежинским јединицама колико је 

примењено циклофосфамида. 

Оштећење јетре се може јавити код бројних цитостатика, јер се они или 

метаболишу до токсичних метаболита, или су директно токсични за јетрене ћелије. Обично 

се токсични ефекат манифестује оштећењем хепатоцита (са последичним порастом 

трансаминаза у серуму), али код примене високих доза цитостатика може доћи до оштећења 

и облитерације ситних грана в. портае, што резултује портном хипертензијом. 

Најизраженије хепатотоксично деловање имају следећи цитостатици: меркаптопурин, 

циклофосфамид, аспарагиназа, пликамицин, нитрозоуреје, метотрексат, бусулфан, 

хидроксиуреја. 

Оштећење плућа изазива пре свега цитостатик блеомицин. Он се концентрише у 

плућном ткиву, јер оно има малу количину ензима хидролазе, који разлаже блеомицин. 

Блеомицин делује директно токсично на пнеумоците типа 1 и ендотелне ћелије плућних 

капилара. Као последица деловања блеомицина развија се постепено фиброза плућа. 
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Оштећење коже и њених аднекса такође изазивају бројни цитостатици. 

Флуороурацил, доксорубицин и метотрексат могу изазвати тзв. синдром шака-стопало, који 

се манифестује сувим, црвеним длановима и табанима који постепено постају 

хиперпигментовани. Хиперпигментације и на другим деловима коже могу изазвати 

бусулфан, блеомицин, метотрексат, тиотепа и флуороурацил. Таксани и блеомицин могу 

довести до отпадања ноктију. 

 

Хируршко лечење карцинома дебелог црева 

Дебело црево се са хируршког аспекта може поделити на десни колон, леви колон, 

сигму и коло-ректум, пре свега због васкуларизације и лимфотока. Ако се тумор налази на 

неком од ових делова, онда треба ресецирати читав тај део, заједно са његовим 

мезентеријумом, све до главне гране артерије која га исхрањује. Ако је тумор на цекуму 

или асцедентном колону, онда се ради десна хемиколектомија, која обухвата део 

дисталног илеума, цекум, асцедентни колон, хепатичку флексуру и део трансверзалног 

колона; сви поменути делови се исхрањују илеколичном артеријом. После десне 

хемиколектомије, дистални илеум се анастомозира термино-латерално или термино-

терминално са остатком трансверзалног колона. Ако је тумор на лијеналној флексури, или 

десцедентном колону, ради се лева колектомија, са термино-терминалном анастомозом 

остатака дебелог црева. Код тумора на сигми, ради се сигмоидектомија, са термино-

терминалном анастомозом. Kод тумора на ректуму, ако је удаљеност дисталне маргине 

тумора од зупчасте линије у аналном каналу 5 цм или више, може се урадити предња 

ресекција ректума, са термино-терминалном анастомозом. Ако је пак удаљеност дисталне 

маргине тумора од зупчасте линије мања од 5 цм, онда се мора урадити ампутација 

ректума са извођењем терминалне једноцевне колостомије на предњем трбушном зиду. 

Припрема дебелог црева за операцију. Да би се омогућило несметано зарастање 

анастомоза на дебелом цреву и спречила њихова руптура у непосредном постоперативном 

току, неопходно је да се дебело црево ослободи свог садржаја у потпуности. Некада се 

преоперативно пражњење дебелог црева вршило применом препарата од биљака које 

садрже антрахинонске деривате, као што је сена, у комбинацији са евакуационим 

клизмама. Данас је прихваћен као најефикаснији начин припреме дебелог црева орална 
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примена 4 литра раствора полиетилен-гликола дан пре операције34. У сваком литру 

раствора садржано је 64 грама полиетилен-гликола. Полиетилен-гликол делује као 

осмотски диуретик, јер се уопште не апсорбује, већ остаје у лумену колона и привлачи 

воду, повећавајући волумен садржаја колона и индукујући масовне покрете колона, тј. 

дефекацију. Последњих година, међутим, појавиле су се клиничке студије које су показале 

да припрема колона на овај начин није од пресудног значаја за зарастање анастомоза на 

колону и учесталост постоперативних инфекција. У студији Рама и сарадника35
 на 165 

пацијената без механичке припреме колона и 164 пацијента са механичком припремом 

колона показало се да је учесталост постоперативих компликација мања у групи без 

преоперативне лаваже колона (37.6%) него у групи са механичком припремом дебелог 

црева (46.9%). 

Поред механичке припреме дебелог црева, потребно је и профилактички 

применити антибиотике. До сада су се користиле разичите комбинације антибиотика за 

преоперативну профилаксу код операција на дебелом цреву. Једна од веома коришћених 

комбинација је гентамцин 2мг/кг интравенски плус метронидазол 500 мг интравенски. 

Често се користи и комбинација цефалоспорина треће генерације и метронидазола: једна 

доза цефотаксима од 1г плус метронидазол 500 мг интравенски преоперативно, или 1,5 

грама цефуроксима плус 500 мг метронидазола преоперативно, а затим 750 мг 

цефуроксима плус 500 мг метронидазола после 8 и 16 сати од завршетка операције. 

Примена једне преоперативне дозе цефотаксима је показала исту ефикасност у превенцији 

постоперативне инфекције као три дозе цефуроксима36.   

За успех операција на колону важно је такође кориговати анемију код болесника 

преоперативно, постићи што бољи нутритивни статус и избегавати хипотензију током 

операције и у непосредном постоперативном току. Хипотензија доводи до слабије 

перфузије колона, релативне исхемије и нарушавања епителне баријере, што фаворизује 

транслокацију бактерија из лумена колона у крв, и настанак постоперативних 

компликација37. 
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Оперативна техника37
 

Код операција на десном колону, пацијент лежи на леђима, а хирург се налази са 

његове десне стране. Код операција на левом колону, сигми и ректуму, пацијент лежи на 

леђима, али са раширеним ногама, савијеним у колену и куку, и подигнутим на 

гинеколошким држачима. Хирург се код ове врсте операција налази са леве стране 

пацијента. За операцију тумора на дебелом цреву користи се издашна медијана 

лапаротомија, јер омогућава приступ свим деловима трбушне дупље и постављање 

колостомије. 

Пошто се начини лапаротомија, прво се инспекцијом и палпацијом дебелог црева и 

осталих органа трбушне дупље утврди место тумора и постојање евентуалних синхроних 

тумора или метастаза. Потом се приступа мобилизацији дела колона на коме се налази 

тумор; мобилизација се обавља засецањем параколичног паријеталног перитонеума, а 

затим тупим одвајањем колона од задњег зида трбушне дупље. Ако је могуће, пожељно је 

пре одвајања колона од задњег трбушног зида подвезати одговарајуће артерије и вене, које 

исхрањују део колона са тумором. Тиме се спречава ширење малигних ћелија током 

операције, односно смањује се учесталост појаве метастаза у јетри после операције. Код 

тумора десног колона, преба подвезати грану горње мезентеричне артерије која се даље 

грана на илеоколично стабло и средњу количну артерију; место подвезивања је десно од 

четвртог дела дуоденума. Ако се тумор налази на левом колону или сигми, треба 

подвезати доњу мезентеричку артерију и вену; ове судове проналазимо лево и испод 

четвртог дела дуоденума, пресецањем перитонеума који са доње стране овог дела 

дуоденума прелази на задњи трбушни зид. Вена се налази лево од артерије.  

Пошто се одговарајући сегмент дебелог црева мобилише и подвежу крвни судови 

који га исхрањују, дебело црево се пресече проксимално и дистално од места на коме се 

налази тумор, у делу који има очувану микроциркулацију. Потом треба успоставити 

континуитет црева, ако је то могуће, или извести колостомију на предњем трбушном зиду. 

Код успостављања континуитета, односно настављања пресечених крајева црева, 

шавовима се ствара анастомоза, односно спој. Најважнији фактор за успех анастомозе, тј. 

за њено зарастање без компликација, је да шавови не доведу до претераног затезања ткива, 

и тиме не оштете микроциркулацију на самој анастомози. У суштини, добра оксигенација 
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ћелија на линији анастомозе је неопходна за њихово функционисање, деобу, стварање 

колагена, итд. Статистике кажу да је проценат попуштања анастомозе са настанком 

апсцеса или перитонитиса и у установама са најбољом оперативном техником око 5 до 

10%, а да мање искусни оператори имају и до 50% дехисценција анастомозе на колону. 

Класична техника за шивење анастомоза на дебелом цреву је подразумевала два слоја 

шавова: унутрашњи, непрекидни шав, који захвата све слојеве зида црева чинећи 

анастомозу водонепропусном, и спољашњи појединачни шавови, који су екстрамукозни, 

чији задатак је да доведу серозу два краја црева у контакт. Временом се кроз бројне серије 

оперисаних пацијената показало да унутрашњи шав доноси више штете него користи, јер 

омете микроциркулацију и не „држи“ анастомозу. Зато је данас преовлађујућа техника 

шивења анастомоза на дебелом цреву постављање једног слоја појединачних шавова који 

захватају све слојеве зида колона сем мукозе и уврћу крајеве црева унутра, доводећи 

серозу у контакт са серозом. Најпогоднији шавни материјал за анастомозе на дебелом 

цреву је монофиламентни полипропилен, мада се може користити и уплетени, 

полифиламентни најлон37.  

Уместо ручног ушивања анастомозе на колону, може се употребити механички шав 

уз помоћ стаплера. Постоји велики број произвођача стаплера, али је принцип рада 

њихових производа веома сличан. Стаплер се увуче у један крај црева, а његова глава у 

други; крајеви црева се шавом дуванкесе вежу око осовине стаплера, а затим се осовина 

главе стаплера увуче у осовину самог стаплера. Стискањем полуге стаплера глава се 

повлачи ка самом стаплеру, крајеви црева долазе у контакт, а стаплер поставља 

појединачне спојке које затим држе крајеве црева у контакту. Вишак ткива на анастомози 

стаплер одсече, а затим се стаплер извлачи из црева. Успешност анастомоза помоћу 

стаплера је иста као и оних које су шивене ручно37
. Стаплери су посебно корисни за 

прављење ниских анастомоза колона и ректума, јер је тада веома тешко ручно поставити 

шавове. 

Код малигних тумора ректума, пред хирургом се поставља избор између три врсте 

операција: (1) абдоминално-перинеална ампутација ректума (операција по Диксону) се 

изводи код тумора доње половине ректума, и том приликом се исеца цео ректум са 

аналним каналом и део сигме, а дистални крај сигме изводи као трајна колостома; (2) 
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ресекција дела ректума захваћеног тумором и дела сигме, са анастомозом дисталног краја 

сигме и ректума, која је могућа само код раних карцинома ректума; (3) ресекција дела 

ректума и сигме, уз слепо затварање дисталног дела ректума и извођење трајне 

колостомије са дисталним делом сигме (Харманова операција), што се ради код старих 

пацијената који не могу да поднесу трауму услед перинеалне ампутације ано-ректума. 

Приликом ампутације ректума, абдоминалим приступом се изврши ослобађање 

ректума од околних структура. Прво се ректум тупом дисекцијом одваја од предње 

површине сакралне кости, где нема крварења, а затим пажљиво, такође тупом дисекцијом 

од вагине код жена, односно од мокраћне бешике, семених кесица и простате код 

мушкараца. Потом се ректум повуче навише, чиме се затегну латерални лигаменти и, 

више позади, горња ректална артерија и вена. Ове структуре се подвежу и пресеку између 

лигатура, чиме се ректум ослободи све до леватора. Затим се перинеалним приступом 

врши ексцизија аналног канала. Прво се анус затвори шавом дуванкесе, а конац се не 

пресече, већ служи за затезање аналног канала при дисекцији. Потом се направи инцизија 

коже и поткожног ткива око аналног канала, док се не дође до мишића. Испред аналног 

канала (према пубичној кости) се направи инцизија облика слова Т, која се затим продуби, 

до откривања трансверзалног мишића перинеума. Задња влакна трансверзалног мишића се 

пресеку и раздвоје, док се не продре у ретропростатични простор код мушкараца, а 

ретровагинални код жена, чиме је спреда аноректум потпуно ослобођен. Онда се позади 

ректум ослободи од кокцигеалне кости пресецањем припоја леватора у средњој линији, а 

затим се пресецају леватори постепено идући ка напред, док се аноректум сасвим не 

ослободи. Када је аноректум слободан, сигма се пресече на жељеном нивоу, а ректум са 

тумором елиминише кроз перинеалну инцизију. Перинеална рана се затим ушива по 

слојевима, а дистали део сигме изводи на предњем трбушном зиду као колостома. 

Карлични перитонеум не треба ушивати, већ се у малу карлицу спушта оментум на 

петељци, да би се спречило слепљивање танких црева са перинеумом. 

Колостома се може извести екстраперитонеално или интраперитонеално. Код 

екстраперитонеалног начина, паријетални перитонеум се подигне тупом дисекцијом и 

формира тунел, кроз који се дистални део сигме доведе до претходно начињеног отвора на 

трбушном зиду. Код интраперитонеалног начина, отвор на трбушном зиду се наставља на 
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отвор на перитонеуму, кроз који се извлачи дистални крај сигме. Отвор на трбушном зиду 

се прави исецањем диска коже и поткожног ткива, а затим крстастим резом кроз фасцију и 

мишиће. Отвор на фасцији и мишићима треба да буде толики да два прста могу да прођу 

без икаквог осећаја стезања. Када се дистални крај сигме провуче кроз отвор на трбушном 

зиду, отвор на сигми се ушива појединачним шавовима за отвор на кожи.  Код 

интраперитонеалне колостоме, треба шавовима везати мезо сигме и саму сигму за 

латерални трбушни зид, како би се затворио отвор између сигме и латералног трбушног 

зида, и тиме спречио настанак унутрашње укљештене киле. 

 

ПРЕЖИВЉАВАЊЕ ПАЦИЈЕНАТА  

СА КАРЦИНОМОМ  ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА 

  

Преживљавање без знакова болести код пацијената са карциномима дебелог црева 

у стадијуму 2 и 3, уз савремену комбиновану терапију, износи 91% после годину дана, а 

75% после три године38
. Преживљавање код пацијената са метастатским карциномом 

дебелог црева је значајно продужено после увођења у терапију нових терапијских 

протокола: са 5 месеци на скоро 2 године39. Ако се преживљавање мери на основу 

стадијума тумора по Дјуксу, онда се може показати да петогодишње преживљавање 

пацијената са тумором у стадијуму А износи 90%, а са тумором у стадијуму Д само 5%. 

Нажалост, само код 10% пацијената са карциномом дебелог црева се рано постави 

дијагноза. 

Без обзира на врсту примењене терапије, постоје одређени фактори који утичу на 

преживљавање пацијената са карциномом дебелог црева.Тако присуство ћелија облика 

печатног прстена у тумору смањује трогодишње преживљавање за најмање 50%, док 

лимфоваскуларна инвазија и перфорација скраћују живот пацијентима за 8%, односно 

20%
40

. Слаба диферентованост ћелија тумора такође скраћује трогодишње преживљавање, 

али за око 28%. 

Временом се петогодишње преживљавање продужава за пацијенте са свим 

стадијумима карцинома дебелог црева. Тако је 1980. године просечно преживљавање 
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после 5 година било 56.5%, док је деведесетих година било 63.2%, да би данас износило 

око 64.9%. Сматра се да су главни разлози за то све ранија дијагноза и благовремено 

отпочињање терапије41
. 

 

СКРИНИНГ 

  

Постоји више метода скрининга карцинома дебелог црева. Тест на окултну крв у 

столици вреди спроводити, јер смањује инциденцу карцинома дебелог црева и морталитет 

пацијената старијих од 50 година, са просечним ризиком; разлог за смањење морталитета 

лежи у чињеници да се карциноми откривају у ранијим стадијумима42
. Смањење 

морталитета се може приметити после 8 до 13 година систематског скрининга, и износи од 

13 до 21%
43

. Сигмоидоскопија као метода скрининга такође смањује морталитет од 

карцинома дебелог црева; ако се тест на окултну крв и сигмоидоскопија комбинују, 

резултати су још бољи. Постоје индиректни докази да иригографија са двоструким 

контрастом и виртуална колоноскопија као скрининг методе имају позитиван ефекат на 

смањење инциденце карцинома колона, али дефинитиван закључак још није донет.  

Када је у питању упоређење метода скрининга карцинома дебелог црева, до данас 

није решено питање која метода је најефикаснија, односно код које методе је однос 

трошкова и ефеката најповољнији.  

Тест на окултну крв у столици се може извести осим гвајак тестом и новијим 

тестовима имунолошког карактера (фекални имунореактивни тестови) или тестовима 

којима се идентификује ДНК из крви у столици. Док за ДНК тестове још није утврђена 

сензитивност и специфичност, фекални имунореактивни тестови су се показали веома 

корисним. Сензитивност фекалних имунореактивних тестова је између 61 и 91%, а 

специфичност између 91 и 97%43.  

Сензитивност флексибилне сигмоидоскопије је 58 до 75% у скринингу 

колоректалног карцинома, а специфичност је нешто већа. Сензитивност досеже и 86%, ако 

се узму у обзир само одмакли карциноми дебелог црева43
. Када је у питању виртуелна 

колоноскопија, њена специфичност је чак већа од 96% за туморе и полипе веће од 10 мм у 

пречнику; код полипа мањих од 6 мм, специфичност се смањује на вредности од 80 до 

94%. 
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ПРОМОТИВНО-ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 

 

Хемиопревенција карцинома дебелог црева подразумева примену лекова који 

спречавају појаву полипа или карцинома дебелог црева. До сада је показано да 

нестероидни антиинфламаторни лекови поседују потенцијал да спрече настанак 

карцинома дебелог црева. У студији на пацијентима који су већ имали операцију због 

аденома или карцинома дебелог црева, показано је да хронична примена ацетилсалицилне 

киселине смањује учесталост рецидива тумора за 21%. Осим у секундарној превенцији, 

показало се у опсервационој студији на општој популацији да примена ацетилсалицилне 

киселине у општој популацији (примарна превенција) током 23 године смањује 

учесталост карцинома дебелог црева за 26%. Када је у питању примена других 

нестероидних антиифламаторних лекова у превенцији карцинома дебелог црева, нема 

студија на општој популацији, тј. у примарној превенцији. Међутим, показана је 

корисност ових лекова у секундарној превенцији, јер примена нестероидних 

антиинфламаторних лекова током 4 године код особа које су раније имале аденом дебелог 

црева смањује учесталост рецидива за 34% (чак и за 55%, када су у питању велики 

аденоми)
44

.  

За фолну киселину и антиоксидансе је показано да немају никаквог ефекта у 

превенцији карцинома дебелог црева. С друге стране, примена препарата калцијума у 

секундарној  превенцији, тј. код особа које су оперисане због аденома дебелог црева, 

смањује учесталост рецидива за 18%; примена препарата калцијума у општој популацији, 

тј. у примарној превенцији, нема значајног ефекта када је у питању карцином цебелог 

црева. Хронична примена статина је у неким студијама показала превентивни потенцијал, 

а у другима није, тако да су потребна додатна истраживања како би се потврдило или 

оповргло превентивно дејство ове групе лекова45.  

Када се у обзир узму и трошкови хемопревенције, излази да је у општој популацији 

најисплативије примењивати хемиопревенцију код особа старих између 50 и 60 година. 

Ако се у тој добној групи примењује ацетилсалицилна киселина заједно са скрининг 

процедурама, онда једна добијена година квалитетног живота више у односу на пацијенте 

код којих је примењиван само скрининг кошта око 23000 британских фунти. У 
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секундарној превенцији најисплативије је примењивати хемиопрофилаксу код особа 

старости између 60 и 70 година, и то препарате калцијума; једна добијена година 

квалитетног живота више код примене препарата калцијума уз скрининг, у односу на 

примену само скрининга, кошта свега 8000 британских фунти. Ипак, код одлучивања за 

примену хемиопревенције карцинома дебелог црева, треба узети у обзир индивидуалне 

карактеристике пацијената, јер се ризик од појаве нежељених дејстава лекова који се 

користе за хемиопревенцију разликује од пацијента до пацијента, па оно што је исплативо 

за највећи број пацијената, не мора бити оправдано и код особа са већом склоношћу за 

нежељена дејства ових лекова. 

Велики проблем у спровођењу скрининга карцинома дебелог црева је мали одзив 

пацијената са умереним ризиком од настанка тог карцинома. Рађено је више врста 

интервенција са циљем да се пацијенти заинтересују и мотивишу да дођу на скрининг 

процедуре. Од испитаних интервенција ефикасне су биле поруке електронском поштом46 

и други видови подсетника пацијената на потребу да обаве преглед47. Углавном је ефекат 

ових интервенција око 10% повећања броја пацијената који се одазову на скрининг. 

 

ИСТРАЖИВАЊА СУПСТАНЦИ КОЈЕ УТИЧУ  

НА МОТИЛИТЕТ ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА 

 

Фамилије рецептора за хормоне и неуротрансмитере  

који делују у дебелом цреву 

 

Рецептори за већину хормона и неуротрансмитера се могу сврстати у неколико група 

на основу сличног механизма по коме функционишу. Пошто се сматра да је свака од ових 

група настала током еволуције од једног заједничког претка - могло би се условно рећи 

"примитивног рецептора" - називамо их рецепторским фамилијама. За сада знамо за четири 

велике фамилије, тзв. суперфамилије: рецептори јонски канали, рецептори мембрански 

ензими, рецептори везани за Г-протеине и интрацелуларни рецептори (Јанковић ет ал, 

2007). 
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Рецептори који представљају јонске канале налазе се у мембрани ћелије и у стању 

мировања су затворени. Када се хормон или неуротрансмитер веже за овакав рецептор, 

долази до конформационих промена у њему и настаје отвор (канал) кроз који могу да прођу 

јони. Пошто се са обе стране мембране јони налазе у различитим концентрацијама, они сада 

пролазе кроз канал са места веће на место мање концентрације. Зависно од врсте јона, 

последица оваквог кретања ће бити деполаризација или хиперполаризација мембране 

ћелије. Најпознатији рецептори јонски канали су никотински рецептори (канали за јоне 

натријума) и рецептори за ексцитаторне (аспартат, глутамат) и инхибиторне (гама-

аминобутерна киселина-ГАБА) аминокиселине. 

Друга суперфамилија рецептора се такође налази у мембранама ћелија, 

функционишући као мембрански ензим. Рецептор премошћава липидни слој мембране, тако 

да поседује два функционална дела: један са спољашње стране мембране за који се везују 

лекови (или ендогене супстанце) и други са унутрашње стране који функционише као 

ензим. У мировању ензимски део рецептора је неактиван; међутим, после везивања лека за 

спољашњи део рецептора активира се и катализује одређену биохемијску реакцију. 

Рецептор за хормон инсулин спада у ову групу. Његов ензимски део се понаша као тирозин-

киназа, тј. фосфорилише амонокиселину тирозин у интрацелуларним ензимима, доводећи 

до њихове активације. 

Једна подврста рецептора трансмембранских ензима су рецептори за цитокине 

(хормон раста, еритропоетин, интерферони и други). Код њих део рецептора са унутрашње 

стране мембране није ензим, али је у блиском контакту са ензимом; најчешће је тај ензим 

тирозин киназа, из породице такозваних „Јанус-киназа“, која постаје активна када рецептор 

утиче на њу. Ова тирозин киназа фосфорилише једну групу протеина која се назива 

„преносиоци сигнала и активатори транскрипције“ (ПСАТ). ПСАТ после фосфорилације 

одлази у једро и тамо регулише транскрипцију одређених гена. 

Рецептори везани за Г-протеине су веома бројни. Ту спадају: адренергички α и β 

рецептори, мускарински рецептори, допамински рецептори и рецептори за већину хормона 

и неуротрансмитера који делују у гастроинтестиналном и урогениталном тракту. Они се 

структурно карактеришу тиме што њихов пептидни ланац седам пута пролази с краја на крај 

ћелијске мембране. Лекови или ендогене супстанце (зовемо их још и ендогени лиганди) се 
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везују за део рецептора са спољашње стране мембране и изазивају конформационе промене 

тако да се активира интраћелијски део. Тако активиран интраћелиски део рецептора ступа у 

интеракцију са Г-протеином. Г-протеини се налазе са унутрашње стране мембране и састоје 

се од три подјединице, α, β и γ. Називају се Г-протеинима зато што после интеракције са 

интраћелијским делом рецептора везују гуанозин-трифосфат (ГТП) за α подјединицу, док β 

и γ подјединица дисосују. Овако активирана α подјединица може имати различите функције 

унутар ћелије, зависно од врсте Г-протеина. Код неких Г-протеина она стимулише, а код 

неких инхибира ензим аденилат-циклазу који иначе ствара циклични аденозин-монофосфат 

(цАМП), важан интраћелијски секундарни гласник. Код треће групе Г-протеина α 

подјединица активира ензим фосфолипазу Ц који од мембранског фосфолипида 

фосфатидил-инозитола ствара два секундарна интраћелијска гласника: диацил-глицерол и 

инозитол-трифосфат. Сви секундарни гласници даље активирају или инхибирају разне 

интраћелијске функционалне протеине што у крајњем доводи до реакције ћелије (ако је у 

питању мишићна ћелија, она се контрахује или релаксира, а ако је у питању ћелија 

егзокрине или ендокрине жлезде, она секретује свој производ). Да би испољила свој ефекат, 

α подјединици је потребна енергија. Она је добија разградњом ГТП-а на гуанозин-дифосфат 

(ГДП) и фосфорну киселину. После испољеног ефекта, α подјединица се инактивира под 

дејством ГДП-а, поново се везује за β и γ подјединицу и цео Г-протеин прелази у стање 

мировања које траје до новог везивања лека за рецептор. 

За интраћелијске рецепторе (неки од њих су у цитоплазми а неки у једру) могу да 

се вежу само супстанце које су липосолубилне, тј. које могу слободно да дифундују кроз 

липидни слој мембране ћелије. То су пре свега стероидни хормони (гликокортикоиди, 

естрогени, андрогени, прогестерон), хормони тироидее и липосолубилни витамини А и Д. 

Везивање ових супстанци за рецептор доводи до стварања комплекса лек-рецептор који 

регулише експресију гена: повећава транскрипцију једних, а смањује транскрипцију 

других гена. Крајњи резултат је повећана синтеза ензима и других функционалних 

протеина ћелије. Пошто за синтезу протеина треба времена, ови хормони и витамини 

испољавају своје дејство тек после латентног периода (први ефекти се виде после једног 

часа, а пун ефекат тек после 24 часа)48
. 
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Супстанца П је пептид од 11 аминокиселина, који се налази у неуронима 

миентеричког и субмукозног плексуса свих делова гастроинтестиналног тракта. Аксони 

ових неурона одлазе највише у циркуларни мишићни слој, али и у друге делове 

миентеричког и субмукозног плексуса, ступајући у синаптичку везу са другим 

интрамуралним неуронима49
. Мањи део супстанца П – позитивних нервних влакана у зиду 

гастроинтестиналног тракта потиче од неурона из нодозног ганглиона вагуса или из 

спиналних ганглија. Нервна влакна која садрже супстанцу П такође користе као 

неуротрансмитер и ацетилхолин. Најзад, мали број ендокриних ћелија слузокоже 

дуоденума и колона садржи супстанцу П. 

У свим деловима гастроинтестиналног тракта супстанца П изазива контракцију 

глатких мишића. Тај ефекат је делом последица директног дејства на глатке мишићне 

ћелије, а делом ослобађања ацетилхолина из интрамуралних нервних влакана. Супстанца 

П делује пре свега преко својих специфичних мембранских рецептора означених као НК1 

рецептори, али може активирати и рецепторе за неурокинин А и неурокинин Б: НК2 и 

НК3 рецепторе. Рецептори за тахикинине спадају у суперфамилију рецептора везаних за 

Г-протеине. 

Неурокинин А и неурокинин Б су декапептиди. Неурокинин А и неурокинин Б се 

налазе често у истим ћелијама у којима је супстанца П, и имају веома сличне ефекте на 

гастроинтестинални тракт као супстанца П. Мада неурокинин А има највећи афинитет за 

НК2 рецепторе, а неурокинин Б за НК3 рецепторе, оба пептида могу да активирају и НК1, 

и НК2, и НК3 рецепторе.  

Више експерименталних студија је показало да контрактилни ефекти тахикинина 

на танко црево иду преко НК1 и НК2 рецептора, док у њиховим контрактилним ефектима 

на дебело црево учествују само НК2 рецептори. 

 

Хистамин и мотилитет дебелог црева 

У гастроинтестиналном тракту хистамин се ствара и налази пре свега у 

мастоцитима слузокоже, и после ослобађања из ових ћелија изазива контракцију глатких 

мишићних ћелија зида гастроинтестиналног тракта. Међутим, контрактилни ефекат 

хистамина је ограничен на горње делове гастроинтестиналног тракта, а пре свега на 
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желудац и жучну кесицу. У оба органа хистамин делује на глатке мишићне ћелије преко 

Х1 рецептора смештених на њиховој мебрани, изазивајући тоничку контракцију50,51. 

На изолованим  препаратима фундуса желуца пацова показан је тонички 

контрактилни ефекат хистамина52,53
, док је било какав ефекат изостао на изолованим 

препаратима танког и дебелог црева пацова. 

 

Серотонин и мотилитет дебелог црева 

У дебелом цреву серотонин  активира интрамуралне примарне аферентне неуроне 

преко 5-ХТ4 рецептора. Интрамурални примарни аферентни неурони даље активирају 

ексцитаторне неуроне проксимално, а инхибиторне дистално. У проксималном колону 5-

ХТ4 рецептори су знатно бројнији у миентеричком плексусу него у мишићним слојевима, 

док је у дисталном колону тај однос обрнут. 

Пре више од деценије спроведено је испитивање ефеката серотонина на мотилитет 

изолованих сегната гастроинтестиналног тракта пацова, и добијено је да серотонин (oд    

1.11 x 10
-9

M дo 1.68 x 10
-5

M) изазива од концентрације зависну тоничку контракцију 

фундуса желуца, јејунума, илеума и асцедентног колона. Ирадијација 

гастроинтестиналног тракта пацова терапијским дозама Х-зрачења не утиче на одговор 

желуца и црева на серотонин52,53
. 
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