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Што треба секој да знае
за оваа болест



Тумори на гуштерницата

Најчести малигни тумори на гуштерницата се аденокарциномите (мукозен, 

аденосквамозен, печатноклеточен и анапластичен карцином) кои растат во 

епителните клетки на изводните канали и во клетките на гуштерницата што лачат 

сокови за варење. Појавата на други малигни или гранично-малигни тумори, 

особено невроендокрини тумори, е многу ретка.

Епидемиолошки особености

Во Европа сè повеќе расте појавата на рак на гуштерница. Во последиве 10 години 

бројот на новозаболени е двојно зголемен. Во Македонија бројот на новодијагно-

стицирани случаи е *252

Словенија спаѓа меѓу државите во светот со најмногу заболени од рак на гуштер-

ница на европско ниво. Болеста најчесто се појавува по 60-годишна возраст.

*Податоците за инциденцата се превземени од ГЛОБОКАН 2012 - Истражувачка агенција за рак при Светската 

здравствена организација

Ризик фактори

Најважни ризик фактори кои придонесуваат за појава на рак на гуштерницата се: 

возраст над 50 години, пушење на цигари, хронично воспаление на гуштерницата, 

прекумерна телесна тежина, појава на шеќерна болест на возраст по 50 години. 

Историја на болеста во семејството и некои наследени болести, на пример, како 

хередитарен панкреатитис, цистична фиброза, семејна полипоза, семеен  неполи-

позен рак на дебелото црево, рак на градите во семејството и семеен диспласти-

чен невусен синдром се причинители кај 10 % од случаите на рак на гуштерница.

Муцинозните цисти и интрадукталната папиларна муцинозна неоплазма (IPMN) се 

предмалигни промени, кои претставуваат голем ризик за појава на рак.

Кој е најзагрозен?

Најзагрозени се пациентите со хронично воспаление на гуштерницата, особено 

доколку се пушачи, пациентите со муцинозни цисти, пациентите кои имаат 

историја на рак на гуштерница во потесното семејство и пациентите со наследно 

условени болести. Кај тие пациенти се препорачуваат зачестени лекарски контро-

ли и ултразвучни испитувања на стомакот на секои 6 месеци. И покрај тоа што 

ракот на гуштерница често се јавува кај пациенти со шеќерна болест, сепак кај 

поголемиот дел од нив никогаш нема да се појави ова заболување. 

Знаци на болеста

Знаците на болеста се незначителни и обично се појавуваат при локано напредна-

та или метастатски раширена болест.

Првите знаци на болеста се: слабеење, општа слабост, губење на апетит и анксиоз-

ност. Болки се појавуваат релативно доцна, во зависност од локализацијата на 

туморот во гуштерницата. При тумори на главата на гуштерницата, обично се појa

вауваат болки набргу по оброкот кои се лоцирани под врвот на градната коска и 

може да се шират под ребрениот лак, левата лопатка и ‘рбетот. При тумори во 

пределот на телото и опашката на гуштерницата, болката се шири во ‘рбетот и под 

левиот ребрен лак. Тивката појава на жолтица, односно појавата на жолтица без 

болки, е релативно доцен симптом, кој настанува заради притисок на ракот врз 

жолчниот канал кој минува низ гуштерницата. Со жолтицата обично се поврзани и 

чувството на јадеж и зголемена жолчка што може да се палпира. Слабост, дијареја 

или запек, крварење од дигестивниот тракт, површински тромбофлебитиси и 

шеќерна болест се ретки знаци на болеста.

Испитувања за утврдување на дијагнозата 

Крвни испитувања
Со иситување на крвта не можеме да го откриеме ракот. Туморските означувачи 

(маркери) CA 19-9 и CEA во раниот стадиум обично не се зголемени. Покрај тоа, CA 

19-9 означувачот може да биде покачен и при некои бенигни заболувања, како на 

пр. при жолтица од други причини.  

Сликовни испитувања
Најзначајна улога при дијагностицирањето на туморите на гуштерницата има 

ултразвучното испитување на стомакот (UZ). Сепак, околу четвртина од туморите, 

пред сè оние во ран стадиум, не се видливи со ултразвук и затоа доколку постои 

сомневање за тумор се прави повеќеслојна компјутерска томографија (CT) или 

магнетна резонантна томографија (MRI). Со помош на CT и MRI може да се разгра-

ничи болеста и да се одреди нејзиниот стадиум.

Со помош на позитронска емисиска томографија (PET) може да се разликува 

хронично воспаление од рак на гуштерница, но ова испитување обично се 

употребува пред евентуалната операција, ако постои сомневање од метастази.

Ендоскопски ултразвук
Со помош на ендоскопски ултразвук (EUZ) може дополнително да определиме 

помали тумори и да направиме биопсија пред евентуалната операција.

Инвазивна дијагностика
Пациентите со сомнителни тумори, кои се помали од 2 см може без предходна 

хистолошка потврда да ги упатиме на операција. Во текот на опреацијата се прави 

хистолошка анализа и во зависнот од утврдениот наод се одлучува за опсежноста 

на интервенцијата.

Кај операбилните тумори се избегнува изведување на ултазвучно водена биопсија 

со тенка игла, заради зголемената можност од јавување на метастази на местото на 

убодот. Оваа биопсија се изведува кај сите нересектабилни тумори пред систем-

ското лекување.

Хируршко лекување

Радикалното хируршко лекување е можно кај мали тумори, кои се локализирани 

во гуштерницата и не се враснати во големите садови околу гуштерницата. 

Стандардни ресекции за рак на предниот и средниот дел од гуштерницата се 

субтотална панкреатодуденектомија по Вхипл (Whippl) и PPPD (дуодено панкреа-

тектомија со зачувување на пилорусот). Вхипловата ресекција со тотално или 

делумно отстранување на гуштерницата опфаќа отстранување на долната третина 

од желудникот, жолчката, жолчниот канал, дванаестепалечното црево, почетните 

10 см од тенкото црево и регионалните лимфни жлезди. При PPPD не се отстранува 

дел од желудникот. 

Левата субтотална панкреатектомија со отстранување на слезината се изведува 

при рак на задниот дел-опашка на гуштерницата. И покрај опсежните опреации, за 

време на и по операцијата обично не се јавуваат поголеми компликации, бидејќи 

споменатите интервенции ги изведуваат само најискусни хирурзи.

Вовед

Со дијагнозата на рак на гуштерница во Европа живеат повеќе од 100.000 болни. До 

2030 година поради рак на гуштерница ќе починат повеќе болни  отколку од рак на 

градите или рак на дебелото црево и анусот.

Ракот на гуштерницата може ретко да се открие  рано, кога болеста може сè уште 

да се излекува. И освен постигнатиот напредок во начинот на лекување, ракот во 

напредна фаза сè уште ретко може успешно да се излекува.

Гуштерница

Гуштерницата е жлезда со 

крушковидна форма, големи-

на 12 до 15 см и тежина 15 до 

120 г. Лежи под желудникот, 

пред вториот бубрежен 

пршлен, меѓу слезината, 

дванаесетопалечното црево 

и црниот дроб. Во дванаесет-

палечното црево излачува 

сокови за варење, кои го 

овозможуваат варењето на 

белковините, јаглените 

хидрати и маснотиите во 

тенкото црево.  Во крвта излачува инсулин, кој го регулира нивото на шеќерот во 

крвта. По целосно или делумно отстранување на гуштерницата е неопходно 

секојдневно надоместување на ензимите за варење и инсулинот.

Дополнително системско лекување

Шестмесечно лекување со гемцитабин или со флуоропиримидини (5 флуороура-

цил, капецитабин, S-1) е стандарна дополнителна терапија за сите радикално 

оперирани пацинети. Многу ретко може да се примени комбинирано лекување, 

кое опфаќа дополнително системско лекување и зрачење.

Системско лекување

При гранично ресектабилни тумори се препорачува комбинирано лекување со 

хемотерапевтици и зрачење, со цел потоа (по завршената терапија) да се направи 

радикална операција.

При локално напреднати тумори обично лекувањето го започнуваме со гемцита-

бин. По 3-месечно лекување одлучуваме дали да продолжиме со комбинирано 

системско лекување и зрачење.

Лекувањето со гемцитабин е сè уште прв избор за лекување на болните со метаста-

зиран рак на гуштерницата. Ова лекување има многу малку несакани дејства, се 

извршува амбулантно и им го подобрува квалитетот на животот на болните. 

Комбинацијата на гемцитабин со други хемотерапевтици, какви што се оксалипла-

тин или иринотекан, предизвикува повеќе несакани дејства, а не го зголемува 

значително степенот на преживување.  

Комбинираното лекување со гемцитабин и биолошки лекови (ерлотинибом) се 

применува ретко поради премалото продолжување на животот и несаканите 

дејства.

ФОЛФИРИНОКС комбинацијата од 5-флуороурацил и фолна киселина,  иринотекан 

и оксалиплатин во споредба со гемцитабинот е најефикасно лекување. Поради 

тешките несакани дејства лекувањето од таков вид е можно само кај одделни болни.

Поради ефикасноста и малкуте несаканите дејства, во последниве две години 

најмногу се препорачува комбинирано лекување со наб-паклитаксел и гемцитабин.

Кај болните, кај кои при првото лекување болеста напреднала, како хемотерапија од 

втор избор се препорачува комбинирано лекување со гемцитабин или флуоропи-

римиди и оксалиплатин.

Палијативно и симптоматско лекување

Кај болни, кај кои не е можно радикално лекување и кадешто поради враснување 

на туморот во каналот на жолчката или во дванаесетпалечното црево настанува 

жолтица и илеус, со премостувачките (бајпас) операции (билодигестивни бајпас 

операции) овозможуваме добар одвод на жолчката и спроврдување на храната 

низ дванаесетпалечното црево. 

Палиjативните операции сè повеќе ги заменуваат палиjативни ендоскопски интер-

венции како што се поставување на стентови во жолчниот канал и во дванаестепа-

лечното црево. Со овие интервенции се постигнува ист ефект како со операција. 

Симптоматското лекување е пред сè усмерено кон контролирање на болката и 

слабеењето. За намалување на болката си помагаме со бројни лекови и лепенки 

против болка. При многу силна болка, пациентот треба да се упати кај специјалист 

за котрола на болката. Кај сите пациенти, веднаш по поставувањето на дијагнозата, 

препорачуваме ентерални енергетски напитоци, во тек на лекувањето па доколку 

е потребно и парентерална исхрана.

Брошурата ја подготви проф. д-р Борут Штабуц, д-р мед. спец. за 

гастроентерологија и онкологија, Универзитетски клинички центар 

Љубљана, Словенија во соработка со тимот на Борка.

Издавањето на оваа брошура е реализирано со помош на:
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Најчести малигни тумори на гуштерницата се аденокарциномите (мукозен, 

аденосквамозен, печатноклеточен и анапластичен карцином) кои растат во 

епителните клетки на изводните канали и во клетките на гуштерницата што лачат 

сокови за варење. Појавата на други малигни или гранично-малигни тумори, 

особено невроендокрини тумори, е многу ретка.
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Во Европа сè повеќе расте појавата на рак на гуштерница. Во последиве 10 години 

бројот на новозаболени е двојно зголемен. Во Македонија бројот на новодијагно-
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Ризик фактори

Најважни ризик фактори кои придонесуваат за појава на рак на гуштерницата се: 

возраст над 50 години, пушење на цигари, хронично воспаление на гуштерницата, 

прекумерна телесна тежина, појава на шеќерна болест на возраст по 50 години. 

Историја на болеста во семејството и некои наследени болести, на пример, како 

хередитарен панкреатитис, цистична фиброза, семејна полипоза, семеен  неполи-

позен рак на дебелото црево, рак на градите во семејството и семеен диспласти-

чен невусен синдром се причинители кај 10 % од случаите на рак на гуштерница.

Муцинозните цисти и интрадукталната папиларна муцинозна неоплазма (IPMN) се 

предмалигни промени, кои претставуваат голем ризик за појава на рак.

Кој е најзагрозен?

Најзагрозени се пациентите со хронично воспаление на гуштерницата, особено 

доколку се пушачи, пациентите со муцинозни цисти, пациентите кои имаат 

историја на рак на гуштерница во потесното семејство и пациентите со наследно 

условени болести. Кај тие пациенти се препорачуваат зачестени лекарски контро-

ли и ултразвучни испитувања на стомакот на секои 6 месеци. И покрај тоа што 

ракот на гуштерница често се јавува кај пациенти со шеќерна болест, сепак кај 

поголемиот дел од нив никогаш нема да се појави ова заболување. 

Знаци на болеста

Знаците на болеста се незначителни и обично се појавуваат при локано напредна-

та или метастатски раширена болест.

Првите знаци на болеста се: слабеење, општа слабост, губење на апетит и анксиоз-

ност. Болки се појавуваат релативно доцна, во зависност од локализацијата на 

туморот во гуштерницата. При тумори на главата на гуштерницата, обично се појa

вауваат болки набргу по оброкот кои се лоцирани под врвот на градната коска и 

може да се шират под ребрениот лак, левата лопатка и ‘рбетот. При тумори во 

пределот на телото и опашката на гуштерницата, болката се шири во ‘рбетот и под 

левиот ребрен лак. Тивката појава на жолтица, односно појавата на жолтица без 

болки, е релативно доцен симптом, кој настанува заради притисок на ракот врз 

жолчниот канал кој минува низ гуштерницата. Со жолтицата обично се поврзани и 

чувството на јадеж и зголемена жолчка што може да се палпира. Слабост, дијареја 

или запек, крварење од дигестивниот тракт, површински тромбофлебитиси и 

шеќерна болест се ретки знаци на болеста.

Испитувања за утврдување на дијагнозата 

Крвни испитувања
Со иситување на крвта не можеме да го откриеме ракот. Туморските означувачи 

(маркери) CA 19-9 и CEA во раниот стадиум обично не се зголемени. Покрај тоа, CA 

19-9 означувачот може да биде покачен и при некои бенигни заболувања, како на 

пр. при жолтица од други причини.  

Сликовни испитувања
Најзначајна улога при дијагностицирањето на туморите на гуштерницата има 

ултразвучното испитување на стомакот (UZ). Сепак, околу четвртина од туморите, 

пред сè оние во ран стадиум, не се видливи со ултразвук и затоа доколку постои 

сомневање за тумор се прави повеќеслојна компјутерска томографија (CT) или 

магнетна резонантна томографија (MRI). Со помош на CT и MRI може да се разгра-

ничи болеста и да се одреди нејзиниот стадиум.

Со помош на позитронска емисиска томографија (PET) може да се разликува 

хронично воспаление од рак на гуштерница, но ова испитување обично се 

употребува пред евентуалната операција, ако постои сомневање од метастази.

Ендоскопски ултразвук
Со помош на ендоскопски ултразвук (EUZ) може дополнително да определиме 

помали тумори и да направиме биопсија пред евентуалната операција.

Инвазивна дијагностика
Пациентите со сомнителни тумори, кои се помали од 2 см може без предходна 

хистолошка потврда да ги упатиме на операција. Во текот на опреацијата се прави 

хистолошка анализа и во зависнот од утврдениот наод се одлучува за опсежноста 

на интервенцијата.

Кај операбилните тумори се избегнува изведување на ултазвучно водена биопсија 

со тенка игла, заради зголемената можност од јавување на метастази на местото на 

убодот. Оваа биопсија се изведува кај сите нересектабилни тумори пред систем-

ското лекување.

Хируршко лекување

Радикалното хируршко лекување е можно кај мали тумори, кои се локализирани 

во гуштерницата и не се враснати во големите садови околу гуштерницата. 

Стандардни ресекции за рак на предниот и средниот дел од гуштерницата се 

субтотална панкреатодуденектомија по Вхипл (Whippl) и PPPD (дуодено панкреа-

тектомија со зачувување на пилорусот). Вхипловата ресекција со тотално или 

делумно отстранување на гуштерницата опфаќа отстранување на долната третина 

од желудникот, жолчката, жолчниот канал, дванаестепалечното црево, почетните 

10 см од тенкото црево и регионалните лимфни жлезди. При PPPD не се отстранува 

дел од желудникот. 

Левата субтотална панкреатектомија со отстранување на слезината се изведува 

при рак на задниот дел-опашка на гуштерницата. И покрај опсежните опреации, за 

време на и по операцијата обично не се јавуваат поголеми компликации, бидејќи 

споменатите интервенции ги изведуваат само најискусни хирурзи.

Вовед

Со дијагнозата на рак на гуштерница во Европа живеат повеќе од 100.000 болни. До 

2030 година поради рак на гуштерница ќе починат повеќе болни  отколку од рак на 

градите или рак на дебелото црево и анусот.

Ракот на гуштерницата може ретко да се открие  рано, кога болеста може сè уште 

да се излекува. И освен постигнатиот напредок во начинот на лекување, ракот во 

напредна фаза сè уште ретко може успешно да се излекува.

Гуштерница

Гуштерницата е жлезда со 

крушковидна форма, големи-

на 12 до 15 см и тежина 15 до 

120 г. Лежи под желудникот, 

пред вториот бубрежен 

пршлен, меѓу слезината, 

дванаесетопалечното црево 

и црниот дроб. Во дванаесет-

палечното црево излачува 

сокови за варење, кои го 

овозможуваат варењето на 

белковините, јаглените 

хидрати и маснотиите во 

тенкото црево.  Во крвта излачува инсулин, кој го регулира нивото на шеќерот во 

крвта. По целосно или делумно отстранување на гуштерницата е неопходно 

секојдневно надоместување на ензимите за варење и инсулинот.

Дополнително системско лекување

Шестмесечно лекување со гемцитабин или со флуоропиримидини (5 флуороура-

цил, капецитабин, S-1) е стандарна дополнителна терапија за сите радикално 

оперирани пацинети. Многу ретко може да се примени комбинирано лекување, 

кое опфаќа дополнително системско лекување и зрачење.

Системско лекување

При гранично ресектабилни тумори се препорачува комбинирано лекување со 

хемотерапевтици и зрачење, со цел потоа (по завршената терапија) да се направи 

радикална операција.

При локално напреднати тумори обично лекувањето го започнуваме со гемцита-

бин. По 3-месечно лекување одлучуваме дали да продолжиме со комбинирано 

системско лекување и зрачење.

Лекувањето со гемцитабин е сè уште прв избор за лекување на болните со метаста-

зиран рак на гуштерницата. Ова лекување има многу малку несакани дејства, се 

извршува амбулантно и им го подобрува квалитетот на животот на болните. 

Комбинацијата на гемцитабин со други хемотерапевтици, какви што се оксалипла-

тин или иринотекан, предизвикува повеќе несакани дејства, а не го зголемува 

значително степенот на преживување.  

Комбинираното лекување со гемцитабин и биолошки лекови (ерлотинибом) се 

применува ретко поради премалото продолжување на животот и несаканите 

дејства.

ФОЛФИРИНОКС комбинацијата од 5-флуороурацил и фолна киселина,  иринотекан 

и оксалиплатин во споредба со гемцитабинот е најефикасно лекување. Поради 

тешките несакани дејства лекувањето од таков вид е можно само кај одделни болни.

Поради ефикасноста и малкуте несаканите дејства, во последниве две години 

најмногу се препорачува комбинирано лекување со наб-паклитаксел и гемцитабин.

Кај болните, кај кои при првото лекување болеста напреднала, како хемотерапија од 

втор избор се препорачува комбинирано лекување со гемцитабин или флуоропи-

римиди и оксалиплатин.

Палијативно и симптоматско лекување

Кај болни, кај кои не е можно радикално лекување и кадешто поради враснување 

на туморот во каналот на жолчката или во дванаесетпалечното црево настанува 

жолтица и илеус, со премостувачките (бајпас) операции (билодигестивни бајпас 

операции) овозможуваме добар одвод на жолчката и спроврдување на храната 

низ дванаесетпалечното црево. 

Палиjативните операции сè повеќе ги заменуваат палиjативни ендоскопски интер-

венции како што се поставување на стентови во жолчниот канал и во дванаестепа-

лечното црево. Со овие интервенции се постигнува ист ефект како со операција. 

Симптоматското лекување е пред сè усмерено кон контролирање на болката и 

слабеењето. За намалување на болката си помагаме со бројни лекови и лепенки 

против болка. При многу силна болка, пациентот треба да се упати кај специјалист 

за котрола на болката. Кај сите пациенти, веднаш по поставувањето на дијагнозата, 

препорачуваме ентерални енергетски напитоци, во тек на лекувањето па доколку 

е потребно и парентерална исхрана.
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Тумори на гуштерницата

Најчести малигни тумори на гуштерницата се аденокарциномите (мукозен, 

аденосквамозен, печатноклеточен и анапластичен карцином) кои растат во 

епителните клетки на изводните канали и во клетките на гуштерницата што лачат 

сокови за варење. Појавата на други малигни или гранично-малигни тумори, 

особено невроендокрини тумори, е многу ретка.

Епидемиолошки особености

Во Европа сè повеќе расте појавата на рак на гуштерница. Во последиве 10 години 

бројот на новозаболени е двојно зголемен. Во Македонија бројот на новодијагно-

стицирани случаи е *252

Словенија спаѓа меѓу државите во светот со најмногу заболени од рак на гуштер-

ница на европско ниво. Болеста најчесто се појавува по 60-годишна возраст.

*Податоците за инциденцата се превземени од ГЛОБОКАН 2012 - Истражувачка агенција за рак при Светската 

здравствена организација

Ризик фактори

Најважни ризик фактори кои придонесуваат за појава на рак на гуштерницата се: 

возраст над 50 години, пушење на цигари, хронично воспаление на гуштерницата, 

прекумерна телесна тежина, појава на шеќерна болест на возраст по 50 години. 

Историја на болеста во семејството и некои наследени болести, на пример, како 

хередитарен панкреатитис, цистична фиброза, семејна полипоза, семеен  неполи-

позен рак на дебелото црево, рак на градите во семејството и семеен диспласти-

чен невусен синдром се причинители кај 10 % од случаите на рак на гуштерница.

Муцинозните цисти и интрадукталната папиларна муцинозна неоплазма (IPMN) се 

предмалигни промени, кои претставуваат голем ризик за појава на рак.

Кој е најзагрозен?

Најзагрозени се пациентите со хронично воспаление на гуштерницата, особено 

доколку се пушачи, пациентите со муцинозни цисти, пациентите кои имаат 

историја на рак на гуштерница во потесното семејство и пациентите со наследно 

условени болести. Кај тие пациенти се препорачуваат зачестени лекарски контро-

ли и ултразвучни испитувања на стомакот на секои 6 месеци. И покрај тоа што 

ракот на гуштерница често се јавува кај пациенти со шеќерна болест, сепак кај 

поголемиот дел од нив никогаш нема да се појави ова заболување. 

Знаци на болеста

Знаците на болеста се незначителни и обично се појавуваат при локано напредна-

та или метастатски раширена болест.

Првите знаци на болеста се: слабеење, општа слабост, губење на апетит и анксиоз-

ност. Болки се појавуваат релативно доцна, во зависност од локализацијата на 

туморот во гуштерницата. При тумори на главата на гуштерницата, обично се појa

вауваат болки набргу по оброкот кои се лоцирани под врвот на градната коска и 

може да се шират под ребрениот лак, левата лопатка и ‘рбетот. При тумори во 

пределот на телото и опашката на гуштерницата, болката се шири во ‘рбетот и под 

левиот ребрен лак. Тивката појава на жолтица, односно појавата на жолтица без 

болки, е релативно доцен симптом, кој настанува заради притисок на ракот врз 

жолчниот канал кој минува низ гуштерницата. Со жолтицата обично се поврзани и 

чувството на јадеж и зголемена жолчка што може да се палпира. Слабост, дијареја 

или запек, крварење од дигестивниот тракт, површински тромбофлебитиси и 

шеќерна болест се ретки знаци на болеста.

Испитувања за утврдување на дијагнозата 

Крвни испитувања
Со иситување на крвта не можеме да го откриеме ракот. Туморските означувачи 

(маркери) CA 19-9 и CEA во раниот стадиум обично не се зголемени. Покрај тоа, CA 

19-9 означувачот може да биде покачен и при некои бенигни заболувања, како на 

пр. при жолтица од други причини.  

Сликовни испитувања
Најзначајна улога при дијагностицирањето на туморите на гуштерницата има 

ултразвучното испитување на стомакот (UZ). Сепак, околу четвртина од туморите, 

пред сè оние во ран стадиум, не се видливи со ултразвук и затоа доколку постои 

сомневање за тумор се прави повеќеслојна компјутерска томографија (CT) или 

магнетна резонантна томографија (MRI). Со помош на CT и MRI може да се разгра-

ничи болеста и да се одреди нејзиниот стадиум.

Со помош на позитронска емисиска томографија (PET) може да се разликува 

хронично воспаление од рак на гуштерница, но ова испитување обично се 

употребува пред евентуалната операција, ако постои сомневање од метастази.

Ендоскопски ултразвук
Со помош на ендоскопски ултразвук (EUZ) може дополнително да определиме 

помали тумори и да направиме биопсија пред евентуалната операција.

Инвазивна дијагностика
Пациентите со сомнителни тумори, кои се помали од 2 см може без предходна 

хистолошка потврда да ги упатиме на операција. Во текот на опреацијата се прави 

хистолошка анализа и во зависнот од утврдениот наод се одлучува за опсежноста 

на интервенцијата.

Кај операбилните тумори се избегнува изведување на ултазвучно водена биопсија 

со тенка игла, заради зголемената можност од јавување на метастази на местото на 

убодот. Оваа биопсија се изведува кај сите нересектабилни тумори пред систем-

ското лекување.

Хируршко лекување

Радикалното хируршко лекување е можно кај мали тумори, кои се локализирани 

во гуштерницата и не се враснати во големите садови околу гуштерницата. 

Стандардни ресекции за рак на предниот и средниот дел од гуштерницата се 

субтотална панкреатодуденектомија по Вхипл (Whippl) и PPPD (дуодено панкреа-

тектомија со зачувување на пилорусот). Вхипловата ресекција со тотално или 

делумно отстранување на гуштерницата опфаќа отстранување на долната третина 

од желудникот, жолчката, жолчниот канал, дванаестепалечното црево, почетните 

10 см од тенкото црево и регионалните лимфни жлезди. При PPPD не се отстранува 

дел од желудникот. 

Левата субтотална панкреатектомија со отстранување на слезината се изведува 

при рак на задниот дел-опашка на гуштерницата. И покрај опсежните опреации, за 

време на и по операцијата обично не се јавуваат поголеми компликации, бидејќи 

споменатите интервенции ги изведуваат само најискусни хирурзи.

Вовед

Со дијагнозата на рак на гуштерница во Европа живеат повеќе од 100.000 болни. До 

2030 година поради рак на гуштерница ќе починат повеќе болни  отколку од рак на 

градите или рак на дебелото црево и анусот.

Ракот на гуштерницата може ретко да се открие  рано, кога болеста може сè уште 

да се излекува. И освен постигнатиот напредок во начинот на лекување, ракот во 

напредна фаза сè уште ретко може успешно да се излекува.

Гуштерница

Гуштерницата е жлезда со 

крушковидна форма, големи-

на 12 до 15 см и тежина 15 до 

120 г. Лежи под желудникот, 

пред вториот бубрежен 

пршлен, меѓу слезината, 

дванаесетопалечното црево 

и црниот дроб. Во дванаесет-

палечното црево излачува 

сокови за варење, кои го 

овозможуваат варењето на 

белковините, јаглените 

хидрати и маснотиите во 

тенкото црево.  Во крвта излачува инсулин, кој го регулира нивото на шеќерот во 

крвта. По целосно или делумно отстранување на гуштерницата е неопходно 

секојдневно надоместување на ензимите за варење и инсулинот.

Дополнително системско лекување

Шестмесечно лекување со гемцитабин или со флуоропиримидини (5 флуороура-

цил, капецитабин, S-1) е стандарна дополнителна терапија за сите радикално 

оперирани пацинети. Многу ретко може да се примени комбинирано лекување, 

кое опфаќа дополнително системско лекување и зрачење.

Системско лекување

При гранично ресектабилни тумори се препорачува комбинирано лекување со 

хемотерапевтици и зрачење, со цел потоа (по завршената терапија) да се направи 

радикална операција.

При локално напреднати тумори обично лекувањето го започнуваме со гемцита-

бин. По 3-месечно лекување одлучуваме дали да продолжиме со комбинирано 

системско лекување и зрачење.

Лекувањето со гемцитабин е сè уште прв избор за лекување на болните со метаста-

зиран рак на гуштерницата. Ова лекување има многу малку несакани дејства, се 

извршува амбулантно и им го подобрува квалитетот на животот на болните. 

Комбинацијата на гемцитабин со други хемотерапевтици, какви што се оксалипла-

тин или иринотекан, предизвикува повеќе несакани дејства, а не го зголемува 

значително степенот на преживување.  

Комбинираното лекување со гемцитабин и биолошки лекови (ерлотинибом) се 

применува ретко поради премалото продолжување на животот и несаканите 

дејства.

ФОЛФИРИНОКС комбинацијата од 5-флуороурацил и фолна киселина,  иринотекан 

и оксалиплатин во споредба со гемцитабинот е најефикасно лекување. Поради 

тешките несакани дејства лекувањето од таков вид е можно само кај одделни болни.

Поради ефикасноста и малкуте несаканите дејства, во последниве две години 

најмногу се препорачува комбинирано лекување со наб-паклитаксел и гемцитабин.

Кај болните, кај кои при првото лекување болеста напреднала, како хемотерапија од 

втор избор се препорачува комбинирано лекување со гемцитабин или флуоропи-

римиди и оксалиплатин.

Палијативно и симптоматско лекување

Кај болни, кај кои не е можно радикално лекување и кадешто поради враснување 

на туморот во каналот на жолчката или во дванаесетпалечното црево настанува 

жолтица и илеус, со премостувачките (бајпас) операции (билодигестивни бајпас 

операции) овозможуваме добар одвод на жолчката и спроврдување на храната 

низ дванаесетпалечното црево. 

Палиjативните операции сè повеќе ги заменуваат палиjативни ендоскопски интер-

венции како што се поставување на стентови во жолчниот канал и во дванаестепа-

лечното црево. Со овие интервенции се постигнува ист ефект како со операција. 

Симптоматското лекување е пред сè усмерено кон контролирање на болката и 

слабеењето. За намалување на болката си помагаме со бројни лекови и лепенки 

против болка. При многу силна болка, пациентот треба да се упати кај специјалист 

за котрола на болката. Кај сите пациенти, веднаш по поставувањето на дијагнозата, 

препорачуваме ентерални енергетски напитоци, во тек на лекувањето па доколку 

е потребно и парентерална исхрана.
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Тумори на гуштерницата

Најчести малигни тумори на гуштерницата се аденокарциномите (мукозен, 

аденосквамозен, печатноклеточен и анапластичен карцином) кои растат во 

епителните клетки на изводните канали и во клетките на гуштерницата што лачат 

сокови за варење. Појавата на други малигни или гранично-малигни тумори, 

особено невроендокрини тумори, е многу ретка.

Епидемиолошки особености

Во Европа сè повеќе расте појавата на рак на гуштерница. Во последиве 10 години 

бројот на новозаболени е двојно зголемен. Во Македонија бројот на новодијагно-

стицирани случаи е *252

Словенија спаѓа меѓу државите во светот со најмногу заболени од рак на гуштер-

ница на европско ниво. Болеста најчесто се појавува по 60-годишна возраст.

*Податоците за инциденцата се превземени од ГЛОБОКАН 2012 - Истражувачка агенција за рак при Светската 

здравствена организација

Ризик фактори

Најважни ризик фактори кои придонесуваат за појава на рак на гуштерницата се: 

возраст над 50 години, пушење на цигари, хронично воспаление на гуштерницата, 

прекумерна телесна тежина, појава на шеќерна болест на возраст по 50 години. 

Историја на болеста во семејството и некои наследени болести, на пример, како 

хередитарен панкреатитис, цистична фиброза, семејна полипоза, семеен  неполи-

позен рак на дебелото црево, рак на градите во семејството и семеен диспласти-

чен невусен синдром се причинители кај 10 % од случаите на рак на гуштерница.

Муцинозните цисти и интрадукталната папиларна муцинозна неоплазма (IPMN) се 

предмалигни промени, кои претставуваат голем ризик за појава на рак.

Кој е најзагрозен?

Најзагрозени се пациентите со хронично воспаление на гуштерницата, особено 

доколку се пушачи, пациентите со муцинозни цисти, пациентите кои имаат 

историја на рак на гуштерница во потесното семејство и пациентите со наследно 

условени болести. Кај тие пациенти се препорачуваат зачестени лекарски контро-

ли и ултразвучни испитувања на стомакот на секои 6 месеци. И покрај тоа што 

ракот на гуштерница често се јавува кај пациенти со шеќерна болест, сепак кај 

поголемиот дел од нив никогаш нема да се појави ова заболување. 

Знаци на болеста

Знаците на болеста се незначителни и обично се појавуваат при локано напредна-

та или метастатски раширена болест.

Првите знаци на болеста се: слабеење, општа слабост, губење на апетит и анксиоз-

ност. Болки се појавуваат релативно доцна, во зависност од локализацијата на 

туморот во гуштерницата. При тумори на главата на гуштерницата, обично се појa

вауваат болки набргу по оброкот кои се лоцирани под врвот на градната коска и 

може да се шират под ребрениот лак, левата лопатка и ‘рбетот. При тумори во 

пределот на телото и опашката на гуштерницата, болката се шири во ‘рбетот и под 

левиот ребрен лак. Тивката појава на жолтица, односно појавата на жолтица без 

болки, е релативно доцен симптом, кој настанува заради притисок на ракот врз 

жолчниот канал кој минува низ гуштерницата. Со жолтицата обично се поврзани и 

чувството на јадеж и зголемена жолчка што може да се палпира. Слабост, дијареја 

или запек, крварење од дигестивниот тракт, површински тромбофлебитиси и 

шеќерна болест се ретки знаци на болеста.

Испитувања за утврдување на дијагнозата 

Крвни испитувања
Со иситување на крвта не можеме да го откриеме ракот. Туморските означувачи 

(маркери) CA 19-9 и CEA во раниот стадиум обично не се зголемени. Покрај тоа, CA 

19-9 означувачот може да биде покачен и при некои бенигни заболувања, како на 

пр. при жолтица од други причини.  

Сликовни испитувања
Најзначајна улога при дијагностицирањето на туморите на гуштерницата има 

ултразвучното испитување на стомакот (UZ). Сепак, околу четвртина од туморите, 

пред сè оние во ран стадиум, не се видливи со ултразвук и затоа доколку постои 

сомневање за тумор се прави повеќеслојна компјутерска томографија (CT) или 

магнетна резонантна томографија (MRI). Со помош на CT и MRI може да се разгра-

ничи болеста и да се одреди нејзиниот стадиум.

Со помош на позитронска емисиска томографија (PET) може да се разликува 

хронично воспаление од рак на гуштерница, но ова испитување обично се 

употребува пред евентуалната операција, ако постои сомневање од метастази.

Ендоскопски ултразвук
Со помош на ендоскопски ултразвук (EUZ) може дополнително да определиме 

помали тумори и да направиме биопсија пред евентуалната операција.

Инвазивна дијагностика
Пациентите со сомнителни тумори, кои се помали од 2 см може без предходна 

хистолошка потврда да ги упатиме на операција. Во текот на опреацијата се прави 

хистолошка анализа и во зависнот од утврдениот наод се одлучува за опсежноста 

на интервенцијата.

Кај операбилните тумори се избегнува изведување на ултазвучно водена биопсија 

со тенка игла, заради зголемената можност од јавување на метастази на местото на 

убодот. Оваа биопсија се изведува кај сите нересектабилни тумори пред систем-

ското лекување.

Хируршко лекување

Радикалното хируршко лекување е можно кај мали тумори, кои се локализирани 

во гуштерницата и не се враснати во големите садови околу гуштерницата. 

Стандардни ресекции за рак на предниот и средниот дел од гуштерницата се 

субтотална панкреатодуденектомија по Вхипл (Whippl) и PPPD (дуодено панкреа-

тектомија со зачувување на пилорусот). Вхипловата ресекција со тотално или 

делумно отстранување на гуштерницата опфаќа отстранување на долната третина 

од желудникот, жолчката, жолчниот канал, дванаестепалечното црево, почетните 

10 см од тенкото црево и регионалните лимфни жлезди. При PPPD не се отстранува 

дел од желудникот. 

Левата субтотална панкреатектомија со отстранување на слезината се изведува 

при рак на задниот дел-опашка на гуштерницата. И покрај опсежните опреации, за 

време на и по операцијата обично не се јавуваат поголеми компликации, бидејќи 

споменатите интервенции ги изведуваат само најискусни хирурзи.

Вовед

Со дијагнозата на рак на гуштерница во Европа живеат повеќе од 100.000 болни. До 

2030 година поради рак на гуштерница ќе починат повеќе болни  отколку од рак на 

градите или рак на дебелото црево и анусот.

Ракот на гуштерницата може ретко да се открие  рано, кога болеста може сè уште 

да се излекува. И освен постигнатиот напредок во начинот на лекување, ракот во 

напредна фаза сè уште ретко може успешно да се излекува.

Гуштерница

Гуштерницата е жлезда со 

крушковидна форма, големи-

на 12 до 15 см и тежина 15 до 

120 г. Лежи под желудникот, 

пред вториот бубрежен 

пршлен, меѓу слезината, 

дванаесетопалечното црево 

и црниот дроб. Во дванаесет-

палечното црево излачува 

сокови за варење, кои го 

овозможуваат варењето на 

белковините, јаглените 

хидрати и маснотиите во 

тенкото црево.  Во крвта излачува инсулин, кој го регулира нивото на шеќерот во 

крвта. По целосно или делумно отстранување на гуштерницата е неопходно 

секојдневно надоместување на ензимите за варење и инсулинот.

Дополнително системско лекување

Шестмесечно лекување со гемцитабин или со флуоропиримидини (5 флуороура-

цил, капецитабин, S-1) е стандарна дополнителна терапија за сите радикално 

оперирани пацинети. Многу ретко може да се примени комбинирано лекување, 

кое опфаќа дополнително системско лекување и зрачење.

Системско лекување

При гранично ресектабилни тумори се препорачува комбинирано лекување со 

хемотерапевтици и зрачење, со цел потоа (по завршената терапија) да се направи 

радикална операција.

При локално напреднати тумори обично лекувањето го започнуваме со гемцита-

бин. По 3-месечно лекување одлучуваме дали да продолжиме со комбинирано 

системско лекување и зрачење.

Лекувањето со гемцитабин е сè уште прв избор за лекување на болните со метаста-

зиран рак на гуштерницата. Ова лекување има многу малку несакани дејства, се 

извршува амбулантно и им го подобрува квалитетот на животот на болните. 

Комбинацијата на гемцитабин со други хемотерапевтици, какви што се оксалипла-

тин или иринотекан, предизвикува повеќе несакани дејства, а не го зголемува 

значително степенот на преживување.  

Комбинираното лекување со гемцитабин и биолошки лекови (ерлотинибом) се 

применува ретко поради премалото продолжување на животот и несаканите 

дејства.

ФОЛФИРИНОКС комбинацијата од 5-флуороурацил и фолна киселина,  иринотекан 

и оксалиплатин во споредба со гемцитабинот е најефикасно лекување. Поради 

тешките несакани дејства лекувањето од таков вид е можно само кај одделни болни.

Поради ефикасноста и малкуте несаканите дејства, во последниве две години 

најмногу се препорачува комбинирано лекување со наб-паклитаксел и гемцитабин.

Кај болните, кај кои при првото лекување болеста напреднала, како хемотерапија од 

втор избор се препорачува комбинирано лекување со гемцитабин или флуоропи-

римиди и оксалиплатин.

Палијативно и симптоматско лекување

Кај болни, кај кои не е можно радикално лекување и кадешто поради враснување 

на туморот во каналот на жолчката или во дванаесетпалечното црево настанува 

жолтица и илеус, со премостувачките (бајпас) операции (билодигестивни бајпас 

операции) овозможуваме добар одвод на жолчката и спроврдување на храната 

низ дванаесетпалечното црево. 

Палиjативните операции сè повеќе ги заменуваат палиjативни ендоскопски интер-

венции како што се поставување на стентови во жолчниот канал и во дванаестепа-

лечното црево. Со овие интервенции се постигнува ист ефект како со операција. 

Симптоматското лекување е пред сè усмерено кон контролирање на болката и 

слабеењето. За намалување на болката си помагаме со бројни лекови и лепенки 

против болка. При многу силна болка, пациентот треба да се упати кај специјалист 

за котрола на болката. Кај сите пациенти, веднаш по поставувањето на дијагнозата, 

препорачуваме ентерални енергетски напитоци, во тек на лекувањето па доколку 

е потребно и парентерална исхрана.
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Тумори на гуштерницата

Најчести малигни тумори на гуштерницата се аденокарциномите (мукозен, 

аденосквамозен, печатноклеточен и анапластичен карцином) кои растат во 

епителните клетки на изводните канали и во клетките на гуштерницата што лачат 

сокови за варење. Појавата на други малигни или гранично-малигни тумори, 

особено невроендокрини тумори, е многу ретка.

Епидемиолошки особености

Во Европа сè повеќе расте појавата на рак на гуштерница. Во последиве 10 години 

бројот на новозаболени е двојно зголемен. Во Македонија бројот на новодијагно-

стицирани случаи е *252

Словенија спаѓа меѓу државите во светот со најмногу заболени од рак на гуштер-

ница на европско ниво. Болеста најчесто се појавува по 60-годишна возраст.

*Податоците за инциденцата се превземени од ГЛОБОКАН 2012 - Истражувачка агенција за рак при Светската 

здравствена организација

Ризик фактори

Најважни ризик фактори кои придонесуваат за појава на рак на гуштерницата се: 

возраст над 50 години, пушење на цигари, хронично воспаление на гуштерницата, 

прекумерна телесна тежина, појава на шеќерна болест на возраст по 50 години. 

Историја на болеста во семејството и некои наследени болести, на пример, како 

хередитарен панкреатитис, цистична фиброза, семејна полипоза, семеен  неполи-

позен рак на дебелото црево, рак на градите во семејството и семеен диспласти-

чен невусен синдром се причинители кај 10 % од случаите на рак на гуштерница.

Муцинозните цисти и интрадукталната папиларна муцинозна неоплазма (IPMN) се 

предмалигни промени, кои претставуваат голем ризик за појава на рак.

Кој е најзагрозен?

Најзагрозени се пациентите со хронично воспаление на гуштерницата, особено 

доколку се пушачи, пациентите со муцинозни цисти, пациентите кои имаат 

историја на рак на гуштерница во потесното семејство и пациентите со наследно 

условени болести. Кај тие пациенти се препорачуваат зачестени лекарски контро-

ли и ултразвучни испитувања на стомакот на секои 6 месеци. И покрај тоа што 

ракот на гуштерница често се јавува кај пациенти со шеќерна болест, сепак кај 

поголемиот дел од нив никогаш нема да се појави ова заболување. 

Знаци на болеста

Знаците на болеста се незначителни и обично се појавуваат при локано напредна-

та или метастатски раширена болест.

Првите знаци на болеста се: слабеење, општа слабост, губење на апетит и анксиоз-

ност. Болки се појавуваат релативно доцна, во зависност од локализацијата на 

туморот во гуштерницата. При тумори на главата на гуштерницата, обично се појa

вауваат болки набргу по оброкот кои се лоцирани под врвот на градната коска и 

може да се шират под ребрениот лак, левата лопатка и ‘рбетот. При тумори во 

пределот на телото и опашката на гуштерницата, болката се шири во ‘рбетот и под 

левиот ребрен лак. Тивката појава на жолтица, односно појавата на жолтица без 

болки, е релативно доцен симптом, кој настанува заради притисок на ракот врз 

жолчниот канал кој минува низ гуштерницата. Со жолтицата обично се поврзани и 

чувството на јадеж и зголемена жолчка што може да се палпира. Слабост, дијареја 

или запек, крварење од дигестивниот тракт, површински тромбофлебитиси и 

шеќерна болест се ретки знаци на болеста.

Испитувања за утврдување на дијагнозата 

Крвни испитувања
Со иситување на крвта не можеме да го откриеме ракот. Туморските означувачи 

(маркери) CA 19-9 и CEA во раниот стадиум обично не се зголемени. Покрај тоа, CA 

19-9 означувачот може да биде покачен и при некои бенигни заболувања, како на 

пр. при жолтица од други причини.  

Сликовни испитувања
Најзначајна улога при дијагностицирањето на туморите на гуштерницата има 

ултразвучното испитување на стомакот (UZ). Сепак, околу четвртина од туморите, 

пред сè оние во ран стадиум, не се видливи со ултразвук и затоа доколку постои 

сомневање за тумор се прави повеќеслојна компјутерска томографија (CT) или 

магнетна резонантна томографија (MRI). Со помош на CT и MRI може да се разгра-

ничи болеста и да се одреди нејзиниот стадиум.

Со помош на позитронска емисиска томографија (PET) може да се разликува 

хронично воспаление од рак на гуштерница, но ова испитување обично се 

употребува пред евентуалната операција, ако постои сомневање од метастази.

Ендоскопски ултразвук
Со помош на ендоскопски ултразвук (EUZ) може дополнително да определиме 

помали тумори и да направиме биопсија пред евентуалната операција.

Инвазивна дијагностика
Пациентите со сомнителни тумори, кои се помали од 2 см може без предходна 

хистолошка потврда да ги упатиме на операција. Во текот на опреацијата се прави 

хистолошка анализа и во зависнот од утврдениот наод се одлучува за опсежноста 

на интервенцијата.

Кај операбилните тумори се избегнува изведување на ултазвучно водена биопсија 

со тенка игла, заради зголемената можност од јавување на метастази на местото на 

убодот. Оваа биопсија се изведува кај сите нересектабилни тумори пред систем-

ското лекување.

Хируршко лекување

Радикалното хируршко лекување е можно кај мали тумори, кои се локализирани 

во гуштерницата и не се враснати во големите садови околу гуштерницата. 

Стандардни ресекции за рак на предниот и средниот дел од гуштерницата се 

субтотална панкреатодуденектомија по Вхипл (Whippl) и PPPD (дуодено панкреа-

тектомија со зачувување на пилорусот). Вхипловата ресекција со тотално или 

делумно отстранување на гуштерницата опфаќа отстранување на долната третина 

од желудникот, жолчката, жолчниот канал, дванаестепалечното црево, почетните 

10 см од тенкото црево и регионалните лимфни жлезди. При PPPD не се отстранува 

дел од желудникот. 

Левата субтотална панкреатектомија со отстранување на слезината се изведува 

при рак на задниот дел-опашка на гуштерницата. И покрај опсежните опреации, за 

време на и по операцијата обично не се јавуваат поголеми компликации, бидејќи 

споменатите интервенции ги изведуваат само најискусни хирурзи.

Вовед

Со дијагнозата на рак на гуштерница во Европа живеат повеќе од 100.000 болни. До 

2030 година поради рак на гуштерница ќе починат повеќе болни  отколку од рак на 

градите или рак на дебелото црево и анусот.

Ракот на гуштерницата може ретко да се открие  рано, кога болеста може сè уште 

да се излекува. И освен постигнатиот напредок во начинот на лекување, ракот во 

напредна фаза сè уште ретко може успешно да се излекува.

Гуштерница

Гуштерницата е жлезда со 

крушковидна форма, големи-

на 12 до 15 см и тежина 15 до 

120 г. Лежи под желудникот, 

пред вториот бубрежен 

пршлен, меѓу слезината, 

дванаесетопалечното црево 

и црниот дроб. Во дванаесет-

палечното црево излачува 

сокови за варење, кои го 

овозможуваат варењето на 

белковините, јаглените 

хидрати и маснотиите во 

тенкото црево.  Во крвта излачува инсулин, кој го регулира нивото на шеќерот во 

крвта. По целосно или делумно отстранување на гуштерницата е неопходно 

секојдневно надоместување на ензимите за варење и инсулинот.

Дополнително системско лекување

Шестмесечно лекување со гемцитабин или со флуоропиримидини (5 флуороура-

цил, капецитабин, S-1) е стандарна дополнителна терапија за сите радикално 

оперирани пацинети. Многу ретко може да се примени комбинирано лекување, 

кое опфаќа дополнително системско лекување и зрачење.

Системско лекување

При гранично ресектабилни тумори се препорачува комбинирано лекување со 

хемотерапевтици и зрачење, со цел потоа (по завршената терапија) да се направи 

радикална операција.

При локално напреднати тумори обично лекувањето го започнуваме со гемцита-

бин. По 3-месечно лекување одлучуваме дали да продолжиме со комбинирано 

системско лекување и зрачење.

Лекувањето со гемцитабин е сè уште прв избор за лекување на болните со метаста-

зиран рак на гуштерницата. Ова лекување има многу малку несакани дејства, се 

извршува амбулантно и им го подобрува квалитетот на животот на болните. 

Комбинацијата на гемцитабин со други хемотерапевтици, какви што се оксалипла-

тин или иринотекан, предизвикува повеќе несакани дејства, а не го зголемува 

значително степенот на преживување.  

Комбинираното лекување со гемцитабин и биолошки лекови (ерлотинибом) се 

применува ретко поради премалото продолжување на животот и несаканите 

дејства.

ФОЛФИРИНОКС комбинацијата од 5-флуороурацил и фолна киселина,  иринотекан 

и оксалиплатин во споредба со гемцитабинот е најефикасно лекување. Поради 

тешките несакани дејства лекувањето од таков вид е можно само кај одделни болни.

Поради ефикасноста и малкуте несаканите дејства, во последниве две години 

најмногу се препорачува комбинирано лекување со наб-паклитаксел и гемцитабин.

Кај болните, кај кои при првото лекување болеста напреднала, како хемотерапија од 

втор избор се препорачува комбинирано лекување со гемцитабин или флуоропи-

римиди и оксалиплатин.

Палијативно и симптоматско лекување

Кај болни, кај кои не е можно радикално лекување и кадешто поради враснување 

на туморот во каналот на жолчката или во дванаесетпалечното црево настанува 

жолтица и илеус, со премостувачките (бајпас) операции (билодигестивни бајпас 

операции) овозможуваме добар одвод на жолчката и спроврдување на храната 

низ дванаесетпалечното црево. 

Палиjативните операции сè повеќе ги заменуваат палиjативни ендоскопски интер-

венции како што се поставување на стентови во жолчниот канал и во дванаестепа-

лечното црево. Со овие интервенции се постигнува ист ефект како со операција. 

Симптоматското лекување е пред сè усмерено кон контролирање на болката и 

слабеењето. За намалување на болката си помагаме со бројни лекови и лепенки 

против болка. При многу силна болка, пациентот треба да се упати кај специјалист 

за котрола на болката. Кај сите пациенти, веднаш по поставувањето на дијагнозата, 

препорачуваме ентерални енергетски напитоци, во тек на лекувањето па доколку 

е потребно и парентерална исхрана.

6



Тумори на гуштерницата

Најчести малигни тумори на гуштерницата се аденокарциномите (мукозен, 

аденосквамозен, печатноклеточен и анапластичен карцином) кои растат во 

епителните клетки на изводните канали и во клетките на гуштерницата што лачат 

сокови за варење. Појавата на други малигни или гранично-малигни тумори, 

особено невроендокрини тумори, е многу ретка.

Епидемиолошки особености

Во Европа сè повеќе расте појавата на рак на гуштерница. Во последиве 10 години 

бројот на новозаболени е двојно зголемен. Во Македонија бројот на новодијагно-

стицирани случаи е *252

Словенија спаѓа меѓу државите во светот со најмногу заболени од рак на гуштер-

ница на европско ниво. Болеста најчесто се појавува по 60-годишна возраст.

*Податоците за инциденцата се превземени од ГЛОБОКАН 2012 - Истражувачка агенција за рак при Светската 

здравствена организација

Ризик фактори

Најважни ризик фактори кои придонесуваат за појава на рак на гуштерницата се: 

возраст над 50 години, пушење на цигари, хронично воспаление на гуштерницата, 

прекумерна телесна тежина, појава на шеќерна болест на возраст по 50 години. 

Историја на болеста во семејството и некои наследени болести, на пример, како 

хередитарен панкреатитис, цистична фиброза, семејна полипоза, семеен  неполи-

позен рак на дебелото црево, рак на градите во семејството и семеен диспласти-

чен невусен синдром се причинители кај 10 % од случаите на рак на гуштерница.

Муцинозните цисти и интрадукталната папиларна муцинозна неоплазма (IPMN) се 

предмалигни промени, кои претставуваат голем ризик за појава на рак.

Кој е најзагрозен?

Најзагрозени се пациентите со хронично воспаление на гуштерницата, особено 

доколку се пушачи, пациентите со муцинозни цисти, пациентите кои имаат 

историја на рак на гуштерница во потесното семејство и пациентите со наследно 

условени болести. Кај тие пациенти се препорачуваат зачестени лекарски контро-

ли и ултразвучни испитувања на стомакот на секои 6 месеци. И покрај тоа што 

ракот на гуштерница често се јавува кај пациенти со шеќерна болест, сепак кај 

поголемиот дел од нив никогаш нема да се појави ова заболување. 

Знаци на болеста

Знаците на болеста се незначителни и обично се појавуваат при локано напредна-

та или метастатски раширена болест.

Првите знаци на болеста се: слабеење, општа слабост, губење на апетит и анксиоз-

ност. Болки се појавуваат релативно доцна, во зависност од локализацијата на 

туморот во гуштерницата. При тумори на главата на гуштерницата, обично се појa

вауваат болки набргу по оброкот кои се лоцирани под врвот на градната коска и 

може да се шират под ребрениот лак, левата лопатка и ‘рбетот. При тумори во 

пределот на телото и опашката на гуштерницата, болката се шири во ‘рбетот и под 

левиот ребрен лак. Тивката појава на жолтица, односно појавата на жолтица без 

болки, е релативно доцен симптом, кој настанува заради притисок на ракот врз 

жолчниот канал кој минува низ гуштерницата. Со жолтицата обично се поврзани и 

чувството на јадеж и зголемена жолчка што може да се палпира. Слабост, дијареја 

или запек, крварење од дигестивниот тракт, површински тромбофлебитиси и 

шеќерна болест се ретки знаци на болеста.

Испитувања за утврдување на дијагнозата 

Крвни испитувања
Со иситување на крвта не можеме да го откриеме ракот. Туморските означувачи 

(маркери) CA 19-9 и CEA во раниот стадиум обично не се зголемени. Покрај тоа, CA 

19-9 означувачот може да биде покачен и при некои бенигни заболувања, како на 

пр. при жолтица од други причини.  

Сликовни испитувања
Најзначајна улога при дијагностицирањето на туморите на гуштерницата има 

ултразвучното испитување на стомакот (UZ). Сепак, околу четвртина од туморите, 

пред сè оние во ран стадиум, не се видливи со ултразвук и затоа доколку постои 

сомневање за тумор се прави повеќеслојна компјутерска томографија (CT) или 

магнетна резонантна томографија (MRI). Со помош на CT и MRI може да се разгра-

ничи болеста и да се одреди нејзиниот стадиум.

Со помош на позитронска емисиска томографија (PET) може да се разликува 

хронично воспаление од рак на гуштерница, но ова испитување обично се 

употребува пред евентуалната операција, ако постои сомневање од метастази.

Ендоскопски ултразвук
Со помош на ендоскопски ултразвук (EUZ) може дополнително да определиме 

помали тумори и да направиме биопсија пред евентуалната операција.

Инвазивна дијагностика
Пациентите со сомнителни тумори, кои се помали од 2 см може без предходна 

хистолошка потврда да ги упатиме на операција. Во текот на опреацијата се прави 

хистолошка анализа и во зависнот од утврдениот наод се одлучува за опсежноста 

на интервенцијата.

Кај операбилните тумори се избегнува изведување на ултазвучно водена биопсија 

со тенка игла, заради зголемената можност од јавување на метастази на местото на 

убодот. Оваа биопсија се изведува кај сите нересектабилни тумори пред систем-

ското лекување.

Хируршко лекување

Радикалното хируршко лекување е можно кај мали тумори, кои се локализирани 

во гуштерницата и не се враснати во големите садови околу гуштерницата. 

Стандардни ресекции за рак на предниот и средниот дел од гуштерницата се 

субтотална панкреатодуденектомија по Вхипл (Whippl) и PPPD (дуодено панкреа-

тектомија со зачувување на пилорусот). Вхипловата ресекција со тотално или 

делумно отстранување на гуштерницата опфаќа отстранување на долната третина 

од желудникот, жолчката, жолчниот канал, дванаестепалечното црево, почетните 

10 см од тенкото црево и регионалните лимфни жлезди. При PPPD не се отстранува 

дел од желудникот. 

Левата субтотална панкреатектомија со отстранување на слезината се изведува 

при рак на задниот дел-опашка на гуштерницата. И покрај опсежните опреации, за 

време на и по операцијата обично не се јавуваат поголеми компликации, бидејќи 

споменатите интервенции ги изведуваат само најискусни хирурзи.

Вовед

Со дијагнозата на рак на гуштерница во Европа живеат повеќе од 100.000 болни. До 

2030 година поради рак на гуштерница ќе починат повеќе болни  отколку од рак на 

градите или рак на дебелото црево и анусот.

Ракот на гуштерницата може ретко да се открие  рано, кога болеста може сè уште 

да се излекува. И освен постигнатиот напредок во начинот на лекување, ракот во 

напредна фаза сè уште ретко може успешно да се излекува.

Гуштерница

Гуштерницата е жлезда со 

крушковидна форма, големи-

на 12 до 15 см и тежина 15 до 

120 г. Лежи под желудникот, 

пред вториот бубрежен 

пршлен, меѓу слезината, 

дванаесетопалечното црево 

и црниот дроб. Во дванаесет-

палечното црево излачува 

сокови за варење, кои го 

овозможуваат варењето на 

белковините, јаглените 

хидрати и маснотиите во 

тенкото црево.  Во крвта излачува инсулин, кој го регулира нивото на шеќерот во 

крвта. По целосно или делумно отстранување на гуштерницата е неопходно 

секојдневно надоместување на ензимите за варење и инсулинот.

Дополнително системско лекување

Шестмесечно лекување со гемцитабин или со флуоропиримидини (5 флуороура-

цил, капецитабин, S-1) е стандарна дополнителна терапија за сите радикално 

оперирани пацинети. Многу ретко може да се примени комбинирано лекување, 

кое опфаќа дополнително системско лекување и зрачење.

Системско лекување

При гранично ресектабилни тумори се препорачува комбинирано лекување со 

хемотерапевтици и зрачење, со цел потоа (по завршената терапија) да се направи 

радикална операција.

При локално напреднати тумори обично лекувањето го започнуваме со гемцита-

бин. По 3-месечно лекување одлучуваме дали да продолжиме со комбинирано 

системско лекување и зрачење.

Лекувањето со гемцитабин е сè уште прв избор за лекување на болните со метаста-

зиран рак на гуштерницата. Ова лекување има многу малку несакани дејства, се 

извршува амбулантно и им го подобрува квалитетот на животот на болните. 

Комбинацијата на гемцитабин со други хемотерапевтици, какви што се оксалипла-

тин или иринотекан, предизвикува повеќе несакани дејства, а не го зголемува 

значително степенот на преживување.  

Комбинираното лекување со гемцитабин и биолошки лекови (ерлотинибом) се 

применува ретко поради премалото продолжување на животот и несаканите 

дејства.

ФОЛФИРИНОКС комбинацијата од 5-флуороурацил и фолна киселина,  иринотекан 

и оксалиплатин во споредба со гемцитабинот е најефикасно лекување. Поради 

тешките несакани дејства лекувањето од таков вид е можно само кај одделни болни.

Поради ефикасноста и малкуте несаканите дејства, во последниве две години 

најмногу се препорачува комбинирано лекување со наб-паклитаксел и гемцитабин.

Кај болните, кај кои при првото лекување болеста напреднала, како хемотерапија од 

втор избор се препорачува комбинирано лекување со гемцитабин или флуоропи-

римиди и оксалиплатин.

Палијативно и симптоматско лекување

Кај болни, кај кои не е можно радикално лекување и кадешто поради враснување 

на туморот во каналот на жолчката или во дванаесетпалечното црево настанува 

жолтица и илеус, со премостувачките (бајпас) операции (билодигестивни бајпас 

операции) овозможуваме добар одвод на жолчката и спроврдување на храната 

низ дванаесетпалечното црево. 

Палиjативните операции сè повеќе ги заменуваат палиjативни ендоскопски интер-

венции како што се поставување на стентови во жолчниот канал и во дванаестепа-

лечното црево. Со овие интервенции се постигнува ист ефект како со операција. 

Симптоматското лекување е пред сè усмерено кон контролирање на болката и 

слабеењето. За намалување на болката си помагаме со бројни лекови и лепенки 

против болка. При многу силна болка, пациентот треба да се упати кај специјалист 

за котрола на болката. Кај сите пациенти, веднаш по поставувањето на дијагнозата, 

препорачуваме ентерални енергетски напитоци, во тек на лекувањето па доколку 

е потребно и парентерална исхрана.
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Тумори на гуштерницата

Најчести малигни тумори на гуштерницата се аденокарциномите (мукозен, 

аденосквамозен, печатноклеточен и анапластичен карцином) кои растат во 

епителните клетки на изводните канали и во клетките на гуштерницата што лачат 

сокови за варење. Појавата на други малигни или гранично-малигни тумори, 

особено невроендокрини тумори, е многу ретка.

Епидемиолошки особености

Во Европа сè повеќе расте појавата на рак на гуштерница. Во последиве 10 години 

бројот на новозаболени е двојно зголемен. Во Македонија бројот на новодијагно-

стицирани случаи е *252

Словенија спаѓа меѓу државите во светот со најмногу заболени од рак на гуштер-

ница на европско ниво. Болеста најчесто се појавува по 60-годишна возраст.

*Податоците за инциденцата се превземени од ГЛОБОКАН 2012 - Истражувачка агенција за рак при Светската 

здравствена организација

Ризик фактори

Најважни ризик фактори кои придонесуваат за појава на рак на гуштерницата се: 

возраст над 50 години, пушење на цигари, хронично воспаление на гуштерницата, 

прекумерна телесна тежина, појава на шеќерна болест на возраст по 50 години. 

Историја на болеста во семејството и некои наследени болести, на пример, како 

хередитарен панкреатитис, цистична фиброза, семејна полипоза, семеен  неполи-

позен рак на дебелото црево, рак на градите во семејството и семеен диспласти-

чен невусен синдром се причинители кај 10 % од случаите на рак на гуштерница.

Муцинозните цисти и интрадукталната папиларна муцинозна неоплазма (IPMN) се 

предмалигни промени, кои претставуваат голем ризик за појава на рак.

Кој е најзагрозен?

Најзагрозени се пациентите со хронично воспаление на гуштерницата, особено 

доколку се пушачи, пациентите со муцинозни цисти, пациентите кои имаат 

историја на рак на гуштерница во потесното семејство и пациентите со наследно 

условени болести. Кај тие пациенти се препорачуваат зачестени лекарски контро-

ли и ултразвучни испитувања на стомакот на секои 6 месеци. И покрај тоа што 

ракот на гуштерница често се јавува кај пациенти со шеќерна болест, сепак кај 

поголемиот дел од нив никогаш нема да се појави ова заболување. 

Знаци на болеста

Знаците на болеста се незначителни и обично се појавуваат при локано напредна-

та или метастатски раширена болест.

Првите знаци на болеста се: слабеење, општа слабост, губење на апетит и анксиоз-

ност. Болки се појавуваат релативно доцна, во зависност од локализацијата на 

туморот во гуштерницата. При тумори на главата на гуштерницата, обично се појa

вауваат болки набргу по оброкот кои се лоцирани под врвот на градната коска и 

може да се шират под ребрениот лак, левата лопатка и ‘рбетот. При тумори во 

пределот на телото и опашката на гуштерницата, болката се шири во ‘рбетот и под 

левиот ребрен лак. Тивката појава на жолтица, односно појавата на жолтица без 

болки, е релативно доцен симптом, кој настанува заради притисок на ракот врз 

жолчниот канал кој минува низ гуштерницата. Со жолтицата обично се поврзани и 

чувството на јадеж и зголемена жолчка што може да се палпира. Слабост, дијареја 

или запек, крварење од дигестивниот тракт, површински тромбофлебитиси и 

шеќерна болест се ретки знаци на болеста.

Испитувања за утврдување на дијагнозата 

Крвни испитувања
Со иситување на крвта не можеме да го откриеме ракот. Туморските означувачи 

(маркери) CA 19-9 и CEA во раниот стадиум обично не се зголемени. Покрај тоа, CA 

19-9 означувачот може да биде покачен и при некои бенигни заболувања, како на 

пр. при жолтица од други причини.  

Сликовни испитувања
Најзначајна улога при дијагностицирањето на туморите на гуштерницата има 

ултразвучното испитување на стомакот (UZ). Сепак, околу четвртина од туморите, 

пред сè оние во ран стадиум, не се видливи со ултразвук и затоа доколку постои 

сомневање за тумор се прави повеќеслојна компјутерска томографија (CT) или 

магнетна резонантна томографија (MRI). Со помош на CT и MRI може да се разгра-

ничи болеста и да се одреди нејзиниот стадиум.

Со помош на позитронска емисиска томографија (PET) може да се разликува 

хронично воспаление од рак на гуштерница, но ова испитување обично се 

употребува пред евентуалната операција, ако постои сомневање од метастази.

Ендоскопски ултразвук
Со помош на ендоскопски ултразвук (EUZ) може дополнително да определиме 

помали тумори и да направиме биопсија пред евентуалната операција.

Инвазивна дијагностика
Пациентите со сомнителни тумори, кои се помали од 2 см може без предходна 

хистолошка потврда да ги упатиме на операција. Во текот на опреацијата се прави 

хистолошка анализа и во зависнот од утврдениот наод се одлучува за опсежноста 

на интервенцијата.

Кај операбилните тумори се избегнува изведување на ултазвучно водена биопсија 

со тенка игла, заради зголемената можност од јавување на метастази на местото на 

убодот. Оваа биопсија се изведува кај сите нересектабилни тумори пред систем-

ското лекување.

Хируршко лекување

Радикалното хируршко лекување е можно кај мали тумори, кои се локализирани 

во гуштерницата и не се враснати во големите садови околу гуштерницата. 

Стандардни ресекции за рак на предниот и средниот дел од гуштерницата се 

субтотална панкреатодуденектомија по Вхипл (Whippl) и PPPD (дуодено панкреа-

тектомија со зачувување на пилорусот). Вхипловата ресекција со тотално или 

делумно отстранување на гуштерницата опфаќа отстранување на долната третина 

од желудникот, жолчката, жолчниот канал, дванаестепалечното црево, почетните 

10 см од тенкото црево и регионалните лимфни жлезди. При PPPD не се отстранува 

дел од желудникот. 

Левата субтотална панкреатектомија со отстранување на слезината се изведува 

при рак на задниот дел-опашка на гуштерницата. И покрај опсежните опреации, за 

време на и по операцијата обично не се јавуваат поголеми компликации, бидејќи 

споменатите интервенции ги изведуваат само најискусни хирурзи.

Вовед

Со дијагнозата на рак на гуштерница во Европа живеат повеќе од 100.000 болни. До 

2030 година поради рак на гуштерница ќе починат повеќе болни  отколку од рак на 

градите или рак на дебелото црево и анусот.

Ракот на гуштерницата може ретко да се открие  рано, кога болеста може сè уште 

да се излекува. И освен постигнатиот напредок во начинот на лекување, ракот во 

напредна фаза сè уште ретко може успешно да се излекува.

Гуштерница

Гуштерницата е жлезда со 

крушковидна форма, големи-

на 12 до 15 см и тежина 15 до 

120 г. Лежи под желудникот, 

пред вториот бубрежен 

пршлен, меѓу слезината, 

дванаесетопалечното црево 

и црниот дроб. Во дванаесет-

палечното црево излачува 

сокови за варење, кои го 

овозможуваат варењето на 

белковините, јаглените 

хидрати и маснотиите во 

тенкото црево.  Во крвта излачува инсулин, кој го регулира нивото на шеќерот во 

крвта. По целосно или делумно отстранување на гуштерницата е неопходно 

секојдневно надоместување на ензимите за варење и инсулинот.

Дополнително системско лекување

Шестмесечно лекување со гемцитабин или со флуоропиримидини (5 флуороура-

цил, капецитабин, S-1) е стандарна дополнителна терапија за сите радикално 

оперирани пацинети. Многу ретко може да се примени комбинирано лекување, 

кое опфаќа дополнително системско лекување и зрачење.

Системско лекување

При гранично ресектабилни тумори се препорачува комбинирано лекување со 

хемотерапевтици и зрачење, со цел потоа (по завршената терапија) да се направи 

радикална операција.

При локално напреднати тумори обично лекувањето го започнуваме со гемцита-

бин. По 3-месечно лекување одлучуваме дали да продолжиме со комбинирано 

системско лекување и зрачење.

Лекувањето со гемцитабин е сè уште прв избор за лекување на болните со метаста-

зиран рак на гуштерницата. Ова лекување има многу малку несакани дејства, се 

извршува амбулантно и им го подобрува квалитетот на животот на болните. 

Комбинацијата на гемцитабин со други хемотерапевтици, какви што се оксалипла-

тин или иринотекан, предизвикува повеќе несакани дејства, а не го зголемува 

значително степенот на преживување.  

Комбинираното лекување со гемцитабин и биолошки лекови (ерлотинибом) се 

применува ретко поради премалото продолжување на животот и несаканите 

дејства.

ФОЛФИРИНОКС комбинацијата од 5-флуороурацил и фолна киселина,  иринотекан 

и оксалиплатин во споредба со гемцитабинот е најефикасно лекување. Поради 

тешките несакани дејства лекувањето од таков вид е можно само кај одделни болни.

Поради ефикасноста и малкуте несаканите дејства, во последниве две години 

најмногу се препорачува комбинирано лекување со наб-паклитаксел и гемцитабин.

Кај болните, кај кои при првото лекување болеста напреднала, како хемотерапија од 

втор избор се препорачува комбинирано лекување со гемцитабин или флуоропи-

римиди и оксалиплатин.

Палијативно и симптоматско лекување

Кај болни, кај кои не е можно радикално лекување и кадешто поради враснување 

на туморот во каналот на жолчката или во дванаесетпалечното црево настанува 

жолтица и илеус, со премостувачките (бајпас) операции (билодигестивни бајпас 

операции) овозможуваме добар одвод на жолчката и спроврдување на храната 

низ дванаесетпалечното црево. 

Палиjативните операции сè повеќе ги заменуваат палиjативни ендоскопски интер-

венции како што се поставување на стентови во жолчниот канал и во дванаестепа-

лечното црево. Со овие интервенции се постигнува ист ефект како со операција. 

Симптоматското лекување е пред сè усмерено кон контролирање на болката и 

слабеењето. За намалување на болката си помагаме со бројни лекови и лепенки 

против болка. При многу силна болка, пациентот треба да се упати кај специјалист 

за котрола на болката. Кај сите пациенти, веднаш по поставувањето на дијагнозата, 

препорачуваме ентерални енергетски напитоци, во тек на лекувањето па доколку 

е потребно и парентерална исхрана.
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Тумори на гуштерницата

Најчести малигни тумори на гуштерницата се аденокарциномите (мукозен, 

аденосквамозен, печатноклеточен и анапластичен карцином) кои растат во 

епителните клетки на изводните канали и во клетките на гуштерницата што лачат 

сокови за варење. Појавата на други малигни или гранично-малигни тумори, 

особено невроендокрини тумори, е многу ретка.

Епидемиолошки особености

Во Европа сè повеќе расте појавата на рак на гуштерница. Во последиве 10 години 

бројот на новозаболени е двојно зголемен. Во Македонија бројот на новодијагно-

стицирани случаи е *252

Словенија спаѓа меѓу државите во светот со најмногу заболени од рак на гуштер-

ница на европско ниво. Болеста најчесто се појавува по 60-годишна возраст.

*Податоците за инциденцата се превземени од ГЛОБОКАН 2012 - Истражувачка агенција за рак при Светската 

здравствена организација

Ризик фактори

Најважни ризик фактори кои придонесуваат за појава на рак на гуштерницата се: 

возраст над 50 години, пушење на цигари, хронично воспаление на гуштерницата, 

прекумерна телесна тежина, појава на шеќерна болест на возраст по 50 години. 

Историја на болеста во семејството и некои наследени болести, на пример, како 

хередитарен панкреатитис, цистична фиброза, семејна полипоза, семеен  неполи-

позен рак на дебелото црево, рак на градите во семејството и семеен диспласти-

чен невусен синдром се причинители кај 10 % од случаите на рак на гуштерница.

Муцинозните цисти и интрадукталната папиларна муцинозна неоплазма (IPMN) се 

предмалигни промени, кои претставуваат голем ризик за појава на рак.

Кој е најзагрозен?

Најзагрозени се пациентите со хронично воспаление на гуштерницата, особено 

доколку се пушачи, пациентите со муцинозни цисти, пациентите кои имаат 

историја на рак на гуштерница во потесното семејство и пациентите со наследно 

условени болести. Кај тие пациенти се препорачуваат зачестени лекарски контро-

ли и ултразвучни испитувања на стомакот на секои 6 месеци. И покрај тоа што 

ракот на гуштерница често се јавува кај пациенти со шеќерна болест, сепак кај 

поголемиот дел од нив никогаш нема да се појави ова заболување. 

Знаци на болеста

Знаците на болеста се незначителни и обично се појавуваат при локано напредна-

та или метастатски раширена болест.

Првите знаци на болеста се: слабеење, општа слабост, губење на апетит и анксиоз-

ност. Болки се појавуваат релативно доцна, во зависност од локализацијата на 

туморот во гуштерницата. При тумори на главата на гуштерницата, обично се појa

вауваат болки набргу по оброкот кои се лоцирани под врвот на градната коска и 

може да се шират под ребрениот лак, левата лопатка и ‘рбетот. При тумори во 

пределот на телото и опашката на гуштерницата, болката се шири во ‘рбетот и под 

левиот ребрен лак. Тивката појава на жолтица, односно појавата на жолтица без 

болки, е релативно доцен симптом, кој настанува заради притисок на ракот врз 

жолчниот канал кој минува низ гуштерницата. Со жолтицата обично се поврзани и 

чувството на јадеж и зголемена жолчка што може да се палпира. Слабост, дијареја 

или запек, крварење од дигестивниот тракт, површински тромбофлебитиси и 

шеќерна болест се ретки знаци на болеста.

Испитувања за утврдување на дијагнозата 

Крвни испитувања
Со иситување на крвта не можеме да го откриеме ракот. Туморските означувачи 

(маркери) CA 19-9 и CEA во раниот стадиум обично не се зголемени. Покрај тоа, CA 

19-9 означувачот може да биде покачен и при некои бенигни заболувања, како на 

пр. при жолтица од други причини.  

Сликовни испитувања
Најзначајна улога при дијагностицирањето на туморите на гуштерницата има 

ултразвучното испитување на стомакот (UZ). Сепак, околу четвртина од туморите, 

пред сè оние во ран стадиум, не се видливи со ултразвук и затоа доколку постои 

сомневање за тумор се прави повеќеслојна компјутерска томографија (CT) или 

магнетна резонантна томографија (MRI). Со помош на CT и MRI може да се разгра-

ничи болеста и да се одреди нејзиниот стадиум.

Со помош на позитронска емисиска томографија (PET) може да се разликува 

хронично воспаление од рак на гуштерница, но ова испитување обично се 

употребува пред евентуалната операција, ако постои сомневање од метастази.

Ендоскопски ултразвук
Со помош на ендоскопски ултразвук (EUZ) може дополнително да определиме 

помали тумори и да направиме биопсија пред евентуалната операција.

Инвазивна дијагностика
Пациентите со сомнителни тумори, кои се помали од 2 см може без предходна 

хистолошка потврда да ги упатиме на операција. Во текот на опреацијата се прави 

хистолошка анализа и во зависнот од утврдениот наод се одлучува за опсежноста 

на интервенцијата.

Кај операбилните тумори се избегнува изведување на ултазвучно водена биопсија 

со тенка игла, заради зголемената можност од јавување на метастази на местото на 

убодот. Оваа биопсија се изведува кај сите нересектабилни тумори пред систем-

ското лекување.

Хируршко лекување

Радикалното хируршко лекување е можно кај мали тумори, кои се локализирани 

во гуштерницата и не се враснати во големите садови околу гуштерницата. 

Стандардни ресекции за рак на предниот и средниот дел од гуштерницата се 

субтотална панкреатодуденектомија по Вхипл (Whippl) и PPPD (дуодено панкреа-

тектомија со зачувување на пилорусот). Вхипловата ресекција со тотално или 

делумно отстранување на гуштерницата опфаќа отстранување на долната третина 

од желудникот, жолчката, жолчниот канал, дванаестепалечното црево, почетните 

10 см од тенкото црево и регионалните лимфни жлезди. При PPPD не се отстранува 

дел од желудникот. 

Левата субтотална панкреатектомија со отстранување на слезината се изведува 

при рак на задниот дел-опашка на гуштерницата. И покрај опсежните опреации, за 

време на и по операцијата обично не се јавуваат поголеми компликации, бидејќи 

споменатите интервенции ги изведуваат само најискусни хирурзи.

Вовед

Со дијагнозата на рак на гуштерница во Европа живеат повеќе од 100.000 болни. До 

2030 година поради рак на гуштерница ќе починат повеќе болни  отколку од рак на 

градите или рак на дебелото црево и анусот.

Ракот на гуштерницата може ретко да се открие  рано, кога болеста може сè уште 

да се излекува. И освен постигнатиот напредок во начинот на лекување, ракот во 

напредна фаза сè уште ретко може успешно да се излекува.

Гуштерница

Гуштерницата е жлезда со 

крушковидна форма, големи-

на 12 до 15 см и тежина 15 до 

120 г. Лежи под желудникот, 

пред вториот бубрежен 

пршлен, меѓу слезината, 

дванаесетопалечното црево 

и црниот дроб. Во дванаесет-

палечното црево излачува 

сокови за варење, кои го 

овозможуваат варењето на 

белковините, јаглените 

хидрати и маснотиите во 

тенкото црево.  Во крвта излачува инсулин, кој го регулира нивото на шеќерот во 

крвта. По целосно или делумно отстранување на гуштерницата е неопходно 

секојдневно надоместување на ензимите за варење и инсулинот.

Дополнително системско лекување

Шестмесечно лекување со гемцитабин или со флуоропиримидини (5 флуороура-

цил, капецитабин, S-1) е стандарна дополнителна терапија за сите радикално 

оперирани пацинети. Многу ретко може да се примени комбинирано лекување, 

кое опфаќа дополнително системско лекување и зрачење.

Системско лекување

При гранично ресектабилни тумори се препорачува комбинирано лекување со 

хемотерапевтици и зрачење, со цел потоа (по завршената терапија) да се направи 

радикална операција.

При локално напреднати тумори обично лекувањето го започнуваме со гемцита-

бин. По 3-месечно лекување одлучуваме дали да продолжиме со комбинирано 

системско лекување и зрачење.

Лекувањето со гемцитабин е сè уште прв избор за лекување на болните со метаста-

зиран рак на гуштерницата. Ова лекување има многу малку несакани дејства, се 

извршува амбулантно и им го подобрува квалитетот на животот на болните. 

Комбинацијата на гемцитабин со други хемотерапевтици, какви што се оксалипла-

тин или иринотекан, предизвикува повеќе несакани дејства, а не го зголемува 

значително степенот на преживување.  

Комбинираното лекување со гемцитабин и биолошки лекови (ерлотинибом) се 

применува ретко поради премалото продолжување на животот и несаканите 

дејства.

ФОЛФИРИНОКС комбинацијата од 5-флуороурацил и фолна киселина,  иринотекан 

и оксалиплатин во споредба со гемцитабинот е најефикасно лекување. Поради 

тешките несакани дејства лекувањето од таков вид е можно само кај одделни болни.

Поради ефикасноста и малкуте несаканите дејства, во последниве две години 

најмногу се препорачува комбинирано лекување со наб-паклитаксел и гемцитабин.

Кај болните, кај кои при првото лекување болеста напреднала, како хемотерапија од 

втор избор се препорачува комбинирано лекување со гемцитабин или флуоропи-

римиди и оксалиплатин.

Палијативно и симптоматско лекување

Кај болни, кај кои не е можно радикално лекување и кадешто поради враснување 

на туморот во каналот на жолчката или во дванаесетпалечното црево настанува 

жолтица и илеус, со премостувачките (бајпас) операции (билодигестивни бајпас 

операции) овозможуваме добар одвод на жолчката и спроврдување на храната 

низ дванаесетпалечното црево. 

Палиjативните операции сè повеќе ги заменуваат палиjативни ендоскопски интер-

венции како што се поставување на стентови во жолчниот канал и во дванаестепа-

лечното црево. Со овие интервенции се постигнува ист ефект како со операција. 

Симптоматското лекување е пред сè усмерено кон контролирање на болката и 

слабеењето. За намалување на болката си помагаме со бројни лекови и лепенки 

против болка. При многу силна болка, пациентот треба да се упати кај специјалист 

за котрола на болката. Кај сите пациенти, веднаш по поставувањето на дијагнозата, 

препорачуваме ентерални енергетски напитоци, во тек на лекувањето па доколку 

е потребно и парентерална исхрана.

9





Нанотехнологијата претставува иновативен
пристап во лекувањето.

Наночестички на албумин се користат за активна и таргетиранa испорака на лекови
нерастворливи или слабо растворливи во вода во клетките на туморот.1

Ги искористува природните својства на албумин

како транспортер
на хидрофобни
соединенија.2

на цитотоксични лекови преку
транспортскиот механизам 
(gp60/кавeoлин-1).2–5

како резултат на излачен кисел протеин богат 
со цистеин (SPARC) кој го врзува албуминот.6–8

* врз основа на претклиничките испитувања

дисперзирани наночестички на 
комплексот албумин и лекот

Cо ендотелијалната кавеоларна трансцитоза 
има зголемена активна испорака

рецептор gp60

комплекс на албуминот и лек

кавeoли

туморскa клеткaкомплекс на албуминот и лек

SPARC

Ја зголемува количината на активната супстанција 
и задржување во туморска маса* 
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Мисија
Здружението за борба против рак „Борка - за секој нов ден“ - Скопје, речиси 6 

години е активно вклучено во борбата против ракот. Нашата мисија е со информи-

рање и со едукација да ја подигнеме свеста на граѓаните на Македонија за 

претпазливост, сериозен пристап, навремено лекување, социјална и емотивна 

поддршка на заболените и перцепирање на ракот како потенцијално излечива 

болест. Сметаме дека сите ние треба активно да учествуваме во создавањето 

здрава популација свесна за ризиците и предизвиците од оваа болест. Во исто 

време, сме фокусирани и на давање психо-социјална помош како на сите заболе-

ни од рак така и на нивните блиски во соочувањето со оваа болест и поддршка во 

нивната борба при поминувањето низ тој трнлив пат.

На бесплатните телефонски линии

0800 55 777  и  075 22 88 99

можете да стапите во контакт со некоја од нашите волонтерки, 

кои се подготвени да ви дадат информација и поддршка.

02 3224 636  •  www.borka.org.mk


