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Uvodnik

Spoštovane bralke in bralci!
Pred vami je decembrska številka Onkologije. Pričenjamo jo 
s Pregledi. V. Kovač nam predstavlja maligni mezoteliom, ki 
ga uvrščamo med redke rake. V Sloveniji je proizvodnja in 
uporaba azbesta sicer prepovedana že 16 let, vendar priča-
kujemo, da bo incidenca mezotelioma še vedno naraščala, 
s tem pa tudi breme bolezni. N. Zorko in T. Roš opisujeta 
vlogo kortikosteroidov, ki se že desetletja uspešno upora-
bljajo za zmanjševanje obtumorskega edema pri bolnikih z 
možganskimi tumorji in zasevki v CŽS. Kortikosteroidi so še 
vedno najučinkovitejše sredstvo za zmanjševanje obtumor-
skega edema v osrednjem živčevju, saj zaenkrat nimamo 
učinkovitega nadomestila zanje. M. Čižek Sajko poroča o 
samomorih med osebami, zbolelimi za levkemijo v otroštvu. 
Ugotovitve raziskave kažejo, da se osebe z izkušnjo raka v 
otroštvu ne odločajo za samomor v večjem številu kot osebe 
brez te izkušnje. V rubriko Izzivi smo uvrstili dva prispevka. 
A. Žist s sodelavci pišejo o spregledani koristi neoadjuvan-
tne kemoterapije v zdravljenju mišično invazivnega raka 
sečnega mehurja. Vsak bolnik z mišično invazivnim rakom 
sečnega mehurja, ki je sposoben za kombinirano zdravljenje 
s kemoterapijo na osnovi cisplatina, bi moral biti seznanjen 
z možnostjo neoadjuvantne kemoterapije pred radikalnim 
lokoregionarnim zdravljenjem. U. Ivanuš in M. Primic Žakelj 
predstavljata obetaven pristop za povečanje pregledanosti v 
organiziranih presejalnih programih in zmanjšanje incidence 
raka materničnega vratu. To omogoča alternativno presejanje 
neodzivnic s samoodvzemom vaginalnega vzorca za test HPV 
na domu. Rubriko Novosti pričenjamo s prispevkom M. Mila-
tovič s sodelavci o odkrivanju dednega sindroma von Hippel-
-Lindau. Razvili so metodo preverjanja mutacij v kodirajočem 

delu nukleotidnega zaporedja gena VHL. DNK lahko izolirajo 
iz svežih in zamrznjenih vzorcev tkiva, pa tudi iz tumorskega 
tkiva, vključenega v parafin. I. Takač in A. Dovnik poročata o 
novostih v zdravljenju raka dojk in jajčnikov, ki so bile pred-
stavljene na letnem srečanju ASCO v Chicagu. O najnovejših 
dosežkih v zdravljenju raka prebavil, ki so bili predstavljeni 
na 14. svetovnem kongresu v Barceloni, pišeta I. Oblak in M. 
Reberšek. V. Kovač predstavlja novosti v zdravljenju pljučnega 
raka z letošnjega kongresa o pljučnem raku. U. Ivanuš in M. 
Primic Žakelj pa poročata o tretjem izobraževalnem dnevu 
programa ZORA. V rubriko Za prakso smo uvrstili prispevek 
N. Kopčavar Guček o sodelovanju splošnega družinskega 
zdravnika s specialisti. Medsebojno komuniciranje med člani 
multidisciplinarnega tima, ki zdravi posameznega bolnika, 
je nujno in neizogibno ter v prid bolnikom. V rubriki Prikaz 
primera B. Perić s sodelavci predstavljajo primer bolnika z 
rakom na modih, pri katerem so po opravljeni diagnostiki 
napačno sklepali o naravi bolezni in potrebnem zdravljenju. 
V Odmevih A. Duratović in S. Novaković poročata o 25. On-
kološkem vikendu, Ž. Pohar Marinšek pa o visokem jubileju 
Oddelka za citopatologijo. Številko zaključujemo z novicami 
z Onkološkega inštituta Ljubljana. 
Želim vam vesele božične praznike in obilo osebne sreče v 
letu 2013!
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