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Терминология и съкращения 
 
Терминологията е обсъдена ГЛБ 20 7: решение с консенсус е да се 
направи превод на български език със съответните абревиатури и 
паралелно се оставят английските абревиатури, които са придобили 
популярност в света на всички езици.  

 

1. Краниална стереотаксична радиохирургия с 1 една дозна фракция 

(РХ - SRS  ) 

2. Краниална стереотаксична радиохирургия/радиотерапия с повече 

от  една фракция (КРХ - SRT ) 

3. Екстракраниална стереотаксична радиохирургия – (ЕКРХ/  SBRT) 

4. Екстракраниална стереотаксична аблативна радиохирургия- (SABR 

– ЕСАРХ) 

5. Екстракраниално аблативно стереотаксично   лъчелечение  при 

карцином  на бял дроб /SАBR/ 
В  текстовете ще фигурират и двете абревиатури  
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I. Увод 

Необходимост от стандарт  

 

Радиохирургията е техника на облъчване, която позволява получаването на 

много високи дози в от 1 до 5 фракции, приложени чрез много на брой копланарни и 

некопланарни лъчеви снопа, които се управляват от поредица от координати – 

стереотактичност. Тези координати се определят от точното местоположение на 

тумора, а не от местоположението на външни маркери (татуировки) или анатомични 

ориентири, като костни структури например.  

Преминаване от лъчелечение /ЛЛ/ с висока прецизност като МИЛЛ 

/модулирано по интензитет лъчелечение / и ОРЛЛ / образно ръководено 

лъчелечение / към радиохирургия /РХ/  не е проста смяна на технологии, а следва 

да се разглежда като смяна на философия на ЛЛ. То заменя по-инвазивните от ЛЛ 

хирургични методи и има за цел радикалност, която досега не беше в 

лъчетерапевтичния арсенал от индикации при метастатична болест.  Въвеждането 

на методи, които позволяват аплициране на много по-висока доза се извършва в 

много малки и изключително точно прецизирани обеми в човешкото тяло. Използват 

се по-прецизни методи за локализиране и следене на тумора, за обездвижване на 

пациента, за анатомо-топографско и дозиметрично планиране и за верифициране и 

аплициране на йонизиращите лъчения.  

Това е част от един пространен процес за осигуряване на качеството на ЛЛ 

методи, включващи периодични анализи на грешки, инциденти и овладяни рискове. 

Специализираните организации в Северна Америка / American College of Radiology - 

American Society for Radiology Oncology: ACR-ASTRO, RTOG; International Radio-

Surgery Association (IRSA/ и Европа / UK SABR consortium, Elekta Spine Radiosurgery 

Research Consortium (ESRRC), European Organization for Research and Treatment of 

Cancer (EORTC 22113-08113—LungTech) организират и представят документи, с 

определени стриктни изисквания за тази ЛЛ дейност  

Българският лъчелечебен стандарт за краниална и всички подварианти на 

екстракраниална радиохирургия е написан с тази цел.  

В литературата са описани множество изисквания на осигурителни 

институции за реимбурсиране на тези дейности. Те налагат екстракция на данни от 

представения сега обширен стандарт по КРХ и ЕКРХ в кратки и ясни алгоритми за 

прилагане, което ще последва този документ.  

  



II. Радиобиология на краниална и екстракраниална радиохирургия на 

злокачествените тумори и техните метастази. 

При прилагане на високи еднократни дози с аблативна цел се поставя въпросът 

дали класическата радиобиология интерпретира  ефекта на тези дози 1-4. Важен 

въпрос е дали моделът, който се прилага за определяне на ефекта от общата доза и 

доза за фракция може да се приложи при КРХ и ЕКРХ 5-10  

Кръвоносната система на тумора е важен елемент в туморната загуба. Увреждането 

или промяната на кръвоносните съдове на тумора  оказват влияние върху 

кислородното съдържание и pH на туморната среда. Проучват се механизмите на 

този  ефект,  реализиран чрез РХ с  единични високи дози. Познати са ефектите 

върху туморната съдова система при конвенционалното фракциониране и  ниската 

мощност на дозата.  За първи път от Fuks, Kolenski 2003 г. се поставя въпросът за 

влиянието на високата дозна фракция /ВДФ/  върху кръвоносната туморна система 

при РХ. Обсъжда се дали LQ модела може да се приложи при този вид ЛЛ 12.  

 

 Роля на 4 R при  КРХ  и ЕКРХ  

Известно е, че ефективността на фракционираното ЛЛ дирекно се влияе от 

известните 4  R:  

Реоксигениране  

Около 90% от солидните тумори имат средна концентрация на кислород под 10 

mmHg за разлика от нормалните тъкани, където тази стойност е 40 - 60 mmHg.  

Преклинични и клинични данни показват, че туморната хипоксия е много важен 

фактор при висока дозна фракция /ВДФ/.  Предполага се, че при прилагане на на 

ВДФ  реоксигениране не настъпва поради увреда на съдовете. Вместо това, 

различен брой хипоксични и оксигенирани клетки вторично претърпяват клетъчна 

смърт при аплициране на ВДФ  –т.е  съдовите  промени са хетерогенни в един 

туморен обем.  

Вероятно някои туморни зони остават оксигенирани и някои хипоксични клетки 

претърпяват реоксигениране,  незавимо от общото намаляване на кислородното 

снабдяване в тумора. Може би това се случва при прилагане на дози  3–8 Gy, тъй 

като съдовата увреда е с по- малък приносот тази над 10 Gy.  В последните години 

се оформя интересна дискусия дали да се прилага една или няколко фракции. Song 

et al. заключава, че при мозъчни тумори РХ трябва да бъде в  5 – 6,  вместо в една 

фракция, за да се даде възможност на реоксигениране на хипоксичните клетки и да 

се намалят страничните ефекти на нормалните тъкани 13. При дози под 10 Gy се 

проявява туморно реоксигениране 

Възстановяване на сублеталните промени   

Известно е, че това възстановяване зависи от много фактори като доза, мощност на 

дозата, биология на туморните клетки 7,17-20.   Прилагането  големи дозни  фракции 

обикновено  е с по-дълго  време на облъчване. Установено е, че възстановяването е 

двуфазен процес. Полуживотът  на по-бързата компонента е 0.3 h,  а на бавната 

компонента е 4 ч 6.  Следователно около 10% от възстановяването се губи, когато 

облъчването е половин час. Загубата на това възстановяване е по-голямо за 



късните усложнения в някои нормални тъкани в сравнение с туморните, тъй като 

тяхното αβ е по-ниско от това на тумора. Васкуларните промени и хаотичното 

преустройство около туморното пространство с хипоксия, промяна на рН и 

нарушаване на храненето значително намаляват туморното възстановяване. 

Естествено при единична аблативна доза няма възстановяване. В заключение - 

при РХ поради по- дългото облъчване би могло да се случи значително 

възстановяване. Ако продължителността на облъчване е над 30 минути, 

възстановяването е над 10%  

 

Преразпределение в клетъчния цикъл 

При дози под 1–5 Gy спирането на клетките в G1  липсва или е пренебрежимо, както  

и закъсняването на  S-phase. В  G2 спирането на клетки е при дози около  1 Gy. 

Смисълът на това спиране е да се изчака времето, достатъчно за възстановяване на 

радиационните промени преди навлизане в следващия клетъчен цикъл. Така че, 

спирането в  тази фаза е много по- важно от спирането в G1 или S. Например, 

спирането в G1 възпрепятства увредените в G1 клетки да навлязат в S-phase. Това 

дава време за  възстановяване на ДНК промените и предотвратява дупликацията на 

увредената ДНК  и прогресията на клетките към S-фаза.  По същия начин спирането  

във G2  позволява възстановяване  преди навлизане в митоза.   Навлизайки в М 

фаза,  клетките не успяват да я завършват и загиват от митотична смърт  и чрез т .н. 

пост G2 апоптоза 22.  При облъчване с умерени дози, този феномен на спиране на 

клетки в определени фази на клетъчния цикъл не се наблюдава и разпределението  

на клетките се възстановява в състоянието преди облъчване- т.е настъпва 

преразпределение в клетъчния цикъл. 23-24 

При прилагане на високи еднократни фракции настъпва спиране на клетките във 

фазата, в които се намират и те загиват там от некроза или апоптоза. Това 

означава, че тези болшинството клетки при  КРХ и ЕКРХ загиват от интерфазна 

смъртност 25.  

В заключение: Облъчването с умерени дозни фракции причинява спиране на 

клетките в Г2 и води до митотична смъртност. При екстремно високи дозни 

фракции 15–20 Gy, клетките умират от интерфазна смърт във фазата, в която 

са се намирали по време на  облъчването 25.  

Преимущества на РХ в сравнение с конвенционалното фракциониране 25 

Възстановяване:   По-доброто определяне на тумора като таргет намалява дозата 
към нормалните тъкани и нуждата за предпазване при фракциониране. 

Реоксигенация: няма 

Репопулация: не настъпва негативният ефект от туморна репопулация по време на 
по-краткия курс  лечение - особено важно за  лъчерезистентните тумори. 

Преразпределение: Намален брой фракции ще влияят по-малко на 
разпределението в клетъчния цикъл на останалите живи клетки. Клиничното 
значение не е известно.  

Лъчечувствителност: Мултилогаритмичната клетъчна смърт  намалява 
променливостта в туморната лъчечувствителност, наблюдавана преди всичко в 



областта на рамото на кривата за клетъчна  преживяемост. Единични туморни дози 
над 10 Gy могат да ускорят апоптозата на ендотелни клетки. 

 

 Приложение  на LQ модела при КРХ и ЕКРХ 

През последните години се  обсъжда дали този модел е приложим при КРХ и ЕКРХ 
6,7,8,10,26,74  

Съществува противоречие как и дали да се опитваме да определим 

биологично еквивалентните дози за конвенционалното фракциониране и за РХ 

. 

За сега се приема, че когато дозата за фракция е около 10 Gy,  LQ  моделът може да 

се приложи за изчисляване на изоефекта на КРХ и ЕКРХ.  

Предлагат се няколко модифицирани модела, но нито един не взема предвид  
индиректната клетъчна смърт, дължаща се на съдови промени 25-27,74-75.  Новите 
модели са приложими за късните ефекти върху органите под риск /ОПР/, но не 
вземат предвид реоксигенацията, ефекта на преразпределение в клетъчния цикъл, 
имунологичния свърхефект и съдовите свърхпромени при повече от 1 фракция.   В 
новите модели тези фактори следва да се включат 75.  Прилагане на LQ 
формализма може да се приеме при дози  от 6 до 10 Gy  
В заключение: индиректната клетъчна смърт на туморните клетка, дължаща се 

на съдови промени прави LQ  модела, неприложим при отчитане на високи 

дозни фракции. При доза около и под 10 Gy на фракция моделът може да се 

използва 6,25,26 

Механизъм на смърт на туморните клетки  

1. Промени в главната мишена ДНК  

Класическият РБ модел приема, че туморните родоначални клетки са основната 
мишена при ЛЛ 23. Промените в ДНК като двойноверижните увреждания са причина 
за клетъчната туморна смъртност. Известно е, че при единична доза в клетката 
настъпват 40 двойноверижни разкъсвания, 500-100 едноверижни разкъсвания, 1000-
2000 увреждания на бази на ДНК, 800-1600 нуклеотидни промени. Вследствие 
всички тях се получават 30-50 крос линкове в спиралата на ДНК. Вълна от 
възстановителни процеси последва лъчевия удар и като резултат се получава 
митотична смърт, ако клетката не премине  митозата или геномна нестабилност при 
преживяла туморна клетка. Грешно възстановените промени водят до хромозомни 
аберации, някои от които  са несъвместими с клетъчно преживяване 23-24.  

2. Вторични промени в клетъчните органели  

Автофагия, некроза или остаряване са вероятните допълнителни компоненти от 
лъчевия леталитет; автофагията наблюдавана като отделяне на органели, 
мембрани и цитоплазма в автофагозоми; некрозата освобождава клетъчно 
съдържимо ускоряващо възпалението; и при остаряването клетките спират да се 
делят свързано с повишаване на бета галактозидазата, с остаряването 
хетерохроматинови фокуси и фрагментиране на оцветяването на ДНК. Все пак  
митотичната катастрофа може да ускори апоптозния фенотип ( ядрена 
фрагментация, активиране на каспаза 3 и 9, подтискане на bcl2 ) вторично към 
спирането на митозата.28 Както беше споменато по-горе, по-високите дози при РХ 
могат избирателно да ускорят апоптозата в ендотелните клетки, което може да 
въздейства върху туморния контрол. 



3. Промени на кръвоносните съдове на тумора   

Кръвоносната система на тумора е различна от тази на нормалните тъкани със 

значително понижени възможности да реагира на стресови състояния, като влияние 

на радиацията. Тази система при бавно растящите тумори е значително по-близка 

до нормалните съдове, а при бързо нарастващите неоплазми е много по-уязвима 29-

31.  

Разликата в кръвоносната система на тумора   обяснява и различния ефект на ЛЛ 

върху туморните и нормалните тъкани 21,31-33. Изследвания, направени върху 

туморни култури, туморни ксенографи и транплантирани тумори върху животни, 

показват много мощен ефект върху кръвоносната система на тумора  при единични 

дози и по-високи от 10 Gy.  Например,  при облъчване с доза 30 Gy при Walker 256 

карцином на плъх туморът започва да намалява 7-8 дни след облъчване и след 15 

дни  се наблюдава значителна редукция. След 15 дни се отключва  туморна 

репопулация от неоангиогенеза на родоначалните съдови клетки 34.   

Тъй като пролиферацията и преживяването на  туморните клетки зависи от съдовата 

система на тумора, логично е да се приеме, че тази индиректна  увреда води до 

клетъчна смърт.  

Още през  Denekamp (1984) показа, че една ендотелна клетка храни туморна верига 

от 2000 клетки 36. Тъй като кръвоносните съдове са серийни тъкани, увреждане на 

една съдова точка може да запуши  и доведе до лавина от загинали туморни клетки 

покрай този съд. Това се потвърждава от клинични проучвания показващи, че КРХ с 

20 Gy в 1–2 фракции и ЕКРХ  20–60 Gy в 1–5 фракции са високо ефективни за 

постигане на туморен  контрол/ТК/  36-37.  Например КРХ с 20–24 Gy единична 

фракция  контролира 80% от мозъчните метастази.  90% локален туморен конвтрол 

/ЛТК/  се постига в метастатични спинални лезии с единични фракции от 18–24 Gy 37-

39 Във Фаза II на клинично проучване е установено, че при I стадий  

недребноклетъчен белодробен карцином се постига 95% туморна аблация с  3 

фракции   от 20 Gy (общо 60 Gy) 40 . Важно е да се посочи, че този ефект е налице 

независимо от големия процент хипоксични клоногенни клетки. Разкривайки 

биологичните механизми на високата единична доза при ЕКРХ, Brown et al.  

оценяват очаквания ефект на клетъчна смърт от различни дозови режими. 

Математичният модел показва, че ЛЛ с 25 Gy в една фракция намалява клетъчната 

преживяемост с 3.3 logs , а 20 Gy с 7.7 logs при  αβ на тумора  10, и че 20% от тези 

клетки са хипоксични 41. Изводът е, че дори 60 Gy/3 фракции  едва допринасят за 

туморен контрол  на малък тумор. Изумително е, как високата дозна фракция /ВДФ/ 

преодолява радиорезистентността на туморните клетки. Следователно при ВДФ се 

проявяват други механизми  освен директната клетъчна смърт чрез ДНК увреда. 

Тези механизми  са засягане на съдовата туморна система и промяна  имуногенния 

статус 42.  В подкрепа на това, Kirkpatrick et al. 9  и Kocher et al. 42 докладват, че 

туморната смърт след КРХ и ЕКРХ е резултат на двойно въздействие – едно върху 

туморната ДНК и второ върху съдовата /стромална/ туморна система.  При дози до 

0–5 Gy доминира директното увреждане на ДНК при снабдените с кислород туморни 

клетки, а при дози над  10-12 Gy, доминират васкуларните ефекти.  Съотношението 

между тези два ефекта зависи от размера на единичната дозна фрация.  

Периваскуларната ниша около тумора се счита за място на родоначалните 

/клоногенните/ клетки на тумора и  съдовото хранене играе роля за възстановяване 



на тумора от малка фракция туморни клетки в недиференцирано състояние или в 

състояние на самовъзстановяване. т.е рецидив  43-44.  Следва да се отбележи, че РХ 

не винаги се аплицира в екстремно високи единични дози. Например простатния 

карцином се лекува с  36.15 Gy 5 фр. от 7.23 Gy 45 Мозъчните метастази също се 

лекуват с 36 Gy в 6 фр или 20 Gy еднократно като резултатите са сходни, но водят 

до по-ниски лъчеви реакции 39.  При  по-ниската фракция индиректната туморна 

смърт, дължаща се на съдовите промени е с по-нисък принос. Това обяснява, защо 

облъчване на недребноклетъчния карцином с фракция от 4.5 Gy до  27 Gy засилва 

кръвоснабдяването в туморния ръб. 46  

Механизъм на въздействие при висока единична фракция /SDRS РХсВЕФ/ 

При високи дози над 10 Gy се предлага двутаргетен модел, където освен ДНК 

другата мишена е микро съдовата система на тумора. Втората води до промяна 

насочваща към апоптоза на родоначалните туморни клетки 12.   

Смъртта на ендотелните клетки на кръвоносната система на тумора  се дължи на 

стимулирана чрез серамиди апоптоза, което води до туморна смърт . Добавя се и 

дезорганизация на съдовата мрежа, проявяваща се с туморно намаляване 47 /вж 

фиг.1/ . Това обикновено се  наблюдава в центъра на туморния възел, така че 

малките тумори се поддават по- лесно на ЛЛ. 47 В периферията на тумора са 

въвлечени кръвоносни съдове на нормалната тъкан , които са по-резизстентни.  

 

 

Фиг. 1 Механизми на туморна смърт при РХ с единична доза / SDRS/ и при 

конвенционално фракциониране на дозата. 12 

Fuks Z, Kolesnick R 12 изясняват този  съдовия механизъм при високи и 
конвенционални дозни фракции : Микроваскуларната увреда се индуцира от високи 
(>8.10 Gy) единични (A) и от ниски дозни фракции (1.8.3 Gy) (B).  Промените в 
микроваскулатурата води до преминаване на сублеталните радиационни промени в 
туморните клетки в летални по все още неизвестен механизъм. След единична доза 
апоптозата на ендотелиалните клетки и нарушението на микроваскулатурата 
допринася значително за туморната смърт и излекуване. Индуцираните промени в 
ензима асмаза, хидролизира сирингомиелина,  генерира се проапоптотичен серамид 
, който отключва трансмембранен сигнал за апоптоза. Подтискането на този процес 



чрез изчерпването на ASMase или чрез стимулиране на проангиогенен растежен 
фактор значително намалява туморния летален отговор след ЛЛ.  
При облъчване с ниски дневни дози увредата на ендотела не засилва туморната 
клетъчна смърт, тъй като сигналния път за смърт на ендотел се възпрепятства от 
активирания HIF1 в тумора. След всяко облъчване с конвенционално 
фракциониране на дозата /1,8-3,0 Gy/ се генерира  вълна от       хипоксия/ 
реоксигенация, свързана с HIF-1 mRNA, съдържащ се в хипоксичните клетки. Това 
стимулира VEGF и други проангиогенни фактори,  който атенюират радиационно 
индуцираната апоптоза в ендотелните клетки. Генетичното подтискане на HIF-1 
отговора води до екстензивна ендотелиална апоптоза, микроваскуларна 
дисфункция, засилва туморната смърт  и забавя туморния растеж.  Механизмът на 
този ендотелен отговор с вероятното участие на асмазния / a-smasa/ път все още не 
е известен. Съществува  възможност за фармакологично въздействие върху HIF-1 
за повишаване на ефекта на конвенционалното фракциониране чрез включване на 
ендотелиалната апоптоза.  
 
 
 

 Радиобиология на краниална радиохириругия / РХ-RS, КРХ-SRS/  на 

доброкачествените мозъчни тумори и артериовенозните малформации 

Доброкачествените мозъчни тумори като мишена на РХ могат да се приемат като 
късно реагиращи тъкани, заобиколени от същите късно реагиращи нормални тъкани 
(47-48 ) 

При нормофракциониране, терапевтичният  интервал /ТИ/ не показва разлика в 
ефектите върху двата вида структури, т.е той липсва 49-51. При РХ се очаква 
благоприятен ТИ поради стръмния градиент и нехомогенното разпределение на 
дозата, водещи до широк спектър радиобиологични ефекти в и близо до мишенния 
обем.52 Радиобиологичният механизъм вероятно е свързан с вътретуморна некроза 
и последваща вътретуморна фиброза, поради заместване на некротичните туморни 
клетки с фибробласти 53-56. Тези данни са разработени от Larsson и Lecskel още 
преди 50 години, когато стартира РХ с гама нож 

РХ индуцира смърт  на ту клетки и васкуларни промени / ендотелна пролиферация, 
хиперплазия на съдовата интима, хиалинизация на стените на съдовете и тяхната 
облитерация 47-48, 53-54  с евентуална некроза в средата на ту обем, която започва 
централно и се разширява периферно55 . Това обяснява защо при бавно 
нарастващите бенигнени тумори се наблюдава късен радиационен ефект,  дължащ 
се основно на съдови промени, отколкото на директно влияние върху туморните 
клетки 53-56. Хистологично при аутопсия се наблюдават тромбозирани кръвоносни 
съдове 52.  
Yamaguchi et al. 63 демонстрира на кучета, че клетъчното съотношение на 
репродуктивните (S + G2 + M) фази прогресивно нараства с максимум на 9 месец 
след РХ. Те предполагат, че туморните клетки, които навлизат в радиационна 
синхронизация на клетъчния цикъл /преразпределение/  навлизат в митотична фаза 
към 9 месец, съвпадащо с времето на наблюдаване на изразена радиациона 
некроза.  Тази късно наблюдавана радионекроза заедно с увредената 
микроциркулация в тумора говори за връзка с клетъчния цикъл на ендотелните 
клетки на нормалните тъкани 63 Това се свързва с радиационно повишаване нивото 
на VEGF  или други растежни фактори 53 . Допълнителен вероятен механизъм може 
да включва и радиационно индуцирано забавяне или спиране на клетъчния цикъл 
поради хромозомни или интраорганелни промени в зоните на ниските дози 47-48, 58.  



В туморен оперативен материал след РХ е наблюдавана е периферна зона от 
туморни клетки, който морфологично са интактни, но вероятно загубили своята 
репродуктивност  около централна некроза 53. Радиационно индуцираната некроза, 
вероятно, не е основна за спирането на туморния растеж след РХ 54. Друг тип на 
клетъчна смърт като съществен механизъм след  РХ е апоптозата.  Както е 
известно, това е различен вид клетъчна смърт като морфология, биохимия и проява. 
Това е проявяваща се програмирана клетъчна смърт при определени 
обстоятелства, основно свързана с генетично програмиране.  Само някои тумори 
показват нарастване на апоптозата след ЛЛ и то варира в широки граници. Проявява 
се  бавно и след няколко клетъчни деления.57-59 Радиобиологичните механизми и 
приложението на ЛК модел при дозови диапазони над 10 Gy  e подложен на дебат, 
тъй като той подценява лечебния ефект, като не добавя въздействието върху 
съдовете и абскопалния ефект върху имунната система, не отразявайки другите 
механизми извън туморната смърт 60 Съгласно линейно квадратичния модел /ЛКМ/ 
тъканите с ниско a/b са по-чувствителни на едри фракции ЙЛ. Хипофизарните 
аденоми, вестибуларни шваноми и менингеоми имат ниско a/b под 3, подобно на 
нормалната мозъчна тъкан, което говори за намаляване на ефекта при 
фракциониране на дозата и подобряване на ефекта при аплициране на единична 
или доза с висока дозна фракция.60   

Голямата част от доброкачествените интракраниални тумори са бавно растящи и 
затова бавно отговарят на лъчелечението. Затова контролът след SRS се дефинира 
като липса на растеж или намаляване на обема на тумора.  Най- общо ефектът след 
ЛЛ е много добър. В литературата ЛТК е 90%  за не секретиращите хипофизарни 
аденоми, вестибуларни шваноми и менингеоми първа степен 61 . Това обяснява 
защо рентгенологичния отговор може да не се наблюдава с години. 

Известно е, че чрез линейно квадратичния модел на кривата за клетъчна 
преживяемост може да се сравнява биологично еквивалентната доза / БЕД/ на 
различните режими на фракциониране 7,21,23,74. БЕД за хипофизарни аденоми след 
доза 45-50.4 Gy в 25-30 фракции от  1.8 Gy е  72-83 Gy при a/b 3. Еквивалентът на 
тази БЕД е при 1 до 5 фракции, водещи до  15 - 27 Gy (5.4 Gy × 5). Тъй като линейно-
квадратичния модел  не интегрира биологичните ефекти на SRS върху тумора и 
нормалните тъкани, свърхдозирането и васкуларните ефекти,  то тези изчисления са 
само като насоки за фракциониране74,75. При прилагане на една фракция повечето 
центрове използват 15 - 50% изодоза в края на обема на нескретиращите 
хипофизарни аденоми. При близост или допир до оптичния апарат се предпочитат  
максимум 5.4 Gy в 5 фракции Тази доза е разумно еквивалентна на 45 Gy за  25 
фракции , но може би е ниска за контролиране на секретиращите ХА. Затова за тях 
се предпочита нормофракционирано МИЛЛ с фотони или протони   до  50.4 Gy с 1.8 
Gy  

Поставен е въпросът дали радиохирургията представлява невромодулиращо 
лечение. Налице са данни за липса на лезионен механизъм  при РХ действие. 
Изглежда, че няма деструкция на тъкани или е минимална, за да обясни клиничните 
ефекти, които РХ причинява. Предполага се, че РХ води до промени във 
функционирането на нервната тъкан чрез ефекти върху различни невронни 
популации и ремоделиращи глиалната среда. Изяснява се, че  РХ процеси 
причиняват желания биологичен ефект без хистологична деструкция на тъкани. 
Тези находки водят до промяна в разбиранията ни за лечение на функционалните 
мозъчни нарушения 63.  

Действието на RSR при артериовенозни малформации /АВМ/ и бенигнени тумори е 
свързано с  тромботична ендотелиална пролиферация , не просто коагулационна 



некроза 73. При радиохирургия на епилепсия при дози 80–140 Gy в 5-9 сс в центъра и 
17-24 в периферията в nucleus ventrointermediale, capsulotomy, trigeminal neuralgia се 
наблюдава директна тъканна деструкция.  Съвремените неврофизиологични, 
радиологични и хистологични изследвания поставят под съмнение това 
предположение 64-65  
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III. КРАНИАЛНА СТЕРОТАКСИЧНА РАДИОХИРУРГИЯ НА 

ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ И НЕТУМОРНИ ПРОЦЕСИ  /РХ -SRS, КРХ-

SRT/ 

 
1. Краниална радиохирургия на доброкачествени тумори  

1.1 ШВАНОМ 

Шваномите /невриноми /са доброкачествени тумори съставени от Шваномни клетки. 
Най – често се срещат акустичните невриноми /вестибуларни шваноми/, чието 
развитие е причина за постепенно настъпваща загуба на слуха. 
Шваномите са бавно растящи тумори . Нарастването им е по- малко от 3 мм за 
година. 
Те представляват  около 8 % от  мозъчните тумори. Два пъти по- често се срещат 
при жените. 
Асоцират се с NF 2, където  се среща т.н. билатерална акустична  NF –  двустранен  
вестибуларен  шваном . 
Според разположението си се разделят на интракраниални и  екстракраниални. На 
практика всеки краниален нерв може да бъде засегнат. Около 90 % от случаите са 
със заангажиране на VIII –ми ЧМН – вестибуло-кохлеарния нерв. Шваномите,  които 
са с екстракраниално развитие могат да се срещнат в  интеркосталните нерви, 
спинални шваноми ,в медиастинума и др. 
Лечение:  

 наблюдение, без хирургична намеса- при  малки , бавно нарастващи формации, без  
симтоматика. 

 декомпресия на вътрешния слухов проход, без отстраняване на тумора; 

 частично премахване на тумора; 

 тотално премахване на тумора с опит за запазване на слуха; 

 цялостно премахване със слухов имплант в мозъчния ствол; 

 лъчелечение -стереотаксична радиохирургия или стандартно фракционирано 3 
измерно ЛЛ.  

Индикации за лъчелечение: 

 новодиагностициран шваном 

 остатъчен тумор след микрохирургия 

 рецидивиращ шваном. 
 
Изследвания преди започване на ЛЛ: 

 МРТ с контраст –при противопоказания КТ с контраст. 

 Изследване на слуха. 

 Неврологичен статус. 

 Преценка на налични придружаващи заболявания. 

 ПКК с биохимия. 
 
Алгоритъм 
1.Консултация с оглед преценка на възможността за провеждане на ЛЛ. 
2.КТ за целите на планирането- по протокол. 
3.Изготвяне на анатомо- топографски план. 
4.Дозиметрично планиране. 
5.Изпълнение за лъчетерапевтичния план. 
6.Наблюдение на пациента след проведеното облъчване. 



7.Проследяване на пациента след завършване на ЛЛ. 
Изготвянето на анатомо- топографския план включва очертаването на обема 
подлежащ на ЛЛ и критичните структури.Задължително се ползва актуален МРТ с 
контраст за прецизно контуриране. 
 
CTV = GTV- видимият тумор. 
PTV-видимият тумор + 1 мм – без навлизане в ствола. 
 
Критични органи при еднократно облъчване : 

Главен мозък  Brain    10 cc -12 Gy 
 

Оптичен нерв Optic nerve    8  Gy 

Лещи Lens    8 Gy 
 

Хиазма Optic chiasm       8 Gy 
 

Мозъчен ствол Brain stem   12,5 Gy 

Гръбначен мозък Spinal cord   13 Gy 

Кохлея Cochlea   12 - 14 Gy max 

 
Определяне на ДОД и ООД- за всеки пациент се преценява най- подходящия режим 
на фракциониране на дозата. 
Показания за SRS- еднократно облъчване - при малки образования, до 30 мм.,без 
превишаване на дозите в критичните органи. 
PTV < 30 mm. 
ДОД - 12- 12,5 - 13 – 14 - 16 Gy еднократно. 
 
Показания за SRT- фракциониране на дозата.: 

 PTV 31-40 mm. 

 при  по – големи лезии  

 при  лезии ,в близост до критични структури 

 при превишаване допустимите дози  в критичните структури , ако се 
провеждаше еднократно облъчване. 

 
Прилагани схеми: 
5  х 4  Gy     ;  5х 5 Gy ;  3 х 6 Gy 
PTV < 30 mm          18 Gy  - 3 фр 
PTV   31-40 mm      25 Gy – 5 фр 
 
Показания за конвенционално фракционирано ЛЛ -  при големи формации, в 
близост до критични структури и отказ от оперативно лечение. 
ООД - 54 Gy  ,ДОД -1,8 Gy – 30 облъчвания.   
 
2.Дозиметрично планиране: 
-реализиране на планираната доза , без  превишаване на дозата в критичните 
органи. 
- задължителна верификация след изчисляването на плана. 
 
3.Изпълнение на лъчетерапевтичния план 
 

 преценка необходимостта от  медикация преди облъчването. 

 IGRT преди стартиране на облъчването- IGRT, KV,CBCT. 



 IGRT  по време на облъчването - KV,CBCT. 
 
След реализиране на процедурата пациентът е под краткосрочно  наблюдение. При 
необходимост се прилагат симптоматични средства.  
 

4. Проследяване 

  Контролен МРТ – 6,12 месеца и след това един път годишно 
 
 

1.2 МЕНИНГЕОМА 
 

Менингеомите се формират от менинготелиалните клетки на арахноидната 
мозъчна обвивка. Обикновено са  единични образования . При NF2  се срещат 
множествени менингеоми. 
Съотношението  жени / мъже  е 3 : 2 

      Според разположението си  се разделят на : 
Интракраниални – 90 % 
Интраспинални – 10 % 
Спиналните менингеоми се срещат 10 пъти по- често при жените. 
Рядко се срещат при деца: 
- предимно при момчета 
- често са интравентрикуларни или в ЗЧЯ 
- характерни са за NF 2 

 
 

Хистология:  
 

WHO / степен/  
 

 Менинготелиален 

 Фибробластен 

 Переходно клетъчен 

 Псаммоматозен 

 Ангиоматозен 

 Микрокистичен 

 Секреторен 

 С лимфоцитно изобилие 

 Метапластичен 

 
 
 
 
 

I 

Атипичен  менингиом II 

Хордоиден  менингиом II 

Светлоклетъчен  менингиом II  

Анапластичен  менингиом Grade III  

Рабдоиден  менингиом Grade III  

Папиларен  менингиом Grade III  

 
 
Преживяемост: 

 5 и 10 годишна  обща преживяемост- 82 % и 64 %. 
 Агресивни менингеоми –преживяемост: 5 и 10 годишна обща преживяемост- 

65% и 51 % 
 Grade II менингеоми имат 8 пъти по- висок  риск от рецидиви  



 Рецидивните лезии са по- агресивни от първичните лезии. 
 Агресивните менингеоми са по- често срещани при мъжете , отколкото при 

жените. 
 
Лечение:   

1. динамично наблюдение- при асимптоматични менингеоми, разположени извън 

критични  зони . Контролен МРТ на всеки 6 месеца. 

2. Оперативно лечение- Оперативното лечение  е метод на избор при 

симптоматични менингеоми , с  нарастване на размерите и разположени в 

критични зони..За оценка на оперативната интервенция се използва скалата 

на Симпсън 

Радикално оперативно лечение : 

 Симпсън  I - Видимо тотално отстраняване   , с отстраняване на  прилежащата 
дура  или  кост 

 Симпсън  II - Видимо тотално отстраняване  с  коагулация на прилежащата дура. 
 

Нерадикално оперативно лечение: 

 Симпсън  III- Видимо тотално отстраняване , но без   резекция или коагулация на  
прилежащата дура  или екстадуралното  разпространение. 

 Симпсън  IV-Частично отстраняване  с  наличие на резидуална формация 

 Симпсън  V - Декомпресия  с биопсия  
 

 
3. Лъчелечение. Показания за лъчелечение: 

4. следоперативно ЛЛ при менингеоми WHO – II-III. 
 При остатъчен тумор след операция 
 При рецидив 
 При атипични или малигнени менингеоми 
 При отказ от оперативно лечение - тумори с размери до 3см 
 При висок оперативен риск 
 При неоперабилни формации  

 
 
Алгоритъм 
 
1.Консултация с оглед преценка на възможността за провеждане на ЛЛ. 
2.КТ за целите на планирането- по протокол. 
3.Изготвяне на анатомо- топографски план. 
4.Дозиметрично планиране. 
5.Изпълнение на лъчетерапевтичния план. 
6.Наблюдение на пациента след проведеното облъчване. 
7.Проследяване на пациента след завършване на ЛЛ. 
 

Изследвания преди започване на ЛЛ: 

 МРТ с контраст –при противопоказания КТ с контраст. 

 Неврологичен статус. 

 Преценка на налични придружаващи заболявания. 

 ПКК с биохимия . 
 

 



2. КТ за целите на планирането- по протокол. 

 
3. Изготвянето на анатомо- топографския план включва очертаването на обема 

подлежащ на ЛЛ и критичните структури.Задължително се ползва проведения 

актуален МРТ с оглед прецизно контуриране. 

 
CTV = GTV = видимият тумор. 
PTV - видимият тумор + 2 мм – без навлизане в ствола. 
 
Определяне на ДОД и ООД- 

 за всеки пациент се преценява най- подходящия режим на фракциониране на 
дозата. 

 водещи за определяне на ДОД и ООД са размерите и разположението на  
лезията. 

 
SRS- еднократно облъчване при: 

 лезии до 3 см 

 не са в близост до критични структури 
Дози : 10 – 12 – 15 - 16 Gy еднократно. 
 
Критични органи: при еднократно облъчване- 
 
Главен мозък- 10 cc - 12 Gy 
Оптичен нерв -  8  Gy 
Леща- 8 Gy 
Хиазма- 8 Gy 
Мозъчен ствол- 12,5 Gy  
Гръбначен мозък- 13 Gy . 
Кохлея- 12- 14 Gy max 
 
 
SRT- при лезии над 3 см и при близост до критични структури: 
 

PTV ООД ДОД Брой облъчвания 

PTV < 3 cm                  
 

16 Gy   
 

16 Gy   
 

1 фр.       
 

PTV < 3 cm                  
 

24 Gy   
 II – III gr. 

 

8 Gy   
 

3 фр.    

PTV  3- 3,9cm              
 

18 Gy   
 

6  Gy   
 

3 фр. 
 

PTV > = 4 cm               
 

25 Gy   
 

5 Gy  
 

5 фр. 
 

PTV > = 4 cm               
 

 30 Gy   
 

6 Gy 5 фр. 
 

 
 

 
4. Дозиметрично планиране: 



 реализиране на планираната доза  при липса на превишаване на дозата в 

критичните органи. 

 задължителна верификация след изчисляването на плана. 

 
5. Изпълнение на лъчетерапевтичния план 

 
- преценка необходимостта от медикация преди облъчването. 

- IGRT преди стартиране на облъчването - KV,CBCT. 
- IGRT  по време на облъчването - KV,  CBCT 
След реализиране на процедурата пациента е под  краткосрочно  наблюдение. При 
необходимост се прилагат симптоматични средства.  
 
6. Проследяване Контролен МРТ на – 6,12 месеца и след това един път годишно. 
 

 
1.3 АДЕНОМ НА ХИПОФИЗАТА 

Аденомите   на  хипофизата   са  доброкачествени новообразувания, водещи  
началото си от клетките на аденохипофизата.Представляват  около  10% от  
туморите  развиващи се в главния мозък . 

1. Според хормоналната си активност биват: 

Хормонално-активни  аденоми  - 60% -  най – често срещани: 

 пролактином 
 соматотропином 
 кортикотропином  
 тиреотропином  
 гонадотропином   
 смесен аденом на хипофизата (производство на няколко хормони - 15% )  

Хормонално-неактивни  аденоми – нефункциониращи- 40 % . 

2. Според  размерите си: 

 пикоаденом: размерите не превишават  3мм; 
 микроаденом: размерите не превишават  10мм; 
 макроаденом: над  10мм в диаметър 
 гигантски  аденоми: от 40-50мм и  повече; 

3. Според растежа и  разположението спрямо  турското  седло: 

 ендоселарни  ( растат в турското  седло); 
 супраселарни (растат  над турското  седло); 
 инфраселарни  (растат надoлу); 
 латероселарни  (с растеж към кавернозния синус  ); 
 антеселарни (растат  напред към  етмоидалния синус , орбитата); 
 ретроселарни  (растат назад под твърдата мозъчна обвивка.). 

http://pituitary.kh.ua/razdely/adenoma_gipofiza/kortikotropinoma/
http://pituitary.kh.ua/razdely/adenoma_gipofiza/tireotropinoma/
http://pituitary.kh.ua/razdely/adenoma_gipofiza/gonadotropinoma/


4. Лечение :   

 наблюдение 

 оперативно 

 медикаментозно 

 лъчелечение 

Хормонално неактивни   микроаденоми на хипофизата , без симптоматика 
остават под наблюдение. 

Оперативно  лечение : оперативното лечение е метод на избор при лечението на 
аденома на хипофизата .Според достъпа се разделя на : 

 Чрез транссфеноидален достъп  
 Транскраниален  — с краниотомия  

 Медикаментозно лечение :  

 антагонисти на хормоните на  хипоталамуса и хипофизата — Sandostatin 
(октреотид), ланреотид  

 лекарства, които блокират образуването на надбъбречните хормони 
(кетоконазол, Cytadren, и т.н.)  

 Допаминовите агонисти — каберголинът (Dostinex), бромокриптин  

 Лъчелечение :  

1 Показания за ЛЛ 
- Субтотална ексцизия 

- Развитие на рецидив 

- Секретиращи тумори с повишаване нивото на хормоните ,неповлияващи се от 

медикаментозното лечение. 

 
2 Изследвания преди започване на ЛЛ 

 Консултация с ендокринолог – хормонален статус. 

 Очен статус. 

 Неврологичен статус.  

 Преценка на налични придружаващи заболявания. 

 ПКК с биохимия. 

 ЯМР на главен мозък с контраст  

 
 
3. Лъчелечение : радиохирургия: 
 
 
1.Изготвянето на анатомо- топографския план включва очертаването на обема 
подлежащ на ЛЛ и критичните структури.Задължително се ползва проведения 
актуален МРТ  с контраст ,с оглед прецизно контуриране. 



SRS – еднократно облъчване  

 PTV до 30 mm 

 Без превишаване на дозата в  критичните органи. 

 Разстояние до оптичния нерв- от 5 -  2 мм. 

PTV=GTV. 

За несекретиращи аденоми: 14- 15- 20- 22 Gy. 

За секретиращи аденоми: 20- 25 -30 Gy. 

 SRT – фракциониране на дозата 

 При  лезии над 30мм 

 При превишаване на дозата в критичните органи 

 PTV=GTV.  
 
ДОД- 7 Gy  ООД- 21 Gy - 3 фр. 
ДОД- 5 Gy  ООД- 25 Gy - 5 фр 
 
2.Дозиметрично планиране: 
реализиране на планираната доза , без  превишаване на дозата в критичните 
органи. 
-задължителна верификация след изчисляването на плана. 
 
3. Изпълнение на лъчетерапевтичния план 
 

 преценка необходимостта от  медикация преди облъчването. 

 IGRT преди стартиране на облъчването- IGRT, KV,CBCT. 

 IGRT  по време на облъчването - KV,CBCT. 
 
След реализиране на процедурата пациентът е под краткосрочно  наблюдение. При 
необходимост се прилагат симптоматични средства.  
4. Проследяване 
Проследяване на хормоналния статус от ендокринолог. 
Контролен МРТ на – 6,12 месеца и след това един път годишно. 
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2. КРАНИАЛНА  РАДИОХИРУРГИЯ ПРИ МОЗЪЧНИ МЕТАСТАЗИ /КРХ/ 

 
1. Определение и обосновка 

 

 Мозъчните метастази представляват идеална мишена за радиохирургия. Те 

обикновено са с ясни граници и имат ограничен размер, не се движат спрямо 

черепната кутия, и инфилтрират околната здрава мозъчна тъкан в много 

ограничена степен, което е и причината лезиите да не съдържат нормална 

мозъчна тъкан.  

 Мозъчни метастази се наблюдават в 20-40% от пациентитe с първични 

екстракраниални  солидни тумори, при което най-често първичният тумор е на 

белия дроб (36-64%), на гърдата (15-25%) или малигнен меланом (5-20%). 

Приблизително 40-50% от пациентите се представят с единична мозъчна 

метастаза, докато в 50-60% от пациентите са диагностицирани с множество 

лезии. 

 Понеже това са хетерогенна група пациенти RTOG изработва опростена 

система за класифициране на пациентите Recursive Partitioning Analysis (RPA), 

който се използва 1979-1993. GPA (graded prognostic assessment) е изработена 

да идентифицира значими специфични за диагнозата прогностични фактори. 

Оригиналния модел  GPA е базиран на 4 критерия: възраст, брой метастази и 

наличие или отсъствие на екстракраниални метастази. Всеки критерий получава 

точки от 0, 0,5 или 1 и те се сумират. Пациентите с най-добра прогноза имат  4 

точки. /табл.1/  

 
Табл.1 RTOG RPA за мозъчни метастази  

Клас Характеристики Преживяемост 
(месеци) 

I KPS 70–100 
 Възраст<65 
Контролиран първичен 

7.1 



тумор 
Метастази само в 
мозъка 

II Всички други 4.2 

III KPS <70 2.3 

 

1.1. Радиохирургия сравнена с  хирургия 

 

 Радиохирургията и хирургията са алтернативни и частично допълващи се 

възможности за лечение на пациенти с ограничен брой мозъчни метастази 

(обикновено една до три метастази),  

 Предимствата на КРХ пред неврохирургична резекция са неинвазивен подход и 

възможността за лечение на множество лезии, дори в амбулаторни условия.  

 Пациенти с придружаващи заболявания също могат да се възползват от КРХ.  

 КРХ  се предпочита при пациенти с лезии под 3-3.5 см в диаметър (обем <15 мл) 

, без мас ефект (по-малко от 1 см  отместване от срединна линия), особено ако 

се разполагат в мозъчни области с функционална значимост или хирургически 

недостъпни области.  

 КРХ е ефективна както  при лъчечувствителни, така и при лъчерезистентни 

хистологични варианти, което се дължи на единичната висока дозова фракция. 

 
2. Препоръки за клиничната практика на КРХ при  мозъчни метастази 

От съществуващите ръководства и клинични проучвания (1-5), могат да бъдат 
направени следните препоръки: 

 
 Индикациите за КРХ включват: 

 Новодиагностицирани мозъчни метастази-единична или множество без 

значителен мас ефект 

 Свръхдозиране след облъчване на ЦНС при единична или множество метастази 

/до 4/ 

 Рецидивиращи мозъчни метастази след облъчване на ЦНС и след КРХ 

 Резидуален тумор след резекция на метастаза  

 Адювантната КРХ за резекционната кухина 

 

 Фактори, влияещи върху определяне лечебната стратегия: 

При пациенти с метастази в мозъка, решението за лечение трябва да се 

основава на възрастта, състоянието на пациента, екстракранилната туморната 

активност, тъй като това са доминиращите фактори, предсказващи 

продължителността на живота. Средната продължителността на живота може да 

бъде оценена чрез редица прогностични оценки (RTOG RPA, GPA). 

 

 Индикация за КРХ според размер и брой на метастазите: 

 При единична мозъчна метастаза не повече от 3 см в диаметър, при пациенти с 

очаквана продължителност на живота повече от 3 месеца, се препоръчва 

провеждане на КРХ.  



 При трудно достъпна за операция  метастаза  е трудно достъпна за операция, 

разположена е в мозъчния ствол без мас ефект.  

 •При няколко (2-4) метастази-всички по-малки от 2,5 см в диаметър, при 

пациенти с  очаквана продължителност на живота на повече от 3 месеца, трябва 

да се предпочита прилагане на КРХ,  вместо  облъчване на целия главен мозък- 

общо мозъчно облъчване /ОМ/. 

• Адювантното облъчване на ОЦМ след КРХ за единични, и множество (2-4) 
метастази намалява броя на далечните метастази в мозъка и увеличава 
локалния контрол, но не удължава преживяемостта в сравнение със КРХ и 
спасително лечение. Поради риск от неврокогнитивни промени след  ОМ  е 
препоръчително да се отложи облъчването на ЦНС или да се приложи ОЦМ с 
техника за запазване на хипокампа. 

 При метастази от лъчечувствителни тумори (гермином, дребноклетъчен 

белодробен карцином) КРХ се прилага след облъчване на ЦНС. При последния 

стандартите  препоръчва профилактивно ОЦМ още в хода на 

химотерапевтичните курсове.  

 Максималният обем на лезиите, които могат да бъдат лекувани безопасно все 

още е неясен, така че в момента, лезии  с диаметър 3-3,5 см се приема за горна 

граница за единична фракция КРХ. 

 Все още липсва консенсус за прилагане КРХ при множество (> 4) лезии, поради 

липса на проспективни проучвания 

 

Табл.2 Индикации за КРХ при мозъчни метастази  

Единична лезия 
 

 
RPA class I–II 

Хирургична резекция и КРХ за 
резекционната кухина 

Самостоятелна КРХ за иноперабилни 
пациенти по медицински/хирургични 
индикации 

2-4 лезии 
Размери до 3-4 см. 
 

КРХ +/- хирургична резекция с отлична 
прогноза/ KPS 

KPS ≤60, екстензивно интракраниално 
и екстракраниално заболяване 

КРХ, в комбинация с ОЦМ 

 

 Прилагат се следните дози: 

 Максималните толеранти дози при еднократна фракция КРХ са 24 Gy, 18 Gy и 15 

Gy за тумори с размер съответно ≤ 20 мм, 21-30 мм, и 31-40 мм в диаметър.  

 Една фракция  от 20 Gy е разумен избор, който да балансира между ефекта 

върху облъчената метастаза (локален контрол, частична ремисия) и риска от 

късни нежелани реакции (мозъчна радионекроза).  

 По-висока дозова фракция (22-25 Gy), може да се използва за по-малки (<1 см) 

лезии 

 За лезии по-големи от 2,5-3 см. е  необходимо намаляване на дозата до 18 Gy  

 Хипофракциониране на дозата (21–30 Gy/3–5 фракции) може да се наложи при 

случаи, в които толерантните дози в рисковите органи не могат  да се спазят с 

единична фракция КРХ 

 КРХ при метастази в ствола се прилага в дози 12.5 Gy до 17.6-20 Gy, зависещи 

от размера на лезията и техниката на облъчване. 



 

Табл.3. Препоръки за дозовите режими 

 
 
 
 
Мозъчни метастази 
 

13–24 Gy/1 фракция, 
в зависимост от туморния обем/локализация  

Редуциране на дозата или хипофракциониране 
(21–30 Gy/3–5 фракции) при по-големи лезии 
и/или резекционнна кухина 
 

Намаляване на дозата  (16 Gy) при метастази в 
ствола 

  

Дозата се определя от размера на лезията  и разположението спрямо критичните 
органи 
SRS - еднократно облъчване 

24 Gy за лезии до         2 см. 

18  Gy за лезии между 2-3 см. 

15  Gy за лезии между  3-4 см. 
SRT - фракциониране на дозата 

ООД ДОД Брой облъчвания 

27 Gy 9 Gy 3 фракции 
 

30 Gy 10 Gy 3 фракции 
 

35Gy 7 Gy 5 фракции 

24  Gy 8 Gy 3 фракции 

 

Метастази с големина  2-3 cm  30 Gy/10 Gy/3 фракции 
Метастази с големина  3-5 cm   32 Gy/8 Gy/4 фракции 
Метастази с големина   >5 cm  36 Gy/6 Gy/6 фракции 
 
Показания за фракционирана стереотаксична радиохирургия 

 следоперативно при големи  метастази : 

 27 Gy /9 Gy /  3 фракции 
 30 Gy /10 Gy /3 фракции 
 

 

• Мишенни обеми 
 Необходимо е провеждане на МРТ на ЦНС с контраст- срезове в  аксиална, 

сагитална, и коронарна ос. Диагностичната МРТ трябва да включва следните 

секвенции- неусилени Т1 и Т2, усилени с контраст  Т1, FLAIR. Стандартната доза 

на гадолиний-базираното контрастно вещество е 0.1 ммол / кг телесно тегло. 

Удвояване на дозата може да бъде полезно за по-голяма сигурност при малки 



лезии. Препоръчва се минималната сила на полето 1.5 T и дебелина на 

срезовете 1,5 -2 мм.  

 Дефинирането на мишенните обеми се базира на МРТ, ко-регистрирани  с 

планиращия локализационен КТ. Дебелината на срезовете на планиращият КТ 

трябва да бъде ≤ 2 мм.  

 GTV обхваща контрастно усилената тъкан на планиращия КТ и МРТ.  
 Тъй като зоната на инфилтрация около мозъчните метастази обикновено 

е малка, няма осигурителната зона CTV  = GTV  
Осигурителната зона CTV-PTV зависи от техниката на облъчване и трябва да е в 
диапазона от 0-2 мм.  -3 mm 

 Резекционна кухина - 2 мм. 
 При КРХ с  инвазивна фиксираща рамка или при наличие на други средства за 

постигане субмилиметрова прецизност (роботизирани радиохирургия) е обща 

практика да се използва: GTV = CTV = PTV. 

 

 Рискови органи  

 Токсичността на нормалната мозъчна тъкан значително се увеличава с 

нарастване на лъчевата доза, реализирана за обеми над 8-10 cm3, където 

изглежда, че обемът на мозъка получаващ 12 Gy (V12), е най-подходящата 

дозиметрична величина. Рискът от мозъчна некроза се увеличава, ако обемът на 

околната мозъчна тъкан облъчен с единична доза от 10 Gy или повече, 

надхвърля  10 мл. 

 Органите в риск се контурират в ред по намаляване на приоритета за 

планиращите ограничения  

 Оптична хиазма и PRV (+1mm) – 8 Gy максимална доза 

 Оптични нерви и PRV (+1mm) – 8 Gy максимална доза 

 Кохлеа и PRV (+1mm) – 8 Gy максимална доза 

 Мозъчен ствол- 8 Gy максимална доза (не важи при КРХ на мозъчен ствол) 

 Нормален мозък V5Gy<50 % и V12Gy< 5 cc 

 Очи (ретина) - При преминаване на дозата от 8Gy в оптичната хиазма и 

зрителен нерв, е препоръчително КРХ да се фракционира. 

•   Далечни мозъчни рецидиви, които отговарят на посочените по-горе критерии, 
могат да бъдат лекувани със КРХ,  независимо от предишно облъчване. 

• Повторна радиохирургия на локално рецидивиращи мозъчни метастази, носи 
значителен риск от радионекроза. 

 
 Имобилизация на пациента и несигурности при позициониране 

Препоръчва се акуратността на позиционирането на пациента да е в рамките на 

2.00-2.4 мм и да се постига с комбиниране на следните устройства 

 Инвазивна маска 

 Термопластична маска 

 Система със захапване 

 Моделиране чрез еднократна възглавничка под врата 

 Спрегнати KV образи и CBCT  

 Контролиране на повърхността чрез отворена маска за глава  

/Surface guided RT- SGRT/   

 



 Мониториране на пациентите и проследяване 

 Непосредствено преди и до две седмици след КРХ, се прилагат стероиди за 

предотвратяване на перифокален оток.  

 След КРХ, повечето мозъчни метастази остават стабилни или намаляват по 

размер през следващите месеци. Въпреки това, някои лезии могат да  увеличат 

размера си 3-6 месеца след лечението, както и да се развият нови метастази.  

 Образното проследяване включва контрастно усилена МРТ на всеки 3 месеца 

за първите две години, и на 6 месеца за следващите 3 години. В случай на 

очаквано ранно разпространение на нови метастази в мозъка (облъчени три до 

четири метастази, меланом, екстракраниална прогресия), интервалът до 

първото контролно образно изследване трябва да се съкрати до 6-8 седмици . 

 Да се имат предвид случаите на псевдопрогресия. Реактивен оток с 

последващо влошаване на състоянието на пациента може да се развие 

седмици след мозъчна радиохирургия. Това се профилактира чрез  удължаване 

на срока за апликация на кортикостероиди след облъчване   

 Използването на стереотактична биопсия за хистологична оценка на 

неразличими на образни изследвания лезии остава най-надеждният  метод за 

отдиференциране на рецидив от радионекроза след КРХ. 

 При облъчване на по-повърхностни лезии могат да се наблюдават алопеция, 

кожни промени . Лека умора, нарушена ендокринна функция, дисфункция на 

черепно мозъчните нерви,  макар  и рядко -паметови нарушения. 
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4.1  ЕКСТРАКРАНИАЛНА РАДИОХИРУРГИЯ (ЕКРХ-SBRT) 

 

Общи принципи 

Стереотактичното радиохирургия на тялото (ЕКРХ-SBRT) е еквивалент на 
радиохирургията при мозъчни тумори и се използва за лечение – радикално или 
палиативно на различни злокачествени новообразувания и техните метастази във 
вътрешни органи – бял дроб, черен дроб, надбъбречна жлеза и гръбначен стълб. 

Първите изследвания показват изключително силна зависимост от обема на 
облъчваната област и вероятността за некроза от реализираната доза. При 
диаметър на лъча 10 см, вероятност от некроза има при реализирана доза от 10 Gy, 
докато при диаметър на лъча 10 микрона, вероятност от некроза има при 4000 Gy. 

 
Разликата между конвенционално лъчелечение (ЛЛ) и SBRT е показана в 

табл. 1. 
 

Табл. 1. Сравнение на основните параметри на конвенционално ЛЛ и SBRT 

Параметри  
Харaктеристики 

Конвенционално ЛЛ 
 

SBRT 

Доза на фракция 
 

< 3 Gy > 5 Gy 

Брой фракции 
 

> 10 Gy < 5 фр. 

Хомогенност на дозата в 
облъчвания обем 

Хомогенно  
(максимум до 105-110%) 

Нехомогенно  
(максимум до 110-

200%) 

Градиент на дозата извън 
облъчвания обем 

Намалява  
постепенно 

Намалява  
рязко 

Определяне на туморния 
клиничния обем 

Няма рязко определена 
граница 

Ясно определена 
граница на процеса 

Осигурителна зона  
(PTV margins) 

0,5-1 см 1-3 мм 

Прецизност при 
позициониране 

0,5-1 см 
 

1-5 мм 

 

1. ЕКСТРАКРАНИАЛНА СТЕРЕОТАКСИЧНА РАДИОХИРУРГИЯ ПРИ 

КАРЦИНОМИ НА ГЛАВА И ШИЯ  (SBRT) 

 
1.1  Показания за SBRT при тумори на глава и шия 

Понастоящем прилагането на SBRT в лечението на туморите на главата и шията 
не е напълно ясно и точно дефинирано. 

 

 По стандарт - лечението на ранни карциноми на главата и шията е локално с 

монотерапия – хирургична резекция или перкутанно лъчелечение. Перкутанното 

лъчелечение се прилага при неоперабилните по медицински показания болни.  

 Мултимодалният терапевтичен подход включва прилагане на перкутанно 

лъчелечение в комбинация с оперативно лечение, химиотерапия, таргетна 

терапия и се прилага при локално авансирали карциноми. 



 SBRT се прилага в редки случаи за лечение на малки по обем локални рецидиви 

след проведено лъчелечение, или като сюрдозаж след проведено дефинитивно 

лъче-химиолечение при локално авансирали карциноми, или с палиативна цел. 

 В литературата има няколко публикации за комбиниране на SBRT с 

химиотерапия или таргетна терапия, но те са във фаза на клинични изпитвания. 

 

1.2  Симулация и планиране на лъчелечението 

 Препоръчва се компютър-томографско изследване с дебелина на срезовете 

1-1,5 мм. 

 За контуриране на голям туморен обем (GTV) се използва сливане на 

образите от компютър томограф, с образите от магнитно-резонансна 

томография. 

 Границите на клиничния туморен обем CTV към GTV са от 0-10 мм в 

зависимост от техниката и зоната на обълчване. 

При рецидив осигурителните граници са от 5-10 мм и зависят от степента на 

туморна инфилтрация по съседство. 

При лезии, разположени в близост до базата на черепа осигурителните 

граници са по-малки от 0-3 мм. 

При палиативните случаи може да няма осигурителни граници с цел 

минимизиране на токсичността. 

 Границите от CTV към планираният туморен обем (PTV) са 1-5 мм. 

 Препоръчва се прилaгане на образно ръководено лъчелечение (IGRT). 

 С цел намаляване на дозата в близко разположените критични органи се 

изпозват голям брой полета и различни ъгли на ротация, както и възможно 

минимизиране на осигурителните зони. 

 За осигуряване качеството на лъчелечението е необходимо верификация на 

дозиметричния план преди облъчване . 

 
1.3  Лъчелечебни дози и ограничаващи дозата фактори 

 Дозите и тяхното фракциониране при туморите на глава и шия извън 

стандартно фракциониране 1,8-2 Gy за фракция, все още не са добре 

проучени. 

 При планиране на лъчелечението, трябва да се има в предвид толерансът 

и токсичността на околните здрави тъкани. 

 При прилагане на SBRT за свръхдозиране при карцином на назофаринкса 

се препоръчва единична фракция 7-15 Gy. Други изследователи прилагат 

6-8 Gy за фракция в две или три фракции, веднъж седмично. Резултатите 

от свръхдозиране със SBRT и с интракавитарна брахитерапия с доза 20 Gy 

са съпоставими. 

 При повторно облъчване се препоръчват дози в широки граници 30-50 Gy, 

приложени в повече от 5 фракции. 

 Едновременното приложение на лъче и химио/таргетна терапия при 

повторно облъчване е слабо проучено, но има данни за подобряване на 

резултатите при едновременно прилагане на таргетна терапия с 

Цетуксимаб.  



 Няма данни за органния толеранс при повторно облъчване с 

хипофракциониране на дозата. Няма достатъчно данни и за подобрение на 

органния толеранс в зависимост от интервала след предходно облъчване. 

 След проучване в Университета „Питсбърг” за повторно облъчване се    

препоръчват следните ограничения при режим с 5 фракции: гръбначен 

мозък и мозъчен ствол < 8 Gy; ларинкс и мандибула < 20 Gy. 

 Прилагането на SBRT за тумори на глава и шия не е добре проучено и с 

малък опит за дози в тумора и критичните отгани. Препоръчва се, да се 

прилага за „спасително“ лечение и/или в рамките на клинични проучвания. 

 

1.4  Токсичност 

 Остра токсичност (<6 седмици) 

- Умора 

- Дерматит 

- Мукозит 

 Късна токсичност (>6 седмици) 

- Възпаление на plexus brachialis – невропатична болка или сензорни 

промени на горен крайник 

- Некроза на кожата и меки тъкани 

- Стриктура или фистула на хранопровода 

- Увреда на големи съдове – васкулопатия с масивна хеморагия 

- Остеорадионекроза – челюсти, гръбначен стълб, база на черепа 

- Некроза в мозъка – в полета с висока кумулативна доза 

 

4.2  ЕКСТРАКРАНИАЛНА СТЕРЕОТАКСИЧНА РАДИОХИРУРГИЯ ПРИ 

ТУМОРИ НА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНАТА СИСТЕМА /ЕКРХ- SBRT/ 

Въпреки, че хирургичното лечение е основен лечебен метод при туморите на 
панкреаса, както и олигометастазите в черен дроб, абдоминални лимфни възли и 
надбъбрека, SBRT се понася добре и води до подобряване на локалния контрол. 

Критериите за туморен отговор се дефинират чрез образни изследвания и 
стойности на туморни маркери. 

Токсичността след прилагане на SBRT се повишава при болни след предишно 
лъчелечение. 

Броят на фракциите и дозата за фракция са в процес на клинични проучвания. 
По-ниска доза и по-голям брой фракции са по-подходящи за лезии разположени в 
близост до критични структури, като хилуса на черния дроб или при болни с лош 
Карновски перформанс статус (KPS). 
 
1.1  Индикации за лечение /табл.4/  
 

Табл. 4. Препоръки за лечение 
 

Туморна локализация Резектабилност Терапевтично 
поведение 

Карцином на панкреас Резектабилен Хирургично лечение± 
адювантна лъче-
химиотерапия или 



химиотерапия 

 Гранично резектабилен 
Добър KPS 
 
 
 
 
Гранично резектабилен 
Лош KPS 
 
 
 
 
 
Нерезектабилен или 
метастатичен 

Неоадювантно лъче-
химиолечение, 
последвано от 
рестадиране и резекция, 
ако е възможна 
Дефинитивно лъче-
химиолечение 
конвенционално 
фракциониране, или 
самостоятелна 
химиотерапия или SBRT 
Палиативно лечение – 
стентиране, байпас 

Карцином на черния 
дроб 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Абдоминални, 
ретроперитонеални и 
тазови лимфни възли 
 
Метастази в надбъбрек 

Резектабилен 
хепатоцелуларен карцином 
или олигометастатично 
заболяване с контролирано 
първично огнище 
Нерезектабилен/медицински 
иноперабилен карцином или 
олигометастази с 
контролирано първично 
огнище 
 
Олигометастази  
 
 
 
Олигометастази  

Парциална хепатектомия 
 
 
 
Трансартериална 
хемоемболизация, 
радиофреквентна 
аблация, криотерапия, 
SBRT или таргетна 
терапия 
Системна лекарствена 
терапия, SBRT  
 
Системна терапия, SBRT 
при ологометастази  

 
1.2   Радиохирургична техника 

 

 Под ехографски контрол се поставят маркери в панкреаса при 

панкреасен карцином и под компютър-томографски контрол при 

карцином на черния дроб една седмица преди симулацията. 

 Ако не се използва магнитен резонанс за планиране се прилага орален 

контраст 30-60 минути преди KT симулацията. 

 Позицията на тялото е на гръб с ръце под главата и поставка под 

коленете. 

 
1.3  Планиране на лъчелечението 

4D КT е основа за планиране, към които образи се наслагва хибриден 

образ от ПЕТ-КТ или МРТ.  

Туморните обеми се очертават  в различните /10 / фази на дихателния 

цикъл, като се планира в фаза на MIP или в АIP. 

Осигурителните граници GTV към CTV към PTV са 3-5 мм. 



- Други имобилизационни стратегии включват – 5-7 мм радиални и 1-1,5 

см кранио-каудални граници около GTV за адекватно покриване на 

обема 

- Границите на PTV се редуцират до 2 мм при близост до критични 

структури, особено при болни с лош KPS  

 
 

1.4  Дозови режими 

 Карцином на панкреаса - самостоятелно SBRT – 33 Gy в 5 фракции, 

45Gy в 3 фракции, 45 Gy в 6 фракции, 36 Gy в 6 фракции, като 

свръхдозиране след 45 Gy в 25 фракции с едновременно приложение 

на 5FU и Capecitabine, 25Gy в една фракция 

 Карцином на черния дроб – периферно разположение – 23-30 Gy  в 

една фракция, 27-60 Gy в 3-6 фракции. При централно разположение – 

40 Gy в 5 фракции. След хепатектомия – 20 Gy в две фракции, 15 Gy в 

3 фракции 

 Абдоминални лимфни възли – 45-60 Gy в 3-6 фракции. 

 Метастази в надбъбречни жлаези – 23 Gy в една фракция, 36 Gy в 3-5 

фракции. 

 

1.5 Дозови ограничения на органите под риск  

 

Табл. 5. Дозови ограничения 

Структура Брой 
фракции 

Ограничение 
на дозата 

Дозо-
лимитирана 
токсичност 

Проучване 

Стомах 1 V22,5 < 4% Улцерация, 
фистула 

Chang et al. 
Cancer 2009 

 3 Dmax < 30 Gy  Kavansagh 
et al. 2010 

 6 Dmax < 32 Gy 
D3cc < 36 Gy 

 Bujold et al. 
2013 

Tънки черва 1 V30cc<12,5 Gy Улцерация, 
фистула 

Kavansagh 
et al. 2010 

 3 Dmax < 30 Gy  Bujold et al. 
2013 

 6 Dmax < 36 Gy  Kavansagh 
et al. 2010 

Дуоденум 1 V 50% < 12,5 
Gy 

Улцерация, 
фистула 

 

 6 Dmax <33 Gy  Bujold et al. 
2013 

Дебели 
черва 

6 Dmax < 36 Gy Колит, 
фистула 

Bujold et al. 
2013 

Черен дроб 1 V 5Gy < 50% Хепатит, 
цироза 

Chang et al. 
2009 

 1, 3-5 V700cc< 15 Gy Радиационен 
хепатит 

Pan et al. 
2010 



 5 V30Gy < 60% 
V27Gy < 70% 

Цироза Katz et al. 

Бъбреци 1 V5Gy <75% Бъбречна 
функция, 
малигнена 
хипертензия 

Goodman et 
al. 2010 

 6 V15Gy < 35% 
средна доза 
< 12Gy 

 Rusthoven 
et al. 2009 

Гръбначен 
мозък 

1 Dmax < 12 Gy Миелит Goodman et 
al. 2010 

 6 Dmax < 18Gy  Rusthoven 
et al. 2009 

Гръдна 
стена 

3 V30Gy < 10mL Болка и 
фрактура 

Rusthoven 
et al. 2009 

 6 Dmax < 54Gy  Dawson et 
al. 2006 

Сърце 6 Dmax < 40Gy Перикардит Dawson et 
al. 2006 

 
1.6  Провеждане на ЛЛ :  
 

Задължително е използване на  

 система за контролиране на дишането 

 или на система за компенсиране на дихателните движения 

 или контролирано ЛЛ чрез повърхността на тялото /Surface Guided RT 

SGRT/ 

 

1.7  Tоксичност  

Ранна <6 месеца 
 Гадене и повръщане. 

 Възпаление след поставяне на рентген контрастния маркер в 

черния дроб и панкреаса.  

                  Късна >6 месеца 
 Диспепсия, крампи и диария провокирани от увреда на 

лигавицата на червата, улцерация, загуба на тегло от малабсорбция, 

фистули, кървене, перфорация. 

 Фиброза на червата водещи до адхезии и обструкции. 

 Болка в гръдната стена и фрактури на ребра особено след 

прилагане на СТАЛТ при карциноми на черен дроб. 

 Панкреасна недостатъчност. 

 Радиационно индуцирана чернодробна увреда - 3 месеца след 

лечението с ограничени терапевтични възможности. 

 
 
 

 



4.3 ЕКСТРАКРАНИАЛНА СТЕРЕОТАКСИЧНА РАДИОХИРУРГИЯ /ЕКРХ-SBRT/ 
ПРИ ТУМОРИ НА УРОГЕНИТАЛНАТА СИСТЕМА 

 
1.1. Показания / табл.6/  
 SBRT намира основно приложение при карцином на простатната 

жлеза. Има единични съобщения за прилагане при бъбречно-клетъчен 

карцином и карцином на пикочния мехур / табл. 6/ . 

 Простатният аденокарцином се отличава с ниско α/β 

съотношение около 1,5-3, което прави подходящо прилагането на 

хипофракционирано лъчелечение. 

 В по-голям брой проучвания за провеждането на лъчелечение се 

използва апарат Cyber Knife, но в последните години нараства практиката 

с SBRT на линеен ускорител.  

 
  Табл. 6. Показания за прилагане на SBRT при тумори на урогениталната 
система 
 

Заболяване Група на риск Препоръчано лечение 

Карцином простата Нисък риск Проследяване, радикална 
простатектомия или 
дефинитивно лъчелечение 
(IMRT, IGRT, брахтерапия или 
SBRT - монотерапия 

 Умерен риск Радикална простатектомия или 
дефинитивно лъчелечение 
(перкутанно с IMRT техника и 
свръхдозиране с перкутанно 
лъчелечение или брахитерапия 
или SBRT и кратка андрогенна 
депривация 4 месеца. 

 Висок риск Радикална простатектомия или 
дефинитивно лъчелечение 
(перкутанно с IMRT техника и 
свръхдозиране с перкутанно 
лъчелечение или брахитерапия 
или SBRT. Андрогенна 
депривация 2-3 години. 

Пикочен мехур Т2-Т4 Неоадювантна химиотерапия, 
цистектомия или едновременно 
лъче-химиолечение с IMRT за 
малкия таз и пикочния мехур, 
SBRT като свръхдозиране – в 
ход са проучвания 

Бъбречно-клетъчен 
карцином 

Унилатерално 
заболяване, 
медицински 
иноперабилно 
Рецидив  

SBRT  за първичния тумор в 
проучвания 
 
 
SBRT за рецидива в проучвания 

 

1. 2.  Радиохирургична техника при простатен карцином  



 

 Поставяне на най-малко на 3 маркера 2 в базата и един апекса на 

простата под ехографски контрол. 

 Болният е след очистителна клизма, в позиция супинация с пълен 

пикочен мехур.  

 При скениране за планиране на лъчелечението се правят компютър-

томографски срезове с дебелина на срезовете 1-1,5 мм. 

 Към направените КТ срезове се наслагва хибриден образ с магнито-

резонансна томография, като туморния обем (GTV) включва всяка 

видима зона или зона за която има данни от биопсията. 

Клиничният мишенен обем (CTV) включва простатата + проксималната 

част на семенните мехурчета. 

 Препоръчва се осигурителна зона (CTV към РTV) 3-5 мм, по-малка към 

предна ректална стена. 

 Уретрата се контурира, като критичен орган. 

 При самостоятелно прилагане на SBRT се извършва фракциониране в 5 

фракции, при дневна доза е 6,6-9,5 Gy. Най-често се прилага 5х7,25 Gy и 

4х9,5 Gy. 

 При свръхдозиране се прилагат дози от 9,5 Gy в 2 фракции или 6-7 Gy в 3 

фракции. Резултатите от свръхдозиране със SBRT и с брахитерапия са 

съпоставими 

 При повторно облъчване се препоръчва доза 30 Gy, приложена в 5 

фракции.Няма данни за органния толеранс при повторно облъчване с 

хипофракциониране. Няма достатъчно данни и за подобрение на 

органния толеранс в зависимост от големината на интервала след 

предходното облъчване 

 Дозиметрично планиране-  задължителна верификация на 

дозиметричния план преди първоначално лъчелечение. 

 
Табл. 7. Дозови ограничения 

Критичен орган Брой фракции Обем и доза Литература 

Ректум 4 V75%<2cc UCFS 

 5 Dmax <105% RTOG 0938 

Уретра 4 V120%<10% UCSF 

 5 Dmax<107% RTOG 0938 

Пикочен мехур 4 V75%<3cc UCSF 

 5 Dmax <105% RTOG 0938 

Главички на 
бедрената кост 

5 V54%<10cc 
Dmax<30Gy 

RTOG 0938 

 
 
 
1.3 Токсичност 
 
Ранна <6 месеца 

 Радиационен цистит 

 Проктит и диария 



           Късна >6 месеца 
 Хроничен цистит, стриктура на уретра 

 Еректилна дисфункция 

 
 
4.4 . ЕКСТРАКРАНИАЛНО СТЕРЕОТАКТИЧНО АБЛАТИВНО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ 
(ЕСАРХ- SАВR) ПРИ КАРЦИНОМ НА БЯЛ ДРОБ 
 

По данни на Националния Раков регистър ракът на белия дроб е на първо 
място по честота при мъжете. У нас годишно заболяват около 4000 души. Като 
радикално лъчелечение, SАBR може да се прилага само при болните в I клиничен 
стадий. В нашата страна само 2-3% от пациентите са в ранен I стадий. 

 
 Табл. 2. Препоръки за лечение на недребноклетъчен карцином на белия дроб и 

пулмонални олигометастази 

Стадий на заболяването Резектабилност Лечение- алтернативи 

Т1-2N0 Операбилен Лобектомия, клиновидна 
резекция или SABR 

 Иноперабилен SDBR 

II стадий Т2N1, T3N0 Операбилен Хирургично лечение 

 Иноперабилен Химио-лъчелечение 

III A стадий Операбилен Химио-лъчелечение, 
ретсадиране, хирургично 
лечение, химио-
лъчелечение 

 Иноперабилен Химио-лъчелечение, 
химиотерапия 

III B стадий Иноперабилен Химио-лъчелечение, 
химиотерапия 

Рецидив Операбилен Перкутанно 
лъчелечение, SBRT, 
резекция, химиотерапия 

 Иноперабилен Перкутанно 
лъчелечение, SBRT, 
химиотерапия 

Пулмонални 
олигометастази 

Операбилни Лобектомия, клиновидна 
резекция, SBRT, 
хипофракционирано 
перкутанно лъчелечение 
при тумори >5см, 
химиотерапия 

 Неоперабилни SABR, 
хипофракционирано 
перкутанно лъчелечение 
при лезии >5см, 
радиофреквентна 
аблация, химиотерапия 

 
 
 

 



1.1 Индикации за прилагане на SАВR 

  

 SАВR се прилага основно при недребноклетъчен карцином на белия дроб. Не е 

установена ролята му при дребноклетъчен карцином. 

 Пациенти в I стадий, които подлежат на самостоятелно хирургично лечение. 

Най-често това са възрастни болни, или такива, които не подлежат на 

оперативно лечение по общи показания. Резултатите от оперативното лечение и 

SАВRT са напълно съпоставими. 

 Ролята на адювантната химиотерапия след SABR не е доказана. 

 Критериите за прилагане на SАВR са : N0 статус на лимфните възли и 

периферно разположени тумори с размер < 5 см. С повишено внимание с тази 

методика могат да се лекуват и централно разположени карциноми и Т3 тумори 

с инвазия на гръдна стена. 

 SАВR може да се приложи и за свръхдозиране след проведено дефинитивно 

лъчелечение и при налагащо се повторно облъчване при поява на рецидив и при 

лечение на интраторакални олигометастази от други първични тумори. 

 Стадирането с позитронно-емисионна компютърна томография (ПЕТ-КТ) е 

препоръчително за по-прецизно определяне на стадия на заболяването. 

 Пациенти с FEV1 < 40% или < 1,2 L или FVC < 70%, не са подходящи за 

оперативно лечение и трябва да се насочат за SBRT. 

 Не се препоръчва при болни подходящи за SABR провеждане на  дефинитивно 

лъчелечение чрез техника модулирано по интензитет лъчелечение, поради 

значително по-високата доза в околните тъкани и поради по-добрите резултати 

след прилагането на SBRT по отношение на локалния контрол и 3 годишна обща 

преживяемост.  

 При 4-10% от излекуваните пациенти, в рамките на 5 годишното им 

проследяване се установяват метахронно развиващи се тумори на белия дроб, 

които са потенциално възможни за провеждане на  SBRT, поради намалените от 

предходно лечение функционални параметри на дишането. 

 При 25% от пациентите във II и III стадий след проведено лечение се установява 

рецидив в облъчваната област. Болните, при които рецидивът не е разположен 

близо до критични структури – главен бронх и големи съдове, са подходящи за 

SBRT. 

 
1.2  Радиохирургична техника 

 
 Ролята на 4D КT е основа за планиране предвид дихателните движения, към 

които образи се наслагва хибриден образ от ПЕТ-КТ.  

 Задължително е използване на система за контролиране на дишането или на 

система за облъчване на движеща се мишена /компенсиране на дихателните 

движения/. 

 КТ срезове следва да са с дебелина на скениране  <1,5 мм. 

 При планирането, първичния тумор (GTV) се очертава в режим на белодробен 

прозорец като се използват различните /10 / фази на дихателния цикъл, като се 

планира в фаза на MIP или в АIP.  



 Препоръчва се осигурителна зона (GTV към CTV) от 0 до 10 мм. Осигурителната 

зона (CTV към РTV) е 3-10 мм. 

 За намаляване на дозата в близо разположените критични органи се прилагат 

възможно най-голям брой полета и различни ъгли на ротация, както и възможно 

най-голямо минимизиране на осигурителните зони, особено вследствие 

компенсирането на дихателните движения. 

 Задължителна верификация на дозиметричното планиране преди започване на 

ЛЛ.. 

 Най-често прилаганите дози са: 25-34 Gy в една фракция; 45-66Gy в 3 фракции, 

60Gy в 5 фракции, 3 фракции по 18 Gy; 4 фракции по 12 Gy и 5 фракции по 10 

Gy. 

 За свръхдозиране при резидуална болест след проведено дефинитивно 

лъчелечение с дози 45-60 Gy се прилага SBRT с дози 20-30 Gy в 5 фракции, 20 

Gy в 2 фракции или 19,5 Gy в три фракции при централно разположени тумори. 

  При олигометастази и при болни с рецидивиращ или метахронен белодробен 

карцином при повторно облъчване се прилага SBRT с дози 30-40 Gy в 2-4 

фракции. 

  При близо разположени критични структури, като големи бронхи, сърце, 

хранопровод и гръбначен мозък, се препоръчват 5 фракции по 10 Gy, с цел 

редуциране на токсичността. 

  Едновременното приложение на лъче и химио/таргетна терапия при първично 

SABR и при повторно облъчване не е добре проучено. 

  Няма достатъчни данни за органния толеранс при повторно облъчване. 

 

Табл. 3. Препоръчвани  мишенни и толеранти дози  

Орган Брой фракции Ограничения 

Бял дроб 1 V7<1500cc 

 3 V11,6<1500cc 

 5 V12,5<1500cc 

Трахея и главни 
бронхи 

1 V10,5<4cc, Dmax20,2Gy 

 3 V15<4cc, Dmax 30Gy 

 5 V16,5<4cc, Dmax 40Gy  

Гръдна стена 1 V22<1cc, Dmax 30Gy 

 3 V28.8<1cc, Dmax 36,9Gy 

 5 V35<1cc, Dmax 43Gy 

Сърце 1 V16,15cc, Dmax 22Gy 

 3 V24<15cc, Dmax 30Gy 

 5 V32<15cc, Dmax 38Gy 

Хранопровод 1 V11,9<5cc, Dmax 15,4Gy 

 3 V17,7<5cc, Dmax 25,2Gy 

 5 V19,5<5cc, Dmax 38Gy 

Plexus brachialis 1 V14<3cc, Dmax 17,5Gy 

 3 V20,4<3cc, Dmax 24Gy 

 5 V27<3cc, Dmax 30,5Gy 

Гръбначен мозък 1 V10<0,35cc, Dmax 14Gy 

 3 V18<0,35cc, Dmax 21,9Gy 



 5 V23<0,35cc, Dmax 30Gy 

Кожа 1 V23<10cc, Dmax 26Gy 

 3 V30<10cc, Dmax 33Gy 

 5 V36,5<10cc, Dmax 39,5Gy 

            
1.3 Токсичност 

Ранна токсичност <6 седмици 
 Умора 

 Кашлица 

 Диспнея 

 Бока в гърдите 

 Пневмонит 

 Езофагит 

 Дерматит 

Късна токсичност 

 Персистираща кашлица 

 Радиационен пневмонит 

 Брахиална плексопатия 

 Болка в гръдния кош и фрактура на ребро 

 Кожни реакции – различно изразени до язва с некроза 

 Стриктура на хранопровода и трахео-езофагеална фистула 

 Увреда на съдове с хемоптиза и хеморагия 

 

4.5 ЕКСТРАКРАНИАЛНА РАДИОХИРУРГИЯ /ЕКРХ-SBRT/ ПРИ 
МЕТАСТАЗИ В ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ И ГРЪБНАЧЕН МОЗЪК 
 
Особености 

- Гръбначният мозък започва от форамен обтураториум магнум и при 
възрастни  индивиди достига до нивото на L1-L2 лумбални прешлени. 
Каудално от това ниво се разполага спиналното субарахноидно пространство 
достигащо до втори и трети сакрални прешлени, като  спиналния канал 
продължава до опашната кост. 

- Метастазите в прешлените и в епидуралното пространство са честа проява 
при голяма част от злокачествените новообразувания. 

- Гръбначният стълб може да бъде засегнат и от тумори произхождащи от 
спиналния канал – хордоми и хондросаркоми съставляващи 4-6% от всички 
неоплазми на централна нервна система по-често в детска възраст. 

- Туморите ангажиращи гръбначния стълб произхождат от спиналния канал 
(65%), но могат да произлизат и от гръбначния мозък (10%) или телата на 
прешлените (10%). 

- Клиничната изява е от случайна находка при образно изследване до пълна 
пареза и парализа. Болковата симптоматика е водещ симптом. 

- След проведено стереотактично лъчелечение на тялото (SBRT) при лезии в 
гръбначния стълб постигнатия локален контрол е от 80-100%, с 
конвенционално лъчелечение той е в около 86% при малки лезии и пада на 
46% при по-големи огнища. 

- Прилагането на стереотактично лъчелечение на гръбначния стълб е 
препоръчително да бъде направено преди ортопедична стабилизация, чрез 



циментна ксифопластика с цел превенция екстравазация на туморни клетки е 
епидуралното пространство по време на операцията. 

- Съотношението “полза-риск” за лечение на доброкачествени (менингиоми, 
шваноми) и злокачествени новообразувания на гръбначния мозък  
(глиобластоми, епендимоми и метастази), чрез SBRT, в сравнение със 
стандартно фракциониране не е известно.   

Препоръки на American Society Therapeutic Radiology Oncology (АSTRO) за 
прилагане на стереотактично лъчелечение на гръбначния стълб (SBRT) са:  

 - Очаквана преживяемост > 3 месеца; 

 - Ограничено по тежест заболяване; 

 - След проведено радикално лъчелечение на първичния тумор; 

 -  Наличие на клинични данни за ограничена компресия (на ниво 1-2 сегмента); 

 Показания при компресия на гръбначния мозък 

 - Наличие на подостро начало – начеваща компресия 

 - Необходимост от повторно облъчване 

 Неоплазми на гръбначния стълб 

 - Провеждане на следоперативно облъчване 

 - Спасително лъчелечение 

 РАДИОХИРУРГИЧНА ТЕХНИКА 

 Симулация и планиране на лъчелечението 

 1. Планирането се извършва понастоящем не с инвазивна, а чрез стандартна 
термопластична имобилизационна маска. 

 2. В някои случаи имплантиране на златни рентген контрастни маркери, в 
педикулите на прешлените под рентгенов контрол с цел проследяване на 
облъчвания обем. 

 4. Планирането се извършва чрез компютър - томографско скениране с дебелина 
на срезовете ≤3 mm (1–1.5 mm) 

 5. При увреда на прешлените се препоръчва извършване на миелограма чрез 
магнито-резонансна томография (МРТ) и компютърна томография (КТ). 

 6. В отделни случаи за очертаване на туморния обем се изполва сливане на 
образите от ПЕТ/КТ изследване. 

 Таргетни обеми: 

GTV – резидуална лезия от КТ/МРТ или ПЕТ/КТ 

CTV – GTV плюс мястото на първичния тумор, ако е отстранена лезията или зоната 



на микроскопското й разпространение 

PTV – CTV плюс 1.5-2 mm граници с изключение на критични нервни структури 

Дози за провеждане на радиохирургия 

- При единична лезия без предшестващо лъчелечение 16-24 Gy в една фракция 

- При наличие на множество лезии без предшестващо лъчелечение 20-27 Gy в 2-3 
фракции 

- При наличие на множество лезии и проведено лъчелечение 20-25 Gy в 5 фракции 

- При хордоми: 40 Gy в 5 фракции 

Облъчването се провежда в няколко последователни дни или два пъти седмично. 

Верификацията на облъчването се осъществява, чрез kV изображение или CBCT, 
наслагването на образите става по телата на прешлените или по рентген 
контрастните маркери. 

Токсичност и мерки за преодоляването й: 

Ранна токсичност ≤ 6 седмици 

- езофагит, гадене, повръщане, диария при облъчване на торакални, лумбални и 
сакрални лезии. Прилагат се симптоматични средства. 

- кожна токсичност в полето на облъчване  

Късна токсичност > 6 седмици 

- компресия и фрактури на телата на прешлените - 11-39% след прилагане на 
SBRT 

- некроза и улцерация на хранопровод или бронх, които налагат хирургична 
интервенция 

- късна токсичност от страна на брахиалния плексус, лумбалния плексус и 
гръбначния мозък, като начална миелопатия и хронична прогресивна 
миелопатия. Лечението се провежда, чрез хипербарна оксигенация. 

- Синдром на L’hermitte – стрелкащи болки в гърба и крайниците предшестващи 
неврологичен дефицит или радиационна миелопатия. 

Проследяване  

МРТ на 2-3 месеца за първите 2 години, или по-често при наличие на 
симптоматика, след което на 6 месеца през следващите 3 години. 
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V. СПЕЦИФИКА НА ДОЗИМЕТРИЧНОТО ПЛАНИРАНЕ И ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ 
НА КАЧЕСТВОТО ПРИ ОБЛЪЧВАНЕТО НА ПАЦИЕНТА 

1. Базово образно изследване (симулация) 

Компютърната томография (КТ) е основния метод за изобразяване при 
провеждане на радиохирургично лъчелечение и е база за дозиметрично планиране 
на лечението. Магнитно резонансната томография (MРТ) е златен стандарт за 
визуализация на мозъчни тумори и все повече се използва за визуализация на 
простатна жлеза, тумори на гръбначния стълб, гръдния кош, както и на солидни 
абдоминални тумори. Позитрон емисионна томография с 18F-fluorodeocyglucose 
понастоящем широко се използва за по-добро визуализиране на белодробни 
тумори, тумори в областа на главата и шията, чернодробни карциноми, меланома, 
лимфома и овариални тумори. 

Препоръка: Независимо от начина на изобразяване, рутинно чрез  КТ, базовото 
образно изследване (симулацията) трябва да се проведе на пациента в позиция за 
лъчелечение. Наборът от образи трябва да обхваща всички критични органи (КО) и 
тъкани. Дължината на стандартното скениране трябва да се простира най-малко 5-
10 см отгоре (краниално) и отдолу (каудално) от границите на планирания мишенен 
обем. При некопланарно лечелечение границите на скениране би следвало да се 
удължат допълнително до 15 cm. Параметрите за скениране, като дебелината на 
среза, разстоянието между срезовете, времето за скениране, както и честотата на 
основните физиологични движения с времето би следвало да се определят 



предварително. За целите на радиохирургията, дебелина на среза между 1-3 mm се 
счита за достатъчна в повечето случаи. 

2. Имобилизация на пациента и отчитане на физиологичните движения. 

Положението на пациента и устройствата за имобилизация зависят от 
разположението на тумора в човешкото тяло и от възможностите на уредбата за 
лъчелечение, както и от допълнителното оборудване за детектиране и коригиране 
на позицията на пациента, респ  мишенния обем по време на лъчелечението. 
Особено внимание следва да се обърне на облъчването при „движеща се мишена“. 

Таблица 1. Основни анатомични и физиологични движения, които би следвало да се 
отчетат при провеждане на радиохирургично облъчване в зависимост от тяхната 
честота.  

 Анатомични и физиологични движения 

честота секунди минути дни седмица 

 
дихателни 
движения 

движения на 
червата 

изпълване на 
пикочния мехур 

загуба на 
тегло 

 
сърдечна 
дейност 

движение на 
въздушни кухини 

(газове) 

изпълване на 
червата 

свиване на 
туморния 

обем 

   
позициониране на 

пациента 

нарастване на 
туморния 

обем 

От Таблица 1 се вижда, че основното физиологично движение, което следва 
да се компенсира по време на радиохирургичното облъчване, е дихателното. Могат 
да се използват различни техники при облъчване на „движеща се мишена“, които 
са описани в Доклада на AAPM Работна група 76 и накратко се свеждат до следните 
методи: 

 Метод, при който контурираният мишенен обем обхваща (съдържа) всички 
фази на дихателни движения. 

 Метод със задържане на дишането (Deep inspiration Breath-hold- (DIBH) – 
мишенният обем се контурира при задържане на пълно вдишване. 

 Метод при който облъчването на пациента се извършва в определена 
фаза на дишането – гейтинг. 

 Динамично проследяване на мишенният обем (тракинг) - метод при който 
лъчевите снопове се пренасочват в реално време в зависимост от 
промените в положението на мишенния обем. Предимството на този метод 
е, че не е необходимо контуриране на допълнителна осигурителна зона и 
не се налага прекъсване на облъчването. 

Препоръка относно артефакти дължащи се на физиологични движения и наличие 
на метални импланти: Използването на радиохирургично облъчване (SRS и SBRT), 
като възможност за лечение не се препоръчва, ако мишенният обем и критичните 
органи и структури не могат да бъдат локализирани с достатъчна прецизност поради 
физиологични движения и/или наличие на метални артефакти. 

3. Определяне на мишенния обем за радиохирургия 

За разлика от конвенционалното лъчелечение, което се основава на 
хомогенно разпределение на предписаната доза в планирания мишенен обем, 
радиохирургичното лъчелечение се характеризира, както следва: 



1. Ограничен обем тъкани, съдържащи тумора и тъканите в непосредствена 

близост, следва да получат много висока доза на фракция. Тази цел допуска и 

наличието на горещи точки (hotspots) в мишенния обем. 

2. Обемът на здравите тъкани, който получава високи дози извън мишенния 

обем трябва да бъде сведен до минимум, за да се ограничи риска от 

токсичност при лъчелечението. За целта градиентът на намаляване на дозата 

извън мишенния обем трябва да бъде много голям. 

Необходимостта от запазване на здравите тъкани при положение, че 
мишенния обем получава много висока доза, води до необходимост от много 
прецизно дефиниране на мишенния обем и в много случаи GTV /туморният обем –
ТО/ се приема да  съвпада с КМО. 

В някои случаи разликата в размера и позицията на КМО, дължащи се на 
физиологични движения с малка амплитуда (т.е. води до промяна в положението на 
ТО по-малко от 5 mm) или с честота, по-малка или от порядъка на времето за 
облъчване, се отчита от обединен обем на възможните положения на туморния 
обем и води до контуриране на вътрешен мишенен обем (ВМО). Вътрешният 
мишенен обем зависи от начините за отчитане и компенсация на физиологичните 
движения по време на облъчване. Планираният мишенен обем (ПМО) включва 
допълнителна осигурителна зона, която да компенсира грешки в позиционирането 
на пациента, допустимите промени в параметрите на терапевтичната уредба и 
промените на клиничния мишенен обем между отделните фракции. 

Препоръка: Тъй като понастоящем не може да се определи зависимост между 
големината на осигурителната зона и лечебните резултати, адекватноста на 
осигурителната зона трябва да се основава на разбирането колко висока доза 
трябва да получи планирания мишенен обем и колко висок трябва да е дозният 
градиент в здравите тъкани, както и от възможностите на съответната клиника или 
отделение за откриване и намаляване на случайните и систематични грешки при 
провеждане на лъчелечението. При липса на възможности за 4 D КТ се препоръчва  
осигурителната зона в кранио-каудална посока да е от 5 до 10 mm, а в останалите 
посоки от 2 до 5 mm в зависимост от опита. При симулиране чрез 4 D КТ се 
регистрират образи в 10 фази на дихателните движения, а анатомо-топографското 
планиране се прави в MIP / maximum intensity projection/ или в AIP / average intensity 
projection/ в зависимост от опита.  

4. Дозиметрично планиране на радиохирургичното лъчелечение 

Качеството на дозиметричния план зависи от методиката, която е избрана за 
изработването на плана, оптимизационния и изчислителен алгоритми и 
възможностите на лъчетерапевтичната уредба. Дозиметричният план може да бъде 
изработен чрез използване на следните техники: 

 Триизмерно конформно лъчелечение, при което дозиметричният план е 
резултат на типично директно планиране (не се използва оптимизационен 
изчислителен алгоритъм). Качеството му зависи изключително от опита на 
планиращия. Такъв план може да е с предимство при облъчване на 
“движеща се мишена“ , тъй като тумора винаги е в платото на лъчевия 
сноп. 

 Модулирано по интензитет лъчелечение – МИЛЛ, при което за изработване 
на дозиметричния план се изисква изчислителен алгоритъм за обратно 
планиране. 



 Обемно модулирано по интензитет ротационно лъчелечение - /VMAT- 
ОМРОТ. В този случай също се изисква изчислителен алгоритъм за 
обратно планиране. 

Препоръка: Поради голямата неопределеност при измерване и изчисляване на 
малки лъчеви полета, резултатът от липсата на електронно равновесие, при 
използване многолистен колиматор на конвенционални линейни ускорители се 
препоръча минималния отвор на блендата на нивото на изоцентъра да е не по-
малко от 3 см. Тази препоръка не се отнася в случай на използване на 
конвенционалните линейни ускорители с конични апликатори, за уредбите за 
томотерапия и за уредбите за лечение с множество тесни лъчеви снопа (кибер нож, 
гама нож и пр.). 

Размера на изчислителната решетка (мрежа), използвана в планиращата 
система, пряко влияе на точността на изчисленото изодозно разпределение. 

Препоръка: Тъй като дозиметричният план за радиохирургия се характеризира с 
изключително висок дозен градиент във и около границите на планирания мишенен 
обем, особено при използване на МИЛЛ и ОМРОТ техники, се препоръчва да се 
използва изотропна изчислителна решетка с размер ≤2mm. 

5. Основни характеристики на дозиметричния план 

1. Нормализация: Дозиметричният план трябва да бъде нормиран спрямо на 
центъра на масата на ПМО (COMPTV). Тази точка обикновено съвпада (но не 
се изисква да съвпада) с изоцентъра. 

2. Предписано покритие на планирания мишенен обем: Предписаната 

изодозна повърхност трябва да бъде избрана, така че 95% от мишенния обем 

конформно да бъде покрит от тази изодозна повърхност и 99% от планирания 

мишенен обем (ПМО) да получи минимум 90% от предписаната доза. 

3. Нехомогенност на дозата в ПМО: Дозата на предписаната изодозна 

повърхност трябва да бъде ≥ 60% от дозата в центъра на масата на ПМО 

(COMPTV) и ≤ 90% от дозата в центъра на масата на ПМО. Центърът на 

масата на ПМО отговаря на точката на нормиране (100%) на плана, както е 

отбелязано в т. 1. по-горе. Отношението на дозата в максимума към 

предписаната доза (предписаната изодозна повърхност) 𝑁𝐻𝐼 =
𝐷𝑚𝑎𝑥

𝐷предписана
 , 

характеризира нехомогенността на разпределение на погълнатата доза в 

планирания мишенен обем и може да варира от 1,2 до 1,5 при 

екстракраниална радиохирургия и може да достигне до 2 - 2.5 при 

интракраниална. 

4. Области с висока доза 

4.1. Местоположение: Всяка доза > 105% от предписаната доза трябва да се 

намира в рамките на самото ПМО, а не в рамките на нормалните тъкани извън 

ПМО. Кумулативният обем на всички тъкани извън ПМО, получаващи доза > 

105% от предписаната доза, не трябва да бъде повече от 15% от обема на 

ПМО. 

4.2. Обем: Конформността (индекса на конформност) в литературата има над 

10 дефиниции, но най-подходящите за целите на радиохирургията са 

следните: 



4.2.1 Отношението на обема, определен от предписаната изодозна 
повърхност, V100% към обема на ПМО, VPTV, (RTOG 0813): 

𝐶𝐼 =
𝑉100%

𝑉𝑃𝑇𝑉
 

4.2.2. Отношението на обема определен от предписаната изодозна 

повърхност, V100%, към частта от обема на ПМО, получаващ предписаната 

доза, TV100%, разделено на отношението на частта от обема на ПМО, 

получаващ предписаната доза, TV100%, към обема на ПМО, VPTV, (Benedict et 

al) 

𝐶𝐼 =

𝑉100%
𝑇𝑉100%

⁄

𝑇𝑉100%
𝑉𝑃𝑇𝑉

⁄
 

Препоръка: Представеният индекс в 4.2.2. описва по-добре конформността на 
изодозния план. При докладване на плана за лъчелечение да се указва по какъв 
начин е определен индексът на конформност. 

Оптималният индекс трябва да е < 1.2 (виж Таблицата 2.). 

Тези критерии не могат да бъдат изпълнени при лечението на много малки 
тумори (<2,5 см аксиален размер на GTV или <1,5 cm диаметър в трансферзален 
срез), при които се следва препоръката за минимален размер на полето от 3 cm (при 
използване на конвенционален линеен ускорител с многолистен колиматор) и това 
води до невъзможност да се спази изискването за индекс на комформност под 1.2. 

5. Области с ниска доза: Градиентът на дозата извън ПМО, простиращ се в 

нормалните тъкани и структури, трябва да бъде голям във всички посоки и да 

отговаря на следните критерии: 

5.1. Местоположение: Максималната обща доза за всички фракции в (%), 

до която и да е точка на 2 см от ПМО във всяка посока трябва да бъде не 

по-голяма от D2cm, където D2cm е дадено в таблицата по-долу. 

5.2. Обем: Съотношението на обема, заграден от повърхнината на 50% от 

предписаната доза, към обема на ПМО, трябва да бъде не по-голямо от 

R50%, където R50% е дадено в Таблица 2 по-долу. 

Таблица 2. Конформност на предписаната доза за изчисления, базирани на 
предаване на енергията от фотонен сноп в хетерогенна среда (RTOG 0813, June 8, 
2015) 

VPTV (cm3) 

Отношение на обема 
заграден от 

предписаната 
изодозна повърхност 

към обема на PTV - 

𝑪𝑰 =
𝑽𝟏𝟎𝟎%

𝑽𝑷𝑻𝑽
 

Отношение на обема 
заграден от 50% от 

предписаната 
изодозна повърхност 
към обема на PTV – 

R50% 

Максимална доза (в 
% от предписаната 

доза) на 2 cm от PTV 
в коя да е посока – 

D2cm (%) 

 допустими стойности допустими стойности допустими стойности 

 
оптималн

о 
горна 

граница 
оптималн

о 
горна 

граница 
оптималн

о 
горна 

граница 

1,8 <1.2 <1.5 <5.9 <7.5 <50 <57 

3.8 <1.2 <1.5 <5.5 <6.5 <50 <57 



7.4 <1.2 <1.5 <5.1 <6.0 <50 <58 

13.2 <1.2 <1.5 <4.7 <5.8 <50 <58 

22.0 <1.2 <1.5 <4.5 <5.5 <54 <63 

34.0 <1.2 <1.5 <4.3 <5.3 <58 <68 

50.0 <1.2 <1.5 <4.0 <5.0 <62 <77 

70.0 <1.2 <1.5 <3.5 <4.8 <66 <89 

95.0 <1.2 <1.5 <3.3 <4.4 <70 <89 

126.0 <1.2 <1.5 <3.1 <4.0 <73 >91 

163.0 <1.2 <1.5 <2.9 <3.7 <77 >94 

Забележка: За обем на ПМО, не специфициран в Таблица 2, е необходимо да се 
направи линейна интерполация между съответните стойности указани в таблицата. 

6. Критични органи и допустима погълната доза в тях 

Допустимите граници на погълнатата доза в критичните органи и тъкани са 
много различни от тези при стандартното лъчелечение поради много по-високата 
доза на фракция и все още не са уточнени напълно. Те не могат да бъдат директно 
екстраполирани от тези при стандартното фракциониране. Данните, особено за 
органи, за които се демонстрира т.н. нежелан ефект при облъчване на част от 
обема, бял дроб, бъбреци и т.н. в момента все още са недостоверни и следва 
лечението да се предписва внимателно. Особено внимание трябва да се обърне на 
броя на фракциите, общата погълната доза, времето между фракциите и общото 
време за лечение, които са важни радиобиологични фактори и трябва да бъдат в 
рамките на клинично установените параметри, налични в литературата. Таблица 3. 
(Benedict et al.: Stereotactic body radiation therapy: The report of TG101, Medical 
Physics, Vol. 37, No. 8, August 2010) обобщава ограниченията на погълнатата доза от 
Югозападния университет на Тексас и Университета на Вирджиния. Повечето от 
ограниченията на погълнатата доза не са валидирани и са базирани на наблюдение 
на токсичността и теоретични разработки. 

Препоръка: Ограниченията (праговете) на погълната доза в критичните органи и 
тъкани при радиохирургия все още се уточняват и препоръките се основават на 
ограничен опит и теоретични разработки. В този смисъл следва да се доверяваме на 
публикуваните данни за ограниченията на погълната доза на клиниките с по-богат 
опит. 

 



Таблица 3. Обобщение на ограничения на погълната доза за различните критични органи. Обърнете внимание, че за 
серийните тъкани ограниченията на погълната доза се дават по отношение на критичния максимален обем тъкан, който 
трябва да получи доза, равна или по-голяма от посочената прагова доза за даден брой фракции. За паралелни тъкани 
ограничението на доза се основава на критичния минимален обем тъкан, който трябва да получи доза, равна или по-малка 
от посочената прагова доза за даден брой използвани фракции. 

  Една фракция Три фракции Пет фракции  

серийни тъкани 
максимален 

критичен 
прагов обем 

Прагова 
доза 
(Gy) 

Максимална 
доза в точка 

(Gy)
a 

Прагова 
доза (Gy) 

Максимална 
доза в точка 

(Gy)
a
 

Прагова 
доза (Gy) 

Максимална 
доза в точка 

(Gy)
a
 

Вероятност за 
увреждане 
(≥Grade 3) 

Оптичен нерв <0,2 см3 8 10 
15,3 

(5,1Gy/fx) 
17,4 (5,8 

Gy/fx) 
23 (4,6 
Gy/fx) 

25 (5 Gy/fx) Неврит 

Кохлеа   9  
17.1 

(5.7Gy/fx) 
 25 (5 Gy/fx) 

Загуба на 
слуха 

Мозъчен ствол <0,5 см3 10 15 
18 (6 
Gy/fx) 

23.1 (7.7 
Gy/fx) 

23 (4.6 
Gy/fx) 

31 (6.2 
Gy/fx) 

Краниална 
невропатия 

Гръбначен мозък и 
медула 

<0,35 см3 

<1,2 см3 

10 

7 

14 

 

18 (6 
Gy/fx) 

12,3 (4,1 
Gy/fx) 

21,9 (7,3 
Gy/fx) 

 

23 (4,6 
Gy/fx) 

14,5 (2,9 
Gy/fx) 

30 (6 Gy/fx) 

 
Миелит 

Гръбначен мозък (5-6 
cm над и под обема 
облъчван дневно) 

<10% от 
облъчвания 

обем 
10 14 

18 (6 
Gy/fx) 

21.9 (7.3 
Gy/fx) 

23 (4.6 
Gy/fx) 

30 (6 Gy/fx) Миелит 

Cauda equine 

Кауда еквина 
<5 см3 14 16 

21.9 (7.3 
Gy/fx) 

24 (8 Gy/fx) 
30 (6 
Gy/fx) 

32 (6.4 
Gy/fx) 

Неврит 



  Една фракция Три фракции Пет фракции  

серийни тъкани 
максимален 

критичен 
прагов обем 

Прагова 
доза 
(Gy) 

Максимална 
доза в точка 

(Gy)
a 

Прагова 
доза (Gy) 

Максимална 
доза в точка 

(Gy)
a
 

Прагова 
доза (Gy) 

Максимална 
доза в точка 

(Gy)
a
 

Вероятност за 
увреждане 
(≥Grade 3) 

Сакрален плексус <5 см3 14,4 16 
22,5 (7,5 

Gy/fx) 
24 (8 Gy/fx) 

30 (6 
Gy/fx) 

32 (6,4 
Gy/fx) 

Невропатия 

Хранопроводb <5 см3 11,9 15,4 
17,7 (5,9 

Gy/fx) 
25,2 (8,4 

Gy/fx) 
19,5 (3,9 

Gy/fx) 
35 (7 Gy/fx) 

Стеноза/ 
Фистула 

Брахиален плексус <3 см3 14 17,5 
20,4 (6,8 

Gy/fx) 
24 (8 Gy/fx) 

27 (5,4 
Gy/fx) 

30,5 (6,1 
Gy/fx) 

Невропатия 

Сърце/Перикард <15 см3 16 22 
24 (8 
Gy/fx) 

30 (10 
Gy/fx) 

32 (6,4 
Gy/fx) 

38 (7,6 
Gy/fx) 

Перикардит 

Големи съдове <10 см3 31 37 
39 

(13Gy/fx) 
45 (15 
Gy/fx) 

47 (9,4 
Gy/fx) 

53 (10.6 
Gy/fx) 

Аневризма 

Трахея и главни 
бронхиb 

<4 см3 10,5 20,2 
15 (5 
Gy/fx) 

30 (10 
Gy/fx) 

16,5 (3,3 
Gy/fx) 

40 (8 Gy/fx) 
Стеноза/ 
Фистула 

Бронхи – малки 
въздушни пътища 

<0,5 см3 12,4 13,3 
18,9 (6,3 

Gy/fx) 
23,1 (7,7 

Gy/fx) 
21 (4,2 
Gy/fx) 

33 (6,6 
Gy/fx) 

Стеноза с 
ателектаза 

Ребро 
<1 см3 

<30 см3 

22 

 

30 

 

28,8 (9,6 
Gy/fx) 

30 (10 
Gy/fx) 

36,9 (12,3 
Gy/fx) 

 

35 (7 
Gy/fx) 

 

43 (8,6 
Gy/fx) 

 

Болка или 
фрактура 

Кожа <10 см3 23 26 30 (10 33 (11 36,5 (7,3 39,5 Улцерация 



  Една фракция Три фракции Пет фракции  

серийни тъкани 
максимален 

критичен 
прагов обем 

Прагова 
доза 
(Gy) 

Максимална 
доза в точка 

(Gy)
a 

Прагова 
доза (Gy) 

Максимална 
доза в точка 

(Gy)
a
 

Прагова 
доза (Gy) 

Максимална 
доза в точка 

(Gy)
a
 

Вероятност за 
увреждане 
(≥Grade 3) 

Gy/fx) Gy/fx) Gy/fx) (7,9Gy/fx) 

Стомах <10 см3 11,2 12,4 
16,5 (5,5 

Gy/fx) 
22,2 (7,4 

Gy/fx) 
18 (3,6 
Gy/fx) 

32 (6,4 
Gy/fx) 

Улцерация/ 
Фистула 

Дванадесетопръстник 
b 

<5 см3 

<10 см3 

11,2 

9 

12,4 

 

16,5 (5,5 
Gy/fx) 

11,4 (3,8 
Gy/fx) 

22,2 (7,4 
Gy/fx) 

 

18 (3,6 
Gy/fx) 

12,5 (2,5 
Gy/fx) 

32 (6,4 
Gy/fx) 

 

Улцерация 

 

Йеюнум/илеумb <5 см3 11,9 15,4 
17,7 (5,9 

Gy/fx) 
25,2 (8,4 

Gy/fx) 
19,5 (3,9 

Gy/fx) 
35 (7 Gy/fx) 

Ентерит/ 
обструкция 

Колонb <20 см3 14,3 18,4 
24 (8 
Gy/fx) 

28,2 (9,4 
Gy/fx) 

25 (5 
Gy/fx) 

38 (7,6 
Gy/fx) 

Колит/ 
Фистула 

Ректумb <20 см3 14,3 18,4 24 (8 Gy/fx 
28,2 (9,4 

Gy/fx) 
25 (5 
Gy/fx) 

38 (7,6 
Gy/fx) 

Проктит/ 
Фистула 

Стена на пикочния 
мехур 

<15 см3 11,4 18,4 16,8 (5,6 
Gy/fx) 

28,2 (9,4 
Gy/fx) 

18,3 (3,65 
Gy/fx) 

38 (7,6 
Gy/fx) 

Цистит/ 
Фистула 

Главичка на пениса <3 см3 14 34 21,9 (7,3 
Gy/fx) 

42 (14 
Gy/fx) 

30 (6 
Gy/fx) 

50 (10 
Gy/fx) 

Импотентност 

Главички на 
бедрените кости 

<10 см3 14  
21,9 (7,3 

Gy/fx) 
 

30 (6 
Gy/fx) 

 Некроза 



  Една фракция Три фракции Пет фракции  

серийни тъкани 
максимален 

критичен 
прагов обем 

Прагова 
доза 
(Gy) 

Максимална 
доза в точка 

(Gy)
a 

Прагова 
доза (Gy) 

Максимална 
доза в точка 

(Gy)
a
 

Прагова 
доза (Gy) 

Максимална 
доза в точка 

(Gy)
a
 

Вероятност за 
увреждане 
(≥Grade 3) 

(дясна и лява) 

Хилус на бъбрека < 2/3 от 
обема 

10,6 18,6 (6,2 
Gy/fx) 

  23 (4,6 
Gy/fx) 

 Злокачествена 
хипертензия 

 

  Една фракция Три фракции Пет фракции  

паралелни 
тъкани 

минимален 
критичен 

прагов обем 

Прагова 
доза 
(Gy) 

Максимална 
доза в 

точка (Gy)a 

Прагова 
доза (Gy) 

Максимална 
доза в 

точка (Gy)a 

Прагова 
доза (Gy) 

Максимална 
доза в 

точка (Gy)a 

Вероятно 
увреждане 
(≥Grade 3) 

Бял дроб (ляв 
и десен) 1500 7 

не е 
приложимо 

11,6 (2,9 
Gy/fx) 

не е 
приложимо 

12,5 (2,5 
Gy/fx) 

не е 
приложимо 

Нарушения в 
белодробна 

функция 

Бял дроб (ляв 
и десен) 

1000 7,4 
не е 

приложимо 
12,4 (3,1 

Gy/fx) 
не е 

приложимо 
13,5 (2,7 

Gy/fx) 
не е 

приложимо 
Пневмонит 

Черен дроб 
700 9,1 

не е 
приложимо 

19,2 (4,8 
Gy/fx) 

не е 
приложимо 

21 (4,2 
Gy/fx) 

не е 
приложимо 

Нарушения е 
чернодробна 

функция 

Кортекс на 
бъбрека (ляв 

и десен) 
200 8,4 

не е 
приложимо 

16 (4 
Gy/fx) 

не е 
приложимо 

17,5 (3,5 
Gy/fx) 

не е 
приложимо 

Нарушения в 
бъбречна 
функция 

a - "Точка", определена като обем от 0.035 cm3 или по-малко b – Д а се избягва периферно облъчване 



7. Докладване на плана за лъчелечение 

Качеството на дозиметричния план и изодозното разпределение трябва 
да се оцени на базата на параметрите, характеризиращи покритието на 
планирания мишенен обем с предписаната доза, хомогенността на дозата в и 
извън планирания мишенен обем и обема от здравите органи и тъкани 
получаващи определена доза. Основните параметри, които трябва да се 
докладват са както следва: 

 Предписаната доза; 
 Брой фракции и разпределението им във времето; 
 Доза в точката на нормиране (ICRU точка) и предписано покритие на 

планирания мишенен обем;  
 Индекс на конформност; 
 Нехомогеност на дозата в планирания мишенен обем; 
 Кумулативният обем на всички тъкани извън планирания мишенен 

обем, получаващи доза> 105% от предписаната; 
 Градиента на дозата извън планирания мишенен обем; 
 Дозата получена в критичните органи (например дозата получена в 

1% и 5% от обема както и средна доза), която да е представителна 
съгласно Таблица 3 за съответния орган;  

 Времето за облъчване на една фракция; 

 
8. Облъчване на пациента 

Краниална и екстракраниална радиохирургия може да се провежда с 
уредби, генериращи спирачно лъчение (ленейни ускорители), заредени частици 
(протони и тежки йони) и гама лъчи. Основните характеристики на уредбите, 
налични в България са представени в Таблица 4. (таблицата е комбинация от 
публикации на Combs et al. 2012; Dieterich and Gibbs 2011; Soisson et al. 2006). 

В идеалния случай полученото изодозно разпределение в пациента би 
следвало да отговаря точно на планираното. Това на практика се постига рядко 
и причините може да са: колимиране на лъчевия сноп, изчислителен алгоритъм 
на планиращата система, ограничения на уредбата за лъчелечение и пр. Един 
от най-важните, потенциални източници на неопределеност е промяната в 
позицията на мишенния обем и критичните органи. 

Препоръка: При провеждане на радиохирургия трябва да се използват техники 
на образно асистирано лъчелечение, за да се осигури точността на 
стереотактичната координатна система. Имобилизационни устройства и 
различни реперни системи могат да се използват само за обездвижване и грубо 
локализиране. От съществено значение е осигуряването на максимална 
вероятност за възпроизводимост на разположението на туморния обем и 
критичните органи по време на облъчване. Това може да се постигне чрез 
инвазивно фиксиращо устройство или чрез използването на подходяща 
изобразяваща система. 

 



Таблица 4. Основни характеристики на уредбите, налични в България, * с които може да се извършва интракраниална и 
екстракраниална радиохирургия. 

Уредба 
Лъчение 

използвано за 
радиохирургия 

Мощност 
на 

дозата 

Формиране на 
лъчевите полета 

Аранжиране на 
лъчевите полета 

Време за 
провеждане 

на 
облъчване 

Изобразява
щи системи 

Възможна 
честота на 

използване на 
изобразяващи

те системи 

Кибер нож 
6 MV неизравнен 

фотонен сноп 
до 1000 
MU/min 

12 сменяеми 
волфрамови конични 

апликатори; 
Променлива бленда; 

Многолистен 
колиматор 

Повече от 100 
некомпланарни лъчеви 

снопа; няма 
възможност за задни 

полета 

Дълго – от 
20 до 90min 

2D 
ортогонални 
рентгенови 

образа, 
спрегнати 

на 45˚ 

От 15 до 150s, 
оптимално 
между 30 и 

60s 

Уредба за 
томотерапия 

6 MV неизравнен 
фотонен сноп 

≈800 
MU/min 

Бинарен 
многолистен 

колиматор (64 листа, 
0,625 cm ширина) 

Облъчването се 
осъществява чрез 
синхронизация на 

ротация на гентрито, 
транслация на масата 

и движение на 
многолистния 

колиматор 

Сравнително 
късо 

от 15 до 
30min 

3D 
мегаволтно 
КТ (MVCT) 

Преди всяко 
облъчване 

Конвенцио-
нални 

линейни 
ускорители. 

6 ,10,15и 18MV 
изравнен и 
неизравнен 

фотонен сноп. 
(препоръчително е 
за радиохирургия 

да се използва 
само 6 MV фотонен 

сноп) 

От 600 
MU/min 
до 2400 
MU/min 

Стандартен 
многолистен 

колиматор (5mm 
ширина) или микро 

многолистен 
колиматор (2,5mm 

ширина); 
Конични апликатори 

Множество 
изоцентрични 

компланарни или 
некомпланарни лъчеви 

снопа; компланарни 
или некомпланарни 

арки 

Сравнително 
късо 

От 15 до 
30min 

2D 
киловолтни 

и/или 
мегаволтни 

образи; 
3D CBCT 

В зависимост 
от използвания 

метод преди 
или по време 

на 
облъчването. 

* При наличие на друга терапевтична система в Таблица 4. Ще бъдат допълнени нейните характеристики 

 



9. Контрол на качеството и безопасност на пациента 

Поради спецификата и многото стъпки в осъществяването на 
радиохирургичното лечение е необходимо да се разработи и изпълнява програма за 
осигуряване на качеството, която да включва програма за контрол на качеството за 
всеки етап от подготовката и провеждането на лечението. Основните етапи, за които 
трябва да се изгради програма за контрол на качеството са както следва: 

9.1. Базово образно изследване 

Базовото образно изследване, на което трябва да бъде определено 
максимално еднозначно местоположението на туморния обем (включително и чрез 
прецизното наслагване на образи от различни образни методи) и критичните органи 
съдържа основни входни данни за планиращата система, както основните 
геометрични и метрични данни така и информация за плътността на органите и 
тъканите. Като основа за разработване на система за контрол на качеството, следва 
да се използва - Приложение №10 Таблица 5 „Основни изпитвания на компютърен 
томограф използван за планиране на лъчелечението“ на Наредба №30 на МЗ от 31 
октомври 2005 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при 
медицинско облъчване. 

9.2. Локализация, проследяване на движенията на туморния обем във времето 
и управление на дихателните движения. 

Поради наличие на доста възможности за локализация и проследяване на 
„движеща се мишена“ се препоръчва клиниката/отделението по лъчелечение 
провеждащо екстракраниална радиохирургия да изгради система за контрол на 
качеството на системата, която използва, за да се осигури коректно и прецизно 
лечение на пациента. 

9.3. Дозиметрично планиране на радиохирургията 

Особено внимание трябва да се обърне на процеса на въвеждане в 
есплоатация на планиращата система, която ще се използва за дозиметрично 
планиране на радиохирургията. Тук също се препоръчва използването на 
националното законодателство в тази област  - Таблица № 6 „Пускови изпитвания 
на планираща система - фотонни снопове“ и Таблица №8 „Приемливи нива на 
изчислителни отклонения за планираща система“ на Наредба №30.  

Към пусковите изпитвания би следвало да се добавят тестове, отнасящи се 
за: 

 „малки полета“ и апликатори; 
 дозиметрични тестове отнасящи се за полета без изравнителен филтър 

(FFF). 

9.4. Провеждане на ръководено чрез образи лъчелечение  

При провеждането на лъчелечението има два основни аспекта: 
1. Контрол на качеството на уредбата за лъчелечение 

За конвенционалните линейни ускорители използвани за лъчелечение, на 
които ще се провежда радиохирургия, като основа за програма за контрол на 
качеството следва да се използва Таблица №2 „Основни изпитвания на медицински 
линейни ускорители“ на Наредба №30, като се: 

 Променят границите на нормална работа на механичните параметри 
отнасящи се до прецизното радиохирургично облъчване а именно – 



механичен изоцентър, размер на полето и позициониране на листовете на 
многолистния колиматор, прецизност на терапевтичната маса и на 
лазерната система. 

 Добавят се допълнителни дозиметрични тестове за правилно 
позициониране на листовете на многолистния колиматор. 

За Кибер нож и Уредба за томотерапия препоръчаме да се използват 
Протоколите на американската асоциация на медицинските физици: Report of AAPM 
TG 135: „Quality assurance for robotic radiosurgery“ и Report of the AAPM Task Group 
148 „QA for helical tomotherapy“. 

2. Контрол на качеството на системите за образно асистиране на 

лъчелечението. 

Няма разработени тестове в националното ни законодателство отнасящи се 
за системите за образно асистирано лъчелечение. 

За киловолтните (kV) и мегаволтните (MV) изобразяващи системи трябва да 
се изработи във всяка клиника/отделение, програма за контрол на качеството, която 
да включва следните основни компоненти: 

1. Безопасност и техническо състояние. 

2. Механични и геометрични тестове: 

 Механичен изоцентър и неопределеността му при ротация на уредбата; 
 Прецизностна регистрацията при 2D/2D и 3D/3D сливане на образи. 

3. Качество на образа: 

 Контраст и пространствена разделителна способност; 
 Линейност и постоянство с времето на хаунсфилдовите единици (HU); 
 Линейност в рамките на изображението и дисторзия на образа. 

Програмата за контрол на качеството за мегаволтен компютър томограф, 
наличен в уредбата за томотерапия, би могла да следва Report of the AAPM Task 
Group 148. 

9.5. Безопасност на пациента 

За да се осигури безопасността на пациента при провеждане на 
радиохирургично лечение освен изпълнението на програма за контрол на качеството 
касаеща оборудването и използвания софтуер и указана по горе би следвало всяка 
клиника/отделение да изработи протокол за осигуряване на безопасността на 
конкретния пациент който включва: 

 Проверка за  правилния пациент (patient identification – снимка и ЕГН); 
 Правилния план на пациента (в повечето случаи има повече от един 

дозиметричен план); 
 Правилното поставяне на имобилизационните устройства, както и 

вероятността за колизии между уредбата и имобилизационните устройства 
и между уредбата и пациента; 

 Прецизното позициониране на пациента в предварително поставените 
ограничения посредством съответните образни методи; 

 Наблюдението на пациента по време на облъчването и при необходимост 
на неговите дихателни движения. 

Предварителната верификация на плана за лъчелечение е 
задължителна Съществуват различни методики и видове дозиметрични фантоми, с 
които се провежда верификациата. Проверките включват, както позициониране така 
и облъчване съгласно дозиметричния план. Резултатите се интерпретират в 
зависимост от избрания начин на проверка, който може да бъде: 



- В няколко предизбрани точки; 

- В една или няколко равнини; 

- В обем. 

При всички случаи се докладва разликата между очакваната и получената 
погълната доза, като за целта може да се използват и методи на аналитично 
представяне на резултата (например локална или глобална гама функция). 

Препоръка: Тъй като високата погълната доза в една фракция означава, че грешка 
в коя да е от стъпките на планиране и облъчване на пациента лесно може да доведе 
до увреждането му. Тази грешка ще е трудно или невъзможно да се компенсира в 
следващите фракции, поради което се препоръчва най-малко един квалифициран 
медицински физик да присъства при провеждане на първото облъчване. Важно е 
лаборантите да бъдат добре обучени за всички етапи на облъчването. Препоръчва 
се лекар лъчетерапевт да одобрява резултата от верификационните образни 
изследвания, предхождащи самото облъчване. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (Пример за докладване на дозиметричния план) 
Дозиметричният план е изработен за пациент с метастаза в надбъбречната 
жлеза от белодробен карцином. Обема на ПМО е 24,5 cm3. Критичните органи са 
десен бъбрек и черен дроб. За изработването на плана са използвани три 
некомпланарни арки (Фиг. 1). Изодозното разпределение е представено на 
Фигура 2. и Фигура 3. На Фигура 4. е представена комулативната хистограма 
доза-обем. 

 Предписаната доза – 40 Gy; 

 Брой фракции и разпределението им във времето – 5 фракции за 5 дни; 

 Доза в точката на нормиране (ICRU точка) и предписано покритие на 

планирания мишенен обем; 

Предписано покритие – 99% от ПМО да получи най-малко 95% от 
предписаната доза. 
Dmax(0.035cc)=56Gy 

 Индекс на конформност 

Обема получаваш 100% от предписаната доза е 23,9 cm3 

Обема от ПМО получаващ 100% от предписаната доза е 23,3 cm3. 

𝑪𝑰 =
𝑽𝟏𝟎𝟎%

𝑽𝑷𝑻𝑽
=

𝟐𝟑. 𝟗

𝟐𝟒. 𝟓
= 𝟎. 𝟗𝟖 

или 

𝑪𝑰 =

𝑽𝟏𝟎𝟎%

𝑻𝑽𝟏𝟎𝟎%

𝑻𝑽𝟏𝟎𝟎%

𝑽𝑷𝑻𝑽

=
𝟐𝟑. 𝟗

𝟐𝟑. 𝟑⁄

𝟐𝟑. 𝟑
𝟐𝟒. 𝟓⁄

= 𝟏. 𝟎𝟖 

 Нехомогеност на дозата в планирания мишенен обем; 

𝑵𝑯𝑰 =
𝑫𝒎𝒂𝒙

𝑫предписана
=

𝟓𝟔

𝟒𝟎
= 𝟏. 𝟒 

 Кумулативният обем на всички тъкани извън планирания мишенен обем, 

получаващи доза> 105% от предписаната; 

𝑽𝟏𝟎𝟓%,𝑵𝑻 = 𝟎. 𝟑 𝒄𝒎𝟑 = 𝟏. 𝟐%𝑽𝑷𝑻𝑽 

 Градиента на дозата извън планирания мишенен обем; 

𝑽𝟓𝟎%(𝟐𝟎𝑮𝒚) = 𝟕𝟒. 𝟕𝒄𝒎𝟑 

𝑹𝟓𝟎% =
𝟕𝟒. 𝟕

𝟐𝟒. 𝟓
= 𝟑. 𝟎𝟓 

𝑫𝟐𝒄𝒎 = 𝟏𝟕. 𝟓 𝑮𝒚 − 𝟒𝟒%  
 Дозата получена в критичните органи (например дозата получена в 1% и 

5% от обема както и средна доза), която да е представителна съгласно 

Таблица 3 за съответния орган;  

Десен бъбрек: 
V1%=21.4 Gy; V5%=10 Gy Daverage=1.6 Gy 
Черен дроб: 
V1%=14,8 Gy; V5%=9 Gy Daverage=1.8 Gy 
 



  
Фиг. 1 Фиг. 3 

  
Фиг. 2 Фиг. 4 

 
 


