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SBRT

Стереотактичната лъчева терапия на тялото (SBRT) 

представлява доставяне в планирания туморен обем на една 

или няколко фракции радиация, с висока мощност на 

дозата, при допустими лъчеви реакции в здравите тъкани.



Предимства на SBRT

Предимствата на този метод се обуславят от развитието

на съвременните технологии, които позволяват облъчване

на малки туморни обеми, с минимална осигурителна зона

и оптимален интензитет на лъчевия сноп, наличието на

техники за непрекъснато следене движението на тумора,

при максимална безопасност за околните тъкани



Подбор на пациентите подлежащи на 

SBRT е процес, който зависи от:

- големината на туморния обем и  разположението му 

съобразно заобикалящите го критични органи

- клиничен стадий на заболяването

- общо състояние на пациента

- очаквани ползи и принос към общата преживяемост



- имобилизация на пациента  на борд за SBRT, осигуряващ 

повтаряемост при позиционирането

- направата  на СТ скенер - нативен и с контраст, чрез 

използване на гейтинг техниката 4D

- очертаване на GTV, ITV, органи в риск

- изготвяне и верификация на дозиметричния план

Подготовката на SBRT включва:



Имобилизация на пациента

Осъществява се посредством: 

- борд за SBRT

- имобилизационен дюшек,

заемащ формата на тялото и 

осигуряващ неговата 

неподвижност

- борд за колене с колани за 

придържане

- борд за пети

- пособия за компресия в 

коремната област, 

ограничаващи дишането и 

движението на органите и 

туморния обем



Пособия за компресия

арка с плочка колан с плочка и

манометър



СТ скенер

Следващият етап от подготовката на SBRT e направата 

на СТ скенер

- нативен

- с контраст

чрез прилагане на метода 4D 



Методът 4D СТ дава възможност за реконструиране на трансверзални 

срезове в определени фази на дишането, на базата на наблюдение в реално 

време на дихателния сигнал на пациента. За целта се прави респираторна 

крива, от която се определят фазите на дишането/ не по-малко от 8/, за 

реконструкция на СТ образите.

Този метод позволява проследяване и точното определяне на 

движението на туморния обем в тялото, което води до намаляване 

на осигурителните граници



След очертаване на GTV, ITV, органи в риск, изготвяне и 

верификация на дозиметричния план, се пристъпва към 

изпълнението на SBRT.



Изпълнение на SBRT

Първия етап от изпълнението на SBRT е верификацията.

Към нея се пристъпва след позициониране, имобилизиране 

/извършва се точна повтаряемост на имобилизацията от

направата на СТ скенера/ и центриране на пациента с 

помощта на лазерната система на линейния ускорител.



Верификацията се осъществява посредством СВСТ 

образи.



Следващият етап е изпълнението на лечебния план, което 

се осъществява при непрекъснат мониторинг на пациента 

посредством оптична система за наблюдение на 

повърхността на тялото- OSMS.



Следва контролна верификация, чрез СВСТ образ.



Резултатите при пациенти  провели SBRT се отчитат чрез 

контролни изследвания/РЕТ-СТ, МRT/, през определен 

период от време.

/преди SBRT/ /3 месеца след SBRT/



Благодаря за вниманието


