
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА 

Относно приложението на интраоперативната лъчетерапия (ИОЛТ) в лечението на 

пациенти с карцином на млечната жлеза 

Уважаемa/и      госпожо/господине, 

Моля прочетете внимателно предоставената Ви информация. 

Лъчетерапията е неизменна част от лечението на карцинома на млечната жлеза,  при 

пациенти лекувани с органозапазващи операции – лъмпектомия или квадрантектомия. 

Стандартният метод за прилагане на лъчетерапия се извършва  с помощта на апарат за 

външен поток радиация (конвенционален или линеен ускорител). Това се осъществява след 

пълно зарастване на раната, в голям брой отделни фракции (Схема 1). 

 
 

Какво представлява интраоперативната лъчетерапия (ИОЛТ)? 

 Това е техника, при която се прилага единична фракция на висока доза  радиация, по време 

на хирургичната интервенция след отстраняване на тумора (в туморното ложе), с  минимално 

излагане на околните тъкани. 

 

Историческо развитие на ИОЛТ 

Kонцепцията за използване на йонизираща радиация за лечение в ложето на тумора по време 

на хирургична интервенция е предложено още в началото на 19 век. Дълги години лечението 

се е прилагало чрез конвенционални машини, заради които пациентът се е местил от 

операционната зала до отделението по лъчетерапия. Нова ера в използването на ИОЛТ 

започва с въвеждането на апарати доставящи електронни лъчи с енергия между 9-12 MeV, 



както и с основаването на Асоциация за Интраоперативна Лъчетерапия през 1998. През 

2004г. около 86 центъра в света от поне 16 страни са използвали активно в клиничната 

практика ИОЛТ. От тогава  броят им непрекъснато се увеличава. 

 

Защо прилагаме интраопративна лъчереапия при карцинома на млечната жлеза? 

Установено е, че 85% от рецидивите при рака на гърдата се ограничават в същия квадрант, 

като първичния тумор. С ИОЛТ може напълно да изключи следоперативната лъчетерапия от 

курса на лечение при еквиваленто ниско ниво на локално възобновяване на болестта. С 

прилагането на този метод драматично се намалява излагането на радиация на кожата, белите 

дробове и подкожната тъкан и се избягва облъване на контралатералната гърда. Има 

съпоствимо ниво на следоперативните усложнения. Много проучвания доказват ползата от 

приложението на този метод. Все още се оценяват късните странични ефекти. 

 

Кои тумори на женската гърда са подходящи за ИОЛТ? 

Съгласно препоръките на ASTRO подходящи за това лечение са пациентки в първи клиничен 

стадий, над 50 годишна възраст и с максимален обем на единична туморна формация до 3 см. 

Изисква се липса на метастатично засягане на аксиларни лимфни възли, прилагане на 

предоперативна химиотерапия и постигане на минимален 2мм чист резекционен ръб. 

 

Как се осъществява ИОЛТ. Техниката в обема на резецираните тъкани не се 

отличава от тази без приложение на този метод за съотвестващия стадий. Отстраняването на 

тумора и измерване на обема на получената кухина е показана на следната поредица от 

снимки: 

 
 
 
 
 
 
 

Впоследствие се поставя сферичен апликатор, който пази облъчената тъкан да е на 

постоянно отстояние и осигурява разпределение на дозата. Зад него се поставят вътрешен 

екран (за предпазване от олъчване на гръдната стена и подлежащите органи – сърце, 

медистинум и бял дроб). Необходимата енергия се подава, прецизно пресметната от 

включения в екипа физик. 

 

 

 

 

 

 

 

Процедурата завършва с възстановяване на целостта на оперативната рана/рани и 

поставяне на стерилни превръзки. При спазване на необходимите правила по време на и след 

прилагането на ИОЛТ няма никаква реална опастност нито за пациента, нито за 

осъществяващия намесата екип. 

 

Защо е важно Вашето съгласие за участие в този подход за лечение?  
В България интраоперативната лъчетерапия при пациенти карцином на млечната жлеза 

се прилага като част от лечението от 2015г. На територията на страната има няколко такива 

апарата. Единия от тях е в Александровска болница - най-съвременния - Axxent XP 1100, 



Xoft, inc. Интегрирането на тази апаратура в практиката ще даде обективна възможност за 

бързо постигане на «комплексност» в лечението, ще скъси времето за общо лечение и ще 

доведе до хирургични и онкологични ползи. 
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