
Д
ЕЦ
ЕМ
Б
А
Р
 2
0
2
2
.  
Б
ЕО
ГР
А
Д
 -
 Б
Р
О
Ј 
1
2
6
 /
 Б
ЕС
П
Л
А
ТА
Н
 П
Р
И
М
ЕР
А
К

СТЕРЕОТАКСИЧНА РАДИОТЕРАПИЈА



Dru{tvo se zahvaquje na pomo}i
Ministarstvu zdravqa Republike Srbije
Ministarstvu finansija Republike Srbije

Skup{tini grada Beograda - sekretarijat za obrazovawe
Prof. Nikoli Rackovu
gospo|i Olgi Santra~
Kwi`ari DERETA

Jugokoncertu
LABTEH, eksport-import, Novi Beograd

у

Prof. dr \or|e Joannovi} (1871-1932) osniva Jugoslovensko dru{tvo za izu~avawe i le~ewe raka  
20. septembra 1927. godine koje zauzima ~etvrto mesto u svetu po redu osnivawa 

(posle Austrije 1910, SAD 1917. i Francuske 1920. godine).

Главни и одговорни уредник: проф. др Марина Никитовић
Технички уредник: Драгица Рапајић

Чланови редакционог одбора: dr Ana Jovi}evi}, проф. др Љиљана Јелић-Радошевић, 
dr Jelena Bokun, dr Vesna Luki}, dr Sowa Stupar, Sawa Mirosavqevi}, dr Kadivka Stevanovi}, 

др sc. деф. Ана Ђурђевић, генерал Слободан Петковић, др Душан Ристић
Лектор: Tamara Gruden, Лого: Nikola Pani}

Штампа: PRESSIA, Д.О. Београд l Тираж: 5.000 primeraka
Часопис odobren Re{ewem Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije

Pokroviteq Ministarstvo zdravqa Republike Srbije
CIP - Katalogizacija u publikaciji

Narodna biblioteka Srbije, Beograd
616 - 006

RAK: spre~iti, otkriti, le~iti: ~asopis Dru{tva Srbije za borbu protiv raka / glavni i odgovorni urednik
Даница Грујичић - 2019, br. 74 - Beograd (Pasterova 14): Dru{tvo Srbije za borbu protiv raka, 2018 - 

(PRESSIA, Д.О. Београд) - 28 cm
Tromese~no. - Nastavak publikacije: Boqe spre~iti nego le~iti

ISSN 1451-463X = Rak (Beograd) COBISS.SR-ID 112977164

Dru{tvo Srbije za borbu protiv raka
Pasterova 14, 11000 Beograd, Srbija

Tel: (011) 2656-386
Teku}i ra~un: 330-0000004001448-77

E-mail:serbca@ncrc.ac.rs
http://www.serbiancancer.org

Serbian Society for the Fight Against Cancer
Pasterova 14, 11000 Belgrade 

Serbia
Phone/Fax: +381 11 2656 386

E-mail:serbca@ncrc.ac.rs
http://www.serbiancancer.org

CANCER 
How to prevent, detect and treat

Content

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Stereotactic radiotherapy for lung cancer . . . . . . . . . . . . . . 4

Stereotactic radiotherapy for otorhinolaryngology tumors. . . 9

Stereotactic radiotherapy for brain metastasis . . . . . . . . . . 12

Stereotactic radiotherapy in pediatric neuro-oncology . . . . 15

APPLICATION OF GAMA KNIFE 
(SRS – sterotactic radioneurosurgery). . . . . . . . . . . . . . . . 18

Stereotactic radiotherapy (SRT) in the treatment 
of intracranial tumors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Differences between stereotactic radiotherapy 
and stereotaxic radiosurgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Immobilization and application procedure of stereotactic 
body radiotherapy (SBRT) on a linear accelerator . . . . . . . 28

Immobilization and application procedure of stereotactic 
body radiotherapy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

S A D R @ A J

Увод. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Могућности стереотаксичне радиотерапије код 
карцинома плућа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Стереотаксична радиотерапија тумора ОРЛ регије . . . . . . . 9
Стереотаксична радиотерапија метастаза на мозгу . . . . . . 12
Могућности стереотаксичне радиотерапије у 
педијатријској неуроонкологији . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ПРИМЕНА ГАМА НОЖА 
(SRS – стеротаксична радионеурохирургија) . . . . . . . . . . . 18
Примена стереотаксичне радиотерапије (SRT) у лечењу
интракранијалних тумора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Разлика између стереотаксичне радиотерапије и 
стереотаксичне радиохирургије . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Процедура имобилизације и спровођења стереотасичне 
радиотерапије тела (SBRT) на линеарном акцелератору . . 28
Процедура имобилизације и спровођења стереотаксичне
радиотерапије . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Друштво се захваљује на помоћи

Министарству здравља Републике Србије
Министарству финансија Републике Србије

MAGNA MEDICA DOO, Београд
MAGNA PHARMACIA DOO, Београд
PROFESIONAL AUDIT DOO, Београд
Миодрагу Парезановићу, Београд

Др Рудолфу и Мини Хенсел (Линдау, Бодензе), Немачка
Зорану Корломановићу

Емилији Костић

i svim ostalim pravnim i fizi~kim licima koja su dala prilog

02-korica_Korica_2_jun2009.qxd  2.12.2022  22:21  Page 1



Педесетих година прошлог века,
неурохирург Ларс Лексел развио је
први званични систем и технику за
третман интракранијалних тумора висо-
ком дозом зрачења у једној фракцији
(Лекселов гама нож), иако су први екс-
перименти са прецизно фокусираним X
зрацима почели још почетком 20. века.
На основу ових знања из неурохирур-
гије, почетком 90-их година на
Каролинска Институту у Штокхолму
установљена је метода и за такво тре-
тирање екстракранијалних тумора (пре
свега плућа и јетре) са охрабрујућим
резултатима. Истраживања која су
уследила, као и бројне спроведене сту-
дије показале су одличне резултате у
постизању локалне контроле болести и
смањења токсичности третмана приме-
ном ове методе.

Развој и усавршавање технике у
радијационој онкологији довели су до
нових радиотерапијских модалитета
којима је зрачну терапију могуће врло
прецизно спровести (интензитетом
модулисана радиотерапија – IMRT, во-
луметријски модулисана лучна радио-
терапија – VMAT (RapidARC), томоте-
рапија, сајбер нож (Cyber knife). На тај
начин веома мали волумен здравог
околног ткива бива укључен у зрачно
поље што води у могућност повећања

радиотерапијске дозе на сам тумор, као
и смањења токсичности третмана. 

Стереотаксична радиотерапија пред-
ставља технику транскутане зрачне
терапије којом се испоручује висока
доза зрачења на прецизно дефинисано
место тумора у телу у малом броју
фракција (до пет фракција), а некада
чак у само једној фракцији (стереотак-
сична радиохирургија (енгл. stereotactic
radio-surgery – SRS). 

Овом техником могуће је третирати
интракранијалне туморе (стереотаксич-
на радиотерапија: енгл. stereotactic
radiotherapy – SRT), као и екстракра-
нијалне туморе (екстракранијална сте-
реотаксична радиотерапија: енгл.
stereotactic body radiotherapy – SBRT).

Технички аспекти стереотаксичне
радиотерапије

Стереотаксична радиотерапија при-
пада групи такозване сликом вођене
радиотерапије (енгл. Image guided
radiotherapy – IGRT) и базира се на пре-
цизном имиџингу, прецизном одређива-
њу мете и прецизној испоруци саме
дозе зрачења. Радијациони онколог је
први члан мултидисциплинарног тима
за спровођење S(B)RT, уз медицинске
физичаре, рендген техничаре, радиоло-
ге дијагностичаре а, по потреби, и
друге сараднике.
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Данас стереотаксична радиотерапија
подразумева адекватну имобилизацију
пацијента, ограничавање или урачуна-
вање покретљивости органа (респира-
торна покретљивост, перисталтика),
стереотаксично планирање зрачења
(одређивање зрачних волумена и зрач-
них снопова) и прецизну испоруку дозе. 

Имобилизација се спроводи у циљу
минимизирања вољних и невољних
покрета пацијента и обезбеђивања
репродуцибилности положаја пацијен-
та на зрачењу. Имобилизација се инди-
видуално прилагођава сваком пацијен-
ту у зависности од локализације самог
тумора. Данас у употреби постоји
широк дијапазон имобилизационих уре-
ђаја: термопластичне имобилизационе
маске, спољашњи фиксатор за тело
(vac loc sistem), спољашњи рам за абдо-
миналну компресију и друго. 

У циљу одређивања волумена мете
зрачења, потребно је начинити CT
симулацију, било стандардним или 4D
CT-ом у зависности од покретљивости
тумора услед нормалног дисања и/или
перисталтике (покрети органа за варе-
ње). Проблем респираторне покретљи-
вости појединих тумора (јетре, плућа)
може се контролисати посебним CT
снимањем током нормалног дисања (4D
CT за планирање зрачења који урачу-
нава померање тумора са дисањем),
модификацијом дисања (контролисано
задржавање даха или компресијом
абдомена) или праћењем померања
тумора приликом дисања на апарату за
зрачење (тзв. респираторни гејтинг или
праћење тзв. фидуцијалних маркера
пласираних у сам тумор). 

Сам волумен тумора (Gross tumor
volume – GTV) се оцртава (контурише)
на сваком симулационом CT пресеку у
корегистрацији (преклапањем слике) са
најреферентнијим дијагностичким мо-
далитетом. Данас, PET-CT је у широкој
употреби за контурисање тумора
плућа, главе и врата колона, јетре,
меланома, лимфома и јајника. Такође,
за корегистрацију може се користити и
магнетна резонанца или дијагностички
CT снимак. Калкулисањем респиратор-
не покретљивости контурисаног тумо-
ра, формира се тзв. Irradiated tumor

volume (ITV), на који се додаје маргина
којом се покрива и грешка приликом
намештања пацијента (Planning target
volume – PTV). У стереотакси, ове мар-
гине које се додају на сам тумор су
испод једног центиметра (обично 2–3
mm), у поређењу са маргинама код
конвенционалног или 3D конформалног
озрачивања где те маргине износе
1–1,5 cm, чиме се значајно смањује
волумен здравог ткива у зрачном пољу. 

Захваљујући модерним техникама
зрачења (као што су IMRT и VMAT), у
планирању стереотаксичног зрачења,
користе се мултипли зрачни снопови
(некада и до 250). Тако велики број
снопова води у бољу конформалност
(ограниченост) зрачног поља и оштар
пад дозе изван тумора чиме се штите
околна здрава ткива, а висока доза
зрачења се испоручује у сам тумор.

Пре сваког озрачивања врши се пре-
цизно одређивање туморске позиције
применом једне или више метода вође-
ња сликом укључујући CT верифика-
цију (cone-beam CT), киловолтажни
портал (рендгенски снимак тзв. портал
графија), ултразвук и/или другу одго-
варајућу методу (најсавременији MR
Linac). Овакво праћење сликом зна-
чајно умањује грешку приликом пози-
ционирања пацијента. 

Само озрачивање се врши на савре-
меним линеарним акцелераторима са
мултиламеларним колиматором чији се
облик мења у реалном времену (Linac,
X нож), а за интракранијалне туморе и
на радиоизотопским машинама (гама
нож). 

Индикације/селекција болесника
за SBRT 

Адекватна селекција пацијената за
стереотаксичну радиотерапију је од
суштинског значаја и постављање
индикације за SBRT треба да буде одлу-
ка високо специјализованог и искусног
мултидисциплинарног тима. Практично,
SBRT представља алтернативну методу
хирургији и може се размотрити код
пацијената који из неког разлога не
могу бити оперисани (ограничења у
смислу општег стања болесника, старо-
сти и придружених болести). Основни
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критеријуми за SBRT су величина при-
марног тумора испод 4 cm или олигоме-
тастатска болест (ограничен број мета-
стаза 1–5 код добро контролисаног при-
марног тумора), мада се сваки пацијент
разматра индивидуално сходно њего-
вом општем стању и локалним налази-
ма, као и потенцијалној токсичности
самог третмана. 

SBRT се данас сматра стандардом у
лечењу раног иноперабилног несит-
ноћелијског карцинома плућа, али је

такође и терапијска опција за карцином
јетре, простате, у реирадијацији тумора
главе и врата и карлице, као и у соли-
тарној или олигометастатској болести у
плућима, јетри, мозгу, кичменом стубу,
надбубрежној жлезди или лимфној
жлезди. 

Доц. др Татјана Арсенијевић,
Институт за онкологију и радиологију

Србије
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Неситноћелијски карцином плућа
(енгл. Non Small Cell Lung Cancer –
NSCLC) је водећи узрок смртности од
рака и код мушкараца и код жена
широм света. За пацијенте у најра-
нијем, првом стадијуму болести, стан-
дардни модалитет лечења је хирургија
(видео асистирана торакоскопска
хирургија – ВАТС или класична лобек-
томија). Ипак, скоро четвртина болес-
ника у раном стадијуму болести неће

моћи бити оперисана због лоше дисајне
функције или коморбидитета.

До сада 3D конформална радиотера-
пија (3D CRT) или радиофреквентна
аблација (RFA) су биле алтернативне
методе за лечење иноперабилног кар-
цинома плућа у стадијуму I. Данас,
SBRT пружа могућност лечења ових
болесника веома високим дозама
зрачења уз минималну токсичност.
Резултати студија широм света показа-
ли су да се SBRT може сматрати тера-
пијом избора за лечење иноперабилног
карцинома плућа (слика 1).

Поред пацијената са NSCLC који се
дијагностикује у раном стадијуму боле-
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Слика 1. Изванредан одговор примарног периферног тумора плућа након SBRT.
Одржава се комплетна ремисија болести три године након озрачивања

Finazzi T et al. European Respiratory Review 2021

Слика 2 и 3. Периферно локализован тумор десног плућа приказан на CT-у 
грудног коша и у 3D пројекцији (десно)



сти (примарни периферно локализова-
ни тумор плућа величине до 5 cm, без
метастаза у лимфним чворовима – кли-
нички стадијуми T1-2, N0) (слика 2 и 3),
SBRT се може применити и у лечењу
централно локализованих тумора
плућа, секундарних депозита (метаста-
за) у плућима и тумора у плућима који
нису патохистолошки потврђени. Тако-
ђе, релапс болести након пнеумонекто-
мије као и два истовремена примарна
тумора плућа могу се разматрати за
SBRT.

Дефинитивну одлуку о најбољој
терапијској опцији за сваког пацијента,
па и за SBRT тумора плућа, доноси мул-
тидисциплинарни тим онколошког кон-
зилијума. Пре одлуке о дефинитивином
третману потребна је комплетна,
детаљна дијагностичка евалуација
укључујући CT грудног коша и горњег
абомена, тестове плућне функције,
бронхоскопију и патохистолошку (PH)
верификацију. По потреби може се
радити PET-CT као и магнетна резонан-
ца регије од интереса (најчешће мозга).

Да би се спровела стереотаксична
зрачна терапија плућа неопходно је
обавити низ процедура, тачно одређе-
ним редоследом:
- позиционирање и имобилизација

пацијента – израда скенера за пла-
нирање зрачног третмана (4D CT)

- делинеација циљног волумена –
аранжман зрачних поља од стране
физичара

- анализа плана
- верификација радиотерапијског

плана
- спровођење зрачног третмана на

апарату за зрачење – линеарном
акцелератору.
За спровођење SBRT од изузетне

важности је позиционирање пацијента.
Стандардно позиционирање пацијента
за зрачење тумора грудног коша је на
тзв. Wing board-у (слика 4 и 5), а опцио-
но могу се користити имобилизациона
средства која се израђују индивидуално
за сваког пацијента, као што су спо-
љашњи фиксатор за тело (vac loc
sistem), имобилизациона маска за груд-
ни кош или абдоминална компресија.

Слика 4 и 5. Wing board. Пацијент у
положају за зрачење на Wing board-у

(лежи на леђима, руке подигнуте
изнад главе, позиција пацијента на

апарату за зрачење одређена помоћу
ласера)

У циљу одређивања волумена мете
зрачења, потребно је начинити CT
симулацију, најчешће 4D CT-ом због
покретљивости тумора услед нормал-
ног дисања. Проблем респираторне
покретљивости тумора плућа у највећој
мери је превазиђен узимањем у обзир
промене положаја приликом дисања
(4D CT за планирање зрачења), моди-
фикацијом дисања (контролисано
задржавање даха или абдоминална
компресија) или адаптивном интерак-
цијом (респираторни гејтинг или праће-
ње фидуцијалних маркера).
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На сваком добијеном скенерском
пресеку радијациони онколог врши
делинеацију (обележавање) тзв. органа
од ризика, тј. здравог ткива које се
налази у непосредној близни тумора.
То су здраво плућно ткиво (оно које
није захваћено тумором), једњак, срце,
кичмена мождина, крвни судови
медијастинума и зид грудног коша.
Делинеација циљног волумена подра-
зумева оцртавање туморске промене у
свим фазама дисања (слика 6).

Медицински физичар, потом, врши
планирање тј. прави аранжман зрачних
поља тако да се што већа доза апликује
на тумор уз максималну поштеду окол-
них здравих органа. У планирању сте-
реотаксичног зрачења користе се мул-
типли зрачни снопови (некада и до 250
код VMAT технике) којима се висока
доза зрачења испоручује у сам тумор
(слика 7).

У даљем процесу радијациони онко-
лог анализира и одобрава план зраче-
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Слика 6. Респираторна покретљивост тумора плућа на 4D CT-у. Делинеација
тумора у свим фазама дисања (c)

http://jtd.amegroups.com/article/view/2119/html

Слика 7. VMAT (RapidArc) техника. Приказ у све три равни и 3D модел



ња, након чега следи веификација –
провера зрачних поља и позиције
пацијента, а потом и сам почетак зрач-
ног третмана. Зрачни третман се спро-
води на апарату за зрачење – линеар-
ном акцелератору. С обзиром на високу
специфичност SBRT, пре сваке зрачне
фракције врши се провера позиције
пацијента помоћу тзв. cone beam CT-а
(CBCT) (слика 8).

Доза и број фракција индивидуално
се одређују за сваког пацијента, и у

стереотакси могу се кретати од 20 Gy у
једној фракцији до 50 Gy у пет фрак-
ција. Такође, зрачење се може спрово-
дити сваки дан или сваки други дан,
сходно индикацијама.

Као главна токсичност SBRT тумора
плућа може се уочити радијациони
пнеумонитис (слика 9). Иако се токсич-

ност градуса III среће у око 6% слу-
чајева, мора се узети у обзир потен-
цијални ризик саме терапије, те је с
тога индивидуални приступ сваком
пацијенту од суштинског значаја.

У метастатској болести, SBRT, заси-
гурно, има најбољи учинак код метаста-
за у плућима које могу водити порекло
од најразличитијих тумора (дојке,
плућа, дебелог црева, бубрега, мелано-
ма итд). Најчешће се примењује код
пацијената са мање од 3 до 5 метаста-

за у плућима чија величина није већа
од 4 cm. Доза и број зрачних фракција
се одређују посебно за сваког пацијен-
та сходно његовим налазима (општем
стању пацијента, дисајној функцији,
коморбидитетима, броју и величини
метастаза, врсти примарног тумора од
кога су метастазе настале и друго).
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Слика 8. Cone beam CT (провера позиције тумора на CT -у за планирање и у
моменту озрачивања у све три равни чиме се осигурава прецизна испорука дозе)

Слика 9. Радијациони пнеумонитис после SBRT тумора левог плућног крила
Andrushka N et al. J Thoracic Oncol 2021.



Токсичност овог третмана је слична или
чак и нижа од других видова лечења
(мање од 2,5% тешких облика токсич-
ности – градуса III), а одговор на спро-
ведено лечење је добар и дуготрајан.
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Радиотерапија (RT) је одувек имала
врло истакнуту улогу у онколошком
третману тумора главе и врата. Ова
регија, због своје комплексне анато-
мије, бројних функција које обухвата
(вид, жвакање, чула мириса и укуса,
говор, гутање, дисање) те неизбежне
близине тумора и околних здравих
структура које у радиотерапији назива-
мо органи од ризика (eнгл. Organs at
Risk – OAR), представља велики изазов
за примену зрачне терапије.

У последње две деценије долази до
убрзаног развоја медицинске технике и
технологије што је омогућило појаву и
развој нових радиотерапијских техни-
ка: интензитет модулисане радиотера-
пије (IMRT), волуметријски модулисане
лучне радиотерапије (VMAT) и стерео-
таксичних техника зрачења (стереотак-
сичне радиотерапије – CRT) и стерео-
таксичне радиотерапије тела – SBRT.
Модерне технике обезбеђују већу пре-

цизност испоручивања планиране дозе
зрачења, бољу поштеду здравих орга-
на, а самим тим мању токсичност и
бољу подношљивост зрачног третмана,
те очување квалитета живота пацијена-
та (слика 1).

Стереотаксична радиотерапија као
једна од најсавременијих техника
зрачења издваја се од осталих по томе
што се пацијент зрачи високим дозама
у једној или неколико, до пет фракција,
те зрачни третман значајно краће траје

у поређењу са осталим техникама уз до
сада најбољу заштиту околних здравих
структура. Са друге стране, међутим,
поставља високе захтеве у прецизности
претходне дијагностичке обраде
пацијента, сложености припреме плана
зрачења и спровођења истог. Сло-
женост саме технике се огледа пре
свега у изванредној имобилизацији
пацијента како би се обезбедила што
већа прецизност приликом самог
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Слика 1. Varian TrueBeam Linac на коме се спроводи SBRT



озрачивања, потом у одређивању
веома јасно дефинисаних зрачних волу-
мена уз маскималну поштеду околних
здравих структура у непосредној близи-
ни. Затим следи избор најоптималнијег
аранжмана зрачних поља (којих код
VMAT технике може бити и преко 200),
као и провера позиције пацијента при-
ликом сваког озрачивања (слике 2, 3 и 4).

Слика 2. Имобилизација пацијента тер-
мопластичном маском за главу и врат.
Пацијент на CT-у за планирање зраче-

ња у оквиру припреме за SBRT.

Индикације када и код којих
пацијената са туморима ОРЛ регије се
може размотрити примена стереотак-
сичне радиотерапије су јасно дефини-
сане, а одлуку доноси мултидисципли-
нарни тим онколошког конзилијума. На
првом месту неопходно је да је
пацијент доброг општег стања које доз-
вољава примену сложених и захтевних
радиотерапијских техника. Затим, SBRT
се може размотрити код пацијената код
којих је, након спроведене зрачне тера-
пије стандардним режимом, заостала
локална болест, те је потребно спрове-
сти додатно зрачење (тзв. boost),
нарочито код тумора волумена мањих
од 25 cm3 (max. 30 cm3) а који су лока-
лизовани у назофаринксу и при бази
лобање. Ова савремена техника је
нашла своју примену и у зрачном рет-
ретману (поновно озрачивање паци-
јената који су претходно зрачени)
локалног рецидива или прогресије
болести тумора назофаринкса, базе
лобање и параназалних шупљина.

Слика 3. Планирање SBRT код 
пацијента са карциномом орофаринк-

са. Близина тумора (црвено) и великих
крвних судова (каротидна артерија-

жуто), https://www.redjournal.org/artic-
le/S0360-3016(20)34733-
7/fulltext#relatedArticles

Због претходно поменуте анатомске
и функционалне комплексности ОРЛ
регије, сваком пацијенту се, од стране
мултидисциплинарног конзилијума,
индивидуално одређује најбољи онко-
лошки терапијски приступ. У процесу
одлучивања једна од одредница је и
разматрање ризика самог третмана, те
се стереотаксична радиотерапија неће
разматрати у случајевима када постоји
велики ризик за испољавање њене ток-
сичности, на пример када тумори
инфилтришу кожу, каротидне артерије,
када су обострано увећане лимфне
жлезде на врату, као и код операбил-
них пацијената.

Тумори у ОРЛ регији имају доминан-
тан потенцијал ка локалном рецидиви-
рању и прогресији, док у мањем броју
случајева долази до развоја удаљених
метастаза. Уколико дође до удаљене
дисеминације болести, стереотаксична
RT се може размотрити у контексту
олигометастатске болести: дијагности-
ковано три до пет метастаза у плућима
чији појединачни промер није већи од 4
cm; затим код развоја метастаза у кич-
меном стубу које су претходно зрачене
или код којих је потребан зрачни рет-
ретман; код појаве метастаза у јетри
(једне до три метастазе) и код метаста-
за у мозгу.

Од немерљиве је важности сваком
пацијенту приступати индивидуално и у
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оквиру постојећих параметара како од
стране самог пацијента, његове малиг-
не болести и очекиваних ефеката, и
нуспојава одређене антинеопластичке
терапије, одредити најбоље могуће
терапијско решење у датом моменту, у
датим околностима.
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Сваки злоћудни тумор потенцијално
може довести до појаве метастаза у
мозгу  у мождани паренхим или можда-
не овојнице. Ипак, најчешће у мозак
метастазирају рак плућа, меланом, рак
дојке, рак бубрежних ћелија. Резултати
појединих студија показали су да се
мождане метастазе јављају код више од
20% пацијената са злоћудним тумори-
ма. Мождане метастазе се, у зависности
од индикација, могу лечити хируршким
путем или зрачном терапијом (зрачна
терапија целог мозга, стереотаксична
зрачна терапија или стереотаксична
радиохирургија). У циљу побољшања
резултата лечења, сходно индика-
цијама, понекада се комбинују модали-
тети лечења (нпр. хируршко лечење и
зрачна терапија или радиотерапија
целог мозга и стереотаксична радиохи-
рургија).

Иако се стереотаксична радиохирур-
гија (гама нож) чешће примењује за
лечење метастаза у мозгу, хипофрак-
ционисана стереотаксична зрачна тера-
пија (ХФСРТ) се током последњих неко-
лико година све више користи. Наиме, у
зависности од процењеног ризика од
радионекрозе или у случају контраин-
дикације за радиохирургију или опера-
тивно лечење метастазе, ХФСРТ може
бити најбољи избор за датог пацијента.
ХФСРТ може да се спроведе на сам
тумор или туморску шупљину ако је
претходно учињена операција, односно
ако је метастаза одстрањена. 

ХФСРТ пружа одређене радиобио-
лошке предности у поређењу са стерео-
таксичном радиохирургијом, превас-
ходно када су у питању велике можда-
не метастазе или када се оне налазе
близу одређених структура мозга (нпр.
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Стереотаксична радиотерапија 
метастаза на мозгу

Слика 1. Метастаза у можданом паренхиму која се јасно види на Т1 секвенци
након примене контраста. MR ендокранијума је учињен у Институту за онкологију

и радиологију Србије у сврху планирања стереотаксичне хипофракционисане
зрачне терапије можданих метастаза.



мождано стабло, оптичка раскрсница,
оптички нерви, хипокампус). Самим
тим, хипофракционисана стереота-
ксична радиотерапија пружа могућност
испоруке веће дозе зрачења уз смањи-
вање ризика за токсичност нормалног
можданог ткива. 

Планирање и спровођење хипофрак-
ционисане стереотаксичне радиотера-
пије метастаза у мозгу има доста својих
специфичности и захтева одређене
услове (имобилизација, софтвер за пла-
нирање, обавезна MR ендокранијума,
савремен линеарни акцелератор).
Међутим, као и код других техника
зрачне терапије, цео тим је укључен у
планирање ХФСРТ (лекари – радијацио-
ни онколози и радиолози, радиотера-
пијски техничари, медицински физича-
ри, медицинске сестре).

Ради адекватног планирања ХФСРТ,
након детаљног прегледа пацијента и
увидом у снимке (обавезна је магнетна
резонанција мозга – MR), сваком
пацијенту понаособ се израђује термо-
пластична маска у циљу имобилизације
главе (превенција било каквих покрета
главе током зрачне фракције). Код
ХФСРТ врло често се користи тзв. маска
са загрижајем (слика 2). 

Слика 2. Термопластична имобилиза-
циона маска са загрижајем на CT 

симулатору (CT за планирање зрачне
терапије) у Институту за онкологију и

радиологију Србије

Након постављања пацијента у одго-
варајући терапијски положај и направ-
љене термопластичне имобилизационе

маске, учини се скенер за планирање
радиотерапије а врло често и нова MR
мозга (дебљина пресека код MR за пла-
нирање ХФСРТ обично износи 1–2,5
mm). Након фузије секвенци CT и MR за
планирање радиотерапије (спајање
слика CT и MR), спроводи се планирање
зрачне терапије од стране радијацио-
них онколога. Имајући у виду да се
ради о стереотаксичној методи зрачне
терапије, током планирања креирају се
два циљна волумена: волумен тумора
(лежишта) (Gross Tumor Volume – GTV)
и планирани волумен мете (Planning
Tumor Volume – PTV).

Слика 3. Циљни волумени: GTV – круг
оивичен црвеном бојом и PTV – круг
оивичен плавом бојом. Боје унутар

кругова показују покривеност 
прописаном дозом (материјал

Института за онкологију и радиологију
Србије)

У зависности од фактора повезаних
са болешћу и пацијентом, пацијенту се
прописује оптимална доза зрачења и
режим фракционисања. Доза и број
зрачних фракција могу зависити од
близине метастаза ка одређеним струк-
турама, величине метастаза, али и пре-
тходно спроведеном лечењу (укљу-
чујући претходну зрачну терапију
мозга). Након завршеног планирања
зрачне терапије од стране радијацио-
них онколога, медицински физичари
настављају планирање, израду радио-
терапијског плана, аранжман зрачних
поља према циљним волуменима. Код
ХФСРТ можданих метастаза најчешће
се прописује 3–5 зрачних фракција, а
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зрачна терапија се спроводи сваки
други дан или свакодневно. 

Слика 4. Виртуелни приказ технике
зрачења и аранжмана поља техником
волуметријски модулисане лучне тера-

пије – VMAT (ARC) за спровођење
ХФСРТ (материјал Института за онко-

логију и радиологију Србије)

Када се комплетно заврши процес
планирања, радиотерапијски техничар
уз присуство радијационог онколога,
спроводи стереотаксичну хипофрак-
ционисану зрачну терапију на линеар-
ном акцелератору. Имајући у виду спе-
цифичности ХФСРТ, пре сваке зрачне
фракције врши се провера позиције
помоћу тзв. cone beam CT-а (CBCT). 

Као и током стандардне зрачне тера-
пије, у цео процес ХСФСРТ мозга су
укључене и клиничке контроле код
ординирајућег лекара. Уколико има

потребе, укључује се одређена симпто-
матско-супортивна терапија. Након
завршетка ХФСРТ, пацијент наставља
контроле код ординирајућег лекара
онколога и наставља своје онколошко
лечење основне злоћудне болести
према протоколу за ту болест. 

Др Александар Степановић,
Институт за онкологију и радиологију

Србије
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Слика 5. Пре сваке зрачне фракције
проверава се прецизност зрачне тера-

пије помоћу Cone beam CT (CBCT)
(материјал Института за онкологију и

радиологију Србије)



Тумори мозга су међу најчешћим
солидним туморима у дечијем узрасту.
Приликом доношења одлуке о оптимал-
ном третману треба узети у обзир
карактеристике пацијента, тумора и
лечења, укључујући старосну доб,
величину лезије, градус, локацију,
фенотипске и генотипске карактеристи-
ке, симптоматологију, предвиђене
исходе и профил токсичности доступ-
них терапијских опција. Хируршки
захват, зрачна терапија (радиотера-
пија), хемиотерапија, циљана терапија
или комбинација ових модалитета могу
се користити за лечење педијатријских
тумора мозга. Лечење представља
огроман изазов због токсичности коју
може изазвати. Нежељени ефекти
терапије могу укључивати неуролошке
поремећаје, ендокринолошке последи-
це, неурокогнитивне и комуникацијске
поремећаје, погоршање квалитета
живота, неповољне социоекономске
последице и секундарне малигнитете.
Ипак, побољшано разумевање молеку-
ларне патологије и технолошки напре-

дак могу отворити пут за напредак у
лечењу педијатријских неоплазми
централног нервног система. Мулти-
дисциплинарни третман с блиском
сарадњом која укључује педијатријског
онколога, хирурга и радијационог онко-

лога омогућава постизање оптималних
терапијских исхода (слика 1).

Стереотаксична радиотерапија пред-
ставља потенцијални модалитет лече-
ња више поремећаја централног нерв-
ног система, као и тумора мозга. С
обзиром на важност минимизирања
штетних ефеката зрачења, стереотак-
сична радиотерапија и радиохирургија
су привукле велику пажњу у третману
одраслих, као и деце са туморима
мозга. Стереотаксичне технике нуде
потенцијал за побољшање профила
токсичности испоруке зрачења фокуси-
раним и прецизним циљањем добро
дефинисаних туморских волумена уз
употребу стереотаксичне прецизне
имобилизације и контроле квалитета уз
помоћ имиџинга. Стереотаксичне тех-
нике, као што су стереотаксична радио-
хирургија или стереотаксична радиоте-
рапија, у једној или више зрачних
фракција, карактерише висока конфор-
малност и стрм градијент дозе око циљ-
ног волумена који омогућава смањену
изложеност нормалних ткива зрачењу
(слика 4, 5). 

Слика 2. Стереотаксична радиотера-
пија уз помоћ више зрачних

снопова/поља

Док конвенционално фракционисани
режими радиотерапије који се приме-
њују током пет до шест недеља могу
довести до значајног оптерећења деце,
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Могућности стереотаксичне радиотерапије 
у педијатријској неуроонкологији

Слика 1. Мултидисциплинарни тим
педијатријске радијационе онкологије



посебно када је потребна анестезија
сваког дана, радиохируршки приступи
омогућавају скраћено време лечења. С
друге стране, профил токсичности ових
модалитета лечења још увек није у
довољној мери истражен у дечијој
популацији (слика 2, 3).

У литератури доступни ограничени
подаци о стереотаксичном зрачењу
педијатријских глиома сугеришу потен-
цијалну корист овог савременог присту-
па као дела иницијалног третмана или
за лечење прогресивних или рекурент-
них лезија упркос потреби за даљим
доказима. Стереотаксично зрачење се
ређе користи код високоградусних
глиома, а чешће код нискоградусних
глиома деце код којих оптимално
хируршко лечење није могуће (тумори
на критичним местима као што су
оптички пут, мождано стабло, базалне
ганглије, таламус, хипоталамус и друга
елоквентна подручја мозга). Док
инфилтративна природа болести пред-
ставља изазован аспект код високогра-
дусних глиома, већина нискоградусних
лезија са добро дефинисаним граница-
ма, као што су пилоцитични астроцито-

ми, прикладна је за лечење стереотак-
сичним зрачењем, те се овај вид лече-
ња може размотрити. Код пацијената са
краниофарингеомима фракционисана
висококонформална радиотерапија за
сада остаје златни стандард, резултати

лечења радиохирургијом су разочара-
вајући, док хипофракционисање треба
користити с опрезом јер дугорочни
резултати о токсичности нису доступни.
Код пацијената са епендимомима и
резидуалном болешћу је предложена
примена хипофракционисане стерео-
таксичне додатне (boost) дозе зрачења
уз конвенционалну радиотерапију у
циљу повећања ефикасности. Истражи-
вања су и даље у току. 

Стереотаксична радиотерапија може
се користити и код метастаза на мозгу,
као и у лечењу релапса одређених
тумора, као што су епендимоми и меду-
лобластоми. Реирадијација уз помоћ
стереотаксичне радиотерапије за реку-
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Слика 4. Стереотаксична радиотерапија тумора на мозгу – дистрибуција дозе

Слика 3. Стереотаксична радиотера-
пија уз помоћ лучне технике



рентне педијатријске туморе мозга
чини се сигурном уз добру локалну
контролу. Требало би наставити са
истраживањима која побољшавају
укупну контролу болести, јер су исходи
преживљавања након рецидива поједи-
них тумора мозга код деце и даље
лоши.

У литератури је показано да нормоф-
ракционисана стереотаксична радиоте-
рапија смањује волумен озраченог нор-
малног ткива, без угрожавања локалне
контроле код педијатријских тумора
мозга. Ови резултати се требају
потврдити у проспективним студијама.
И даље постоји потреба за активним
истраживањима и развојем сигурних и
ефективних терапијских приступа у
лечењу педијатријских тумора централ-
ног нервног система.
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Слика 5. Стереотаксична радиотерапија метастаза на мозгу – дистрибуција дозе
коришћењем различитих апарата/техника



Стеротаксична радиохирургија – ste-
reotactic radiosurgery или скраћено SRS
је грана стереотаксичне радиотерапије
која подразумева неинвазивно, нехи-
руршко, прецизно, стереотаксично,
фокусирано зрачење тумора и функ-
ционалних поремећаја у централном
нервном систему (CNS-у), уз максимал-
ну поштеду околног здравог ткива, при
чему је мета дефинисана имиџингом
високе резолуције. Спроводи се
најчешће у једној фракцији или до пет
фракција уз ригидну имобилизацију
(стеротаксички рам или термопластич-
на маска). Може се спроводити на
линеарном акцелератору, циклотрон
акцелератору протона или гама ножу. 

Гама нож је стеротаксична радио-
хирургија којом се третирају искључиво
интракранијалне мете, величине изме-
ђу 3 mm и 35 mm у пречнику. За имо-

билизацију се користи Лекселов сте-
реотаксички рам. Планирање се ради
уз помоћ магнетне резонанце (MRI)
снаге од 1,5 Т. Извор зрачења је Co-60
– гама зраци, а наш апарат у Београду
(Elekta - Leksell Perfection) користи 192
извора Cо-60.

Болести које лечимо гама ножем

Вестибуларни шваноми – тумори
VIII живца су бенигни интракранијални
тумори који доводе до оштећења слуха
и поремећаја равнотеже. Локализовани
су у пределу унутрашњег слушног ход-
ника, одакле расту и шире се на рачун
понтоцеребеларног простора пут кра-
нио-каудално, често притом притис-
кајући мождано стабло и вршећи
опструкцију протока ликвора. Тумори
вечине до 2 cm су идеални за зрачење
на гама ножу. Тумори величине између
2 и 3 cm такође се могу радити као при-
марни избор лечења гама ножем уз
претходну процену неурохирурга за
постављање вентрикулоперитонеалног
шанта, јер раст ових тумора може дове-
сти до опструктивног хидроцефалуса.
Одговор на зрачење бенигних тумора
првобитно је стварање некрозе и
појаве псеудопрогресије у периоду од 6
до 16 месеци након зрачења, тумор
отекне и повећа свој волумен, да би
након тога почео да се смањује. Код
мањих тумора овај процес обично
краће траје. Преписују се дозе од 12 до
14 Gy на 50% изодозу (најчешће 12,5
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Примена гама ножа
(SRS – стеротаксична радионеурохирургија)



Gy) у једног фракцији. Контролни MR
преглед се ради на годину дана.

Менингеоми – најчешћи бенигни
тумори мозга, чешће се јављају код
жена. Расту на дури, на било којој лока-
лизацији мозга. Не зраче се ако су
асимптоматски, ако не расту и ако су
доступни за операцију. У супротном,
преписују се дозе од 12 до 14 Gy на
50% изодозу (најчешће 13,5 Gy) у јед-
ног фракцији. Контролни MR преглед се
ради на годину дана. Менингеоми
вишег градуса (WHO gr II и III) се зраче
само у специфичним ситуацијама.

Метастазе – најчешћи интракра-
нијални тумор мозга код одраслих.
Јављају се код 10–30% одраслих болес-
ника оболелих од рака. Малигноми који
најпре дају метастазе мозга – карцином
плућа, дојке, колона, бубрега, мелано-
ма. Преписују се дозе од 12 до 24 Gy на
изодозе од 50% до 90%. Контролни MR
преглед се ради на три месеца или
мање, у случају ремисије болести на
шест месеци.

Глиоми и остали тумори мозга –
ретко се зраче на гама ножу, само у
специфичним ситуацијама. Преписују
се дозе од 12 до 26 Gy на 50% изодозу.
Контролни MR преглед се ради специ-
фично за сваки случај.

Тумори хипофизе – аденом хипо-
физе се зрачи искључиво постопера-
тивно, када се добије PH налаз и када
имамо ендокринолошки доказану при-
роду аденома. У зависности да ли је
аденом функцијски (секреторни) или
нефункцијски (несекретори) преписују
се одговарајуће дозе. Нефункцијски
аденом – преписују се дозе од 12 до 20
Gy на 50% изодозу, функцијски аденом
– преписују се дозе од 20 до 40 Gy на
50% изодозу. Контролни MR преглед се
ради на годину дана уз редовне контро-
ле ендокринолога и неурохирурга.

Гломус југуларе – гломус тумори
су ретки, спорорастући бенигни тумори
који настају из југуларног форамена
темпоралне кости. Код ових тумора
важно је проценити могућност озрачи-
вања целог тумора како се они налазе
прилично ниско, у нивоу C1-C2 вратних
пршљена, што је и најнижа граница до
које се могу третирати лезије на гама

ножу. Након дијагнозе, а пре третмана
увек се разматра опција емболизације
тумора, после које се ради третман
гама ножем. Преписују се дозе од 12 до
25 Gy на 50% изодозу.

Васкуларне аномалије – овде спа-
дају артериовенске малформације
(AVM), то су најчешће каверноми код
којих се ретко спроводи стереотаксична
радиохирургија и дуралне артериовен-
ске фистуле. Дозе које се преписују за
AVM крећу се од 16 до 25 Gy на 50%
изодозу. Оно што је специфично код
третмана AVM је то што се оне могу тре-
тирати из више етапа, тако што се код
великих артериовенских малформација
волумен издели на 2–3 компартмана
који се третирају на шест месеци разма-
ка. Такође код AVM се уз MR имиџинг за
планирање користи још и терапијска
дигитална супстракциона ангиографија
(DSA). Контролни MR преглед се ради
на шест месеци или на годину дана.

Функционални поремећаји – три-
геминална неуралгија. Јак бол у вилици
најчешће непознате етиологије, који је
резистентан на дугогодишњу медика-
ментозну и максилофацијалну хирурш-
ку (MHF) терапију долази у обзир као
индикација за гама нож. Висока доза
зрачења се фокусира у део корена V.
живца дозом од 45 Gy на 50% изодозу
(што је 90 Gy максимално у једној
тачки). Код више од половине третира-
них пацијената долази до доброг ефек-
та који нажалост често није трајног
карактера, па долази у обзир могућност
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ретретмана али тек након једне или
више година од првог третмана. 

Техника зрачења гама ножем
Третман почиње тако што се уз

адекватну припрему пласира Лекселов
стереотаксички рам у локалној анесте-
зији. 

Потом се уради терапијски MRI ендо-
кранијума са одговарајућим секвенца-

ма. Могуће је урадити планирање и са
CT имиџингом, код пацијената којима је
контраиндикован улазак у магнетно
поље. Код пацијената који се третирају
због васкуларних аномалија (AVM), по
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Планирање на GammaPlan-у велике метастатске промене у церебелуму

Колектив гама ножа, мај 2020. године



урађеној MR, уради се потом и DSA.
Слике се, потом, импортују у
GammaPlan систем за планирање где
радијациони онколог, медицински
физичар и неурохирург (код тремана
AVM-а укључен је и неурорадиолог),
обележавају таргет лезије и структуре
од ризика и планирају сам третман.
Када је готов план, и када се уради
додатна дупла провера прописаних
доза, пацијент се ставља на апарат
ради спровођења зрачног третмана.

Органи од ризика
Структуре од ризика о којима се

најчешће води рачуна су кохлеа – код
третмана вестибуларних шванома, мож-
дано стабло – такође код шванома али
и код свих тумора који се налазе у бли-
зини или додирују мождано стабло,
оптички путеви и хијазма – код адено-
ма, нарочито функцијских, који се
зраче високим дозама, код менингеома
кавернозног синуса и код свих тумора

који се нађу у близини хијазме или
оптикуса. 

Лекселов Pefection ELEKTA модел
гама ножа у УКЦС у Београду је почео
са радом 2. новембра 2015. године у
оквиру одељења радиохирургије,
Центра за неуроонкологију Клинике за
неурохирургију. За ових седам година
на гама ножу је спроведено укупно
4825 третмана према савременим свет-
ским стандардима за стеротаксичну
радиохирургију, а у складу са добром
међународном праксом. Овакве резул-
тате не би било могуће постићи без
мултидисциплинарног приступа, у коме
равноправно учествују радијациони
онколози, медицински физичари,
неурохирурзи, неурорадиолози, радио-
лошки техничари, медицинске сестре и
остало медицинско особље.

Др Миодраг Јашовић,
Центар за неуроонкологију Клинике за

неурохирургију КЦС
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Гама нож тим



Стеротаксична радиотерапија (SRT)
је данас златни стандард за третирање
интракранијалних тумора. Спроводи се
у једној, три, до пет фракција. Са SRT
се могу третирати примарни и секун-
дарни тумори мозга. Примарни бенигни
тумори код којих се спроводи стерео-
таксична радиотерапија су: неуриноми,
шваноми, менингеоми, краниофарин-
геоми, аденоми хипофизе (секреторни
и хормонски неактивни), хордоми, пил-
цитични астроцитом, гломус југуларе
тумор. Малигни примарни тумори се не
могу лечити са SRT због начина свог

раста јер расту дифузно, прожимајући
здраво ткиво. SRT је безбедна, безбол-
на прецизна и ефикасна метода лече-
ња.
Неуриноми
• Јављају се најчешће у у понтоцере-

беларном углу, чине 75–90% тумора
те регије

• Пик јављања је 3–6. декада живота
• Учесталост је 17,4/100.000
• Учесталост према полу је 9:4, жен-

ски у односу на мушки пол 

• Симптоми су: тинитус, губитак
слуха, парализа нерва VII, VIII и X,
опструктивни хидроцефалус

• Лечење: неурохирушки, оперативно
или са SRT. Мање промене се трети-
рају на гама ножу, а веће промене
на X ножу у више фракција 3 или 5.
Ефекат зрачења код бенигних тумо-

ра се очекује тек након неколико годи-
на. У почетку у прве две до три године
је налаз тумора који се третира исти, да
би од треће године почео да се сма-
њује. У појединим случајевима смањи-
вање тумора почиње и раније.

Аденоми хипофизе 
• Деле се на: микро <1 cm и макро >1

cm
• Деле се на: активне – секреторне и

инактивне – несекреторне
Гама нож стереотакса – секундарна

опција за лечење
Лечење
• неурохирушко и ендокринонолошко
• индикације за SRT су: величина 25

mm, 2 mm удаљеност од хијазме
Уобичајена радиотерапијска доза је:

за активне туморе 20–40 Gy, за инак-
тивне туморе 12–20 Gy  
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Примена стереотаксичне радиотерапије (SRT) 
у лечењу интракранијалних тумора)

Слика 1.
Лево: Пацијент третиран гама ножем 2016. године 

Десно: контролни MR ендокранијума након две године



Менингеоми 
• Учесталост је 1 до 6 на 100.000 ста-

новника
• Учесталост према полу је 2:3, мушки

у односу на женски пол 
• Пик јављања је у седмој деценији

живота
• Већином су бенигни
• Лечење је неурохирушко, оператив-

но.
Гама нож стереотакса – први пут је

примењена 1976. године.
Доза за градус I менигеоме је 10–14

Gy.
Доза за градус II менигеоме је 14–18

Gy.

Хордоми
Хордоми су ретке малигне неоплазме

са нотохордалном диференцијацијом са
којима се сусрећу неуропатолози, пато-
лози костију и меких ткива и патолози
опште хирургије. Ове лезије најчешће
настају у аксијалном скелету. 

Оптимална терапија обично укљу-
чује потпуну хируршку ресекцију, која
је често технички тешка због анатомске
локације, што доводи до високе стопе
рецидива. Лезије су генерално отпорне
на зрачење и хемотерапију; студије
које укључују циљану терапију и имуно-
терапију су тренутно у току. 
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Слика 2. 
Лево: Пацијент лечен гама ножем 

Десно: контролни MR ендокранијума након четири године

Слика 3. Пацијент са менингеомом лечен гама ножем



Контроле лечених пацијената се
обављају на годишњим  контролама уз
MR и CT имиџинг дијагностику, осим за
високо градусне промене код којих су
потребне чешће контроле, обично на
шест месеци уз MR и CT прегледе.

Мр sc. med. др Биљана Шеха, 
Центар за неуроонкологију Клинике за

неурохирургију КЦС

Др Татјана Ћулибрк,
Центар за неуроонкологију Клинике за

неурохирургију КЦС
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Слика 4. Пацијент са хордомом лечен гама ножем

Слика 5.  Мултидисциплинарни тим одељења радиохирургије X нож



Стереотаксична радиохирургија је
зрачење које мења хируршко, опера-
тивно лечење. Помоћу зрачења долази
до уништавање тачно одабраних под-
ручја ткива – тумора или метастастаза
помоћу јонизујућег зрачења, уз максим-
лану прецизност и мининимално
оштећење здравог ткива. Ова врста
радиотерапије се спроводи у једној, три
или пет фракција. 

Стереотаксична радиохирургија се
спроводи на гама ножу, X ножу, сајбер
ножу и циклотрон акцелератору прото-
на. Гама нож је машина која користи
гама зраке пореклом из радиоактвног
кобалата 60 (Cо-60) и користи се за
лечења промена у глави до другог
вратног пршљена. X нож је линеарни
акцелератор /Varian Edge/ који користи
X зраке за промене у целом телу.
Сајбер нож је такође једна од машина
за зрачну терапију, линеарни акцелера-
тор на роботској руци. Као и X нож
користи се за зрачење промена у целом
телу.

Гама нож данас представља златни
стандард у третирању метастатских

промена мозга и одређених бенигних
промена.
Гама нож – ко је кандидат за ову
терапију?
1. Бенигне и малигне промене јасно

ограничене, не веће од 3,5 cm у
највећем дијаметру. Перформанс
статус 0-2;

2. Малигне промене, најчешће секун-
дарни тумори мозга – метастазе и
примарни малигни тумори мозга –
глиоми само у рецидиву након спро-
веденог комплетног третмана и ако
испуњавају горе наведене услове;

3. Бенигни тумори који се најчешће
третирају гама нож радиохирургијом
су: неуриноми, шваноми, менингео-
ми, краниофарингеоми, аденоми
хипофизе (секреторни и хормонски
неактивни) и хордоми;

4. Васкуларне аномалије: АВ малфор-
мације и каверноми;

5. Функционална неуралгија тригеми-
нуса;

6. Глософарингенална неуралгија.

25

Разлика између стереотаксичне радиотерапије 
и стереотаксичне радиохирургије

Слика 1 и 2. 
Лево: Центар за гама нож КЦ Србије 

Десно: X нож – линеарни акцелератор (Varian Edge) КЦ Србије



X нож – ко је кандидат за ову
терапију?
1. Метастазе мозга - до 4 cm, идеално

до 30 cm3, озрачивање постопера-
тивног кавума након неурохирур-
шког лечења, менигеоми до 10 cm3; 

2. Метастазе кичме било да су већ
зрачене или незрачене, очекивано
преживљавање за пацијента мора
бити дуже од три месеца;

3. Хордоми и други примарни тумори
кичме – очекивано преживљавање
мора бити дуже од три месеца и
базе лобање – до 20 cm3;

4. За туморе главе и врата SBRT није
метода избора – само за мали волу-
мен тумора и за палијације или као
boost уз стандардни третман; у слу-
чају релапса болести са туморима
не већим од 4 cm;

5. Плућа – за I и II стадијум болести
када је процес иноперабилан, III B
стадијум, за метастазе у лимитира-
ном броју до 5 cm, за boost након
стандардне терапије;

6. Панкреас – за нересктабилне тумо-
ре до 7,5 cm;

7. Метастазе јетре до 5 cm и до пет
промена и минимум 700 ml запреми-
не здраве јетре, и за нересктабилан
HCC до 7 cm, за лимфне жлезде у
перитонеуму само у сврху
палијације када се другачије не
може постићи контрола бола;

8. Простата у зависности од стадијума
болести примењује се IMRT, IGRT
или SBRT;

9. Карцином бубрега када је нерескта-
билан;

10.Надбубрежне железде – метастазе
само за контролу бола;

11. Бешика – када се у циљу очувања
бешике након IMRT SBRT додаје као
boost терапија;

12. За гинеколошки регију – након EBRT
за метастазе у лимфним чворовима,
реирадијација пелвичног зида, boost
уз стандардну терапију;

13.Мекоткивни саркоми – постопера-
тивни boost, позитивне ресекционе
ивице.
Предност X ножа у томе што је про-

цедура безболна, нема чула којим се
може осетити зрачна терапија и након
зрачења пацијент може да се нормално
врати својим активностима. Недостатак
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ове методе је у томе што није примењи-
љива за све туморе и све стадијуме
болести.
Ко представља тим који ради на
гама ножу? 

Тим подразумева неурохирурга,
радијациног онколога, медицинске
физичаре, радиотерапијске техничаре
и медицинске сестре. 
Ко представља тим који ради на X
ножу? 

Тим подразумева радијациног онко-
лога, медицинске физичаре, радиотера-
пијске техничаре и медицинске сестре.
На X ножу нема неурохирурга.
Како се пацијент осећа након
спроведен радиохирургије?

У зависности у коме делу тела или
главе се налази тумор или метстаза
који се зрачи, могуће су одређене нус-
појаве које се пацијенту пре зрачење
објасне. Последице спровођења зрачне
терапије су акутне – одмах након спро-
вођења зрачења и касније, неколико
месеци или година након спроведеног
зрачења. Уколико је, на пример, глава у
питању, у зависности од броја и
запремнине промена и њихове анатом-
ске локализације, могуће је да након
спровођења терапије пацијент има гла-
вобоље, мучнине, повраћање, епи
нападе, опадање дела косе. Увек се
ординира превентивна терапија против
отока мозга – антиедематозна терапија
и по процени неуролога, антиепилеп-
тична терапија. Уколико се зрачи груд-
ни кош, могуће су акутне тегобе са
гутањем, пнеумонитис, сув кашаљ.
Могуће су мучнине код спровођења
зрачне терапије стомака. Уколико се
зрачи карлица јављају се проблеми са
учесталим мокрењем. Неке од касних
последица које су могу јавити су фибро-
за коже, плућа, фистуле – комуникација
између органа или остеопороза након
зрачне терапије костију.

Стереотаксична радиотерапија пред-
ставља технику транскутане зрачне
терапије којом се испоручује висока
доза зрачења на прецизно дефинисано
место тумора у телу у малом броју
фракција, мањем него што је стандард-
но фракционирање код транскутане
зрачне терапије. Због тога се говори о
хипофраксионираној стереотаксичној
радиотерапији (ХФСРТ) и  хипофрак-
ционираној екстракранијалној, стерео-
таксичној радиотерапији тела
(ХФСБРТ). У односу на стереотаксичну
радиохирургију циљни волумени код
стереотаксичне радиотерапије су већи,
број фракција може бити до пет и више
од пет, али су дневне дозе значајно
ниже него код стереотаксичног радио-
хируршког третмана.

Овом техником могуће је третирати
интракранијалне туморе и метастазе
(стереотаксична радиотерапија: енгл.
stereotactic radiotherapy – SRT), као и
екстракранијалне туморе и метастазе
(екстракранијална стереотаксична
радиотерапија: енгл. stereotactic body
radiotherapy – SBRT).

Стереотаксична радиотерапија се
спроводи на линеарним акцелератори-
ма, X зрацима: X нож је линеарни акце-
лератор /Varian Edge/ који се користи за
промене у целом телу, кранијално и
екстракранијално и на линеарним акце-
лераторима новије генерације (linac
based) где су мултиламееларни колима-
тори (MLC) величине до 5 mm, и који
имају добру сликом вођену радиотера-
пију (енгл. Image guided radiotherapy –
IGRT) која се базира се на прецизном
имиџингу, прецизном одређивању мете
и прецизној испоруци саме дозе зраче-
ња. 

Мр sc. med. др Биљана Шеха, 
Центар за неуроонкологију Клинике за

неурохирургију КЦС
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Научно технолошки развој, нова
сазнања и могућности уз искуство у
клиничкој пракси допринели су вели-
ким иновацијама и развоју радиотера-
пије.

Савремена радиотерапија данас
може коришћењем различитих техника
у позиционирању, имобилизацији, ими-
џингу за планирање, самом планирању
и на крају спровођењу радиотерапије
да испоручи планирану дозу много пре-
цизније, уз максималну поштеду окол-
ног здравог ткива.

Једна од нових комплексних техника
која је почела да се примењује у савре-
меној радиотерапији је и стереотаксич-
на радиотерапија тела (stereotactic
body radiotherapy – SBRT).

Спровођење екстакранијалне сте-
реотаксичне радиотерапије подразуме-
ва адекватне положаје, имобилизацију
тела или дела тела у којој је регија од
интереса, уз максимално ограничење
покретљивости.

Ако је поред имобилизације ипак
присустна покретљивост, онда се мора
калкулисати покретљивост дела тела и
органа (на пример респираторна
покретљивост и перисталтика).

Кандидати за SBRT су пацијенти са
малим туморским волуменима испод 4
cm и ограниченим бројем метастаза од
1 до 5. SBRT је терапија избора за при-
марне туморе плућа, јетре, панкреаса,
простате, метастатске туморе.

Кључни кораци у процедури SBRT
технике су: дефинисање што боље
позиције пацијента и дела тела од
интереса, адекватна имобилизација
која омогућава фиксацију и минималну
покретљивост, адекватан имиџинг за
планирање, контурисање циљног волу-
мена и околних ризичних органа, пла-
нирање и дистибуција дозе и на крају
спровођење радиотерапијског третма-
на са адекватним верификацијама.

У поређењу са конвенционалним
третманима SBRT третман збох својих
специфичности дуже траје и захтевнији

је за припрему пацијента и његово упо-
знавање са свим детаљима који морају
да се поштују. 

Један од обавезних захтева током
припреме за SBRT је  да пацијент мора
тело или део тела максимално да при-
преми, а то значи да је постигнута  иста
испуњеност мокраћне бешике, дебелог
црева и других органа, по потреби и да
покуша да заузме увек исти, задати,
идеалан положај.

Као подршка пацијенту користе се
сви расположиви имобилизациони
системи за одређени део тела који
треба да пруже удобност и репродуци-
билност, а онемогуће вољне и невољне
покрете. 

У одеђеним ситуацијама имобилиза-
циони системи могу да спрече или мак-
симално ограниче природне респира-
торне покрете и перисталтику.

Спровођење свих наведених проце-
дура има на крају основни циљ да део
тела, орган, део органа и волумени од
интереса буду  увек на истом месту, у
истом положају и облику.

Слика 1. Имобилизација за тело (Body
Pro Lok One CIVCO Radiotherapy)

На Институту за онкологију и радио-
логију Србије у Дневној болници радио-
терапије постоји велики избор имоби-
лизационих средстава и опреме која
омогућава прилагођавање сваком
пацијенту појединачну примену без
обзира на његову телесну грађу,
покретљивост, године и индивидуалну
могућност контролисања покрета.
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Након припреме и дефинисања
положаја пацијента уз употребу одгова-
рајуће индивидуалне имобилизације,
пацијент је спреман за преглед
компјутеризованом томографијом (CT)
који нам касније служи као основни
имиџинг за планирање радиотерапије.

Слика 2. Орфит SBRT имобилизационо
средство на CT апарату

CT процедура се ради по протоколу
за SBRT уз примену адекватног контра-
ста, а то значи да ће се CT преглед
започети и обавити у тачно одређено
време које је дефинисано од тренутка
укључивања пумпе за пласирање конт-
раста, у тачно дефинисаним секвенца-
ма на пресецима од 1 до 2 mm. Тиме је
омогућена боља видљивост самог тумо-
ра приликом свих процедура планира-
ња и израде радиотерапијског плана.

Слика 3. Имобилизационо средство са
вакуумским јастуком

Ради комплетног приказа анатомских
детаља, CT се обично комбинује са
дијагностичким, имиџинг методама:
магнетном резонанцом (MR и/или
позитронском емисионом томографијом
– PET). Компјутерски системи за троди-
мензионално (3D) планирање распола-
жу софтверском опцијом за фузију
одговарајућих CT/MRI/PET пресека са
приказом истих анатомских структура
различитих имиџинг метода, што омо-
гућава прецизнију делинеацију циљних
волумена а тиме и прецизније спрово-
ђење зрачења.

У циљу прецизног приказа и дефини-
саног циљног волумена, виталних орга-
на од интереса и ризика и њиховог
међусобног односа за респираторно
покретне туморе (плућа, јетра, дојка,
простата и друго) потребно је примени-
ти четвородимензионални (4D) CT ими-
џинг.

Након верификовања плана од стра-
не медицинског физичара а пре самог
зрачног SBRT третмана мора се урадити
комплетна верификација са пацијентом
на апарату уз примену свих дефиниса-
них система имобилизације. Без обзира
да ли је киловолтна верификација из
два ортогонална правца (0 и 90/270)
или је cone beam CT-ом (CBCT) урађена
верификација задате регије, верифика-
ција и анализа мора бити урађена тим-
ски, од стране радиотерапијског тех-
ничара који обавља зрачни третман и
ординирајућег радијационог онколога.
Тек након тога SBRT третман може да
се започне и спроведе.

Верификација је обавезна пред
сваку наредну SBRT сеансу како би у
потпуности били сигурни да је прециз-
но позиционирање и имобилизација
урађена по свим дефинисаним процеду-
рама и протоколима за спровођење
SBRT третмана.

Никола Гавриловић, главни ВРТ
Институт за онкологију и радиологију

Србије

Јован Стеванови, главни ВРТ
Одсека за конформалну

радиотерапију и IMRT, Институт за
онкологију и радиологију Србије
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Инсталацијом система за стереотак-
сичну радиотерапију и радиохирургију
Varian EDGE у Универзитетском
Клиничком центру Србије Београд
новембра 2018. године омогућено је
спровођење стереотаксичне радиоте-
рапије (SRT) и стереотаксичне радиохи-
рургије (SRH) по највишим стандарди-
ма. Систем се састоји од линеарног
акцелератора (LINAC-а) који је опрем-
љен оптичким системом за репозицио-
нирање пацијента по кожи пацијента
(SGRT систем), системом за респира-
торне технике (RPM), системом за
праћење покрета органа обележених
трансподерима у реалном времену
(Calypso), HyperArc системом за плани-
рање, 6D пацијент столом и специфич-
ним системом за позиционирање и имо-
билизацију пацијентата за третман
CNS-а. 

Слика 1. Стереотаксична 
радиотерапија CNS-а 

За SRT/SRH третман CNS-а неопход-
но је обезбедити максимално сигуран
положај и ригидну а истовремено при-
хватљиву имобилизацију за пацијента

имајући у виду стање пацијента и
захтевност и трајање процедуре.
Управо у ту сврху је и систем за пози-
ционирање и имобилизацију за
SRT/SRH CNS-а. Систем се састоји од
специфичне маске тзв. дупла шкољка –
маска за поглавину (доња маска) и
маскa са отвором за лице (горња
маска). Маска са отвором за лице има
специфичне покретне пинове који омо-
гућавају прилагођавање маске облику
главе и лица пацијента и субмилиме-
тарско репозиционирање за третман.
Саставни део је и загрижајни блок.
SGRT систем (користи се површина
коже за прецизно репозиционирање) се
користи за субмилиметарски тачно
репозиционирање.

Слика 2. Систем за позиционирање и
имобилизацију CNS-а 

Пацијент се позиционира у супина-
цији са обавезним подметачем за коле-
на и стопала како би се спречило лате-
рално померање главе. На главу
пацијента се поставља капа која
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спречава да се коса и кожа залепе за
маску. Након моделовања те маске
скида се капа и приступа се изради
маске са отвором за лице. Крајеви
маске морају ићи скроз уз лице да би се
спречио слободан простор и латерална
померања. Загрижајни блок фиксира
положај главе у максимално неутрал-
ном положају – глава не сме бити у
великој флексији. Пацијенти без зубног
низа не могу користити загрижајни
блок што може створити проблеме при
репозиционирању у правцу АП осе.
Овај тип маски на себи има отвор за
косу, што олакшава третман пацијент-
киња са дугом косом. Такође ове маске
се могу користити код деце узраста
изнад пет година. 

Слика 4. Отвор за косу на масци 

На терапијском столу апарата за
зрачење пацијент се поставља у тера-
пијски положај са симулације.
Репозиционирање за третман извршава
се уз помоћ SGRT система – лице је
површина која се користи у систему за
тачно репозиционирање. У SGRT систе-
му се дефинише регија од интереса,
која треба да се поклопи са параметри-
ма померања из терапијског плана.
Репозиционирање се врши стандард-
ним померањима терапијског стола по
параметрима SGRT система уз евенту-
алне корекције помоћу специфичних
покретних пинова. Предност ових пино-
ва је што се репозиционирање спрово-
ди без скидања маске са пацијента или
додатних померања главе. Граница за
репозиционирање је 2 mm. Након репо-
зиционирања врши се CBCT верифика-
ција положаја и спроводи се зрачна
терапија. Радијациони онколог потвр-
ђује исправност положаја, те након
тога третман може бити спроведен. 

Приступ позиционирању, имобилза-
цији и репозиционирању за третман
регије CNS-а, применом комбинације
система за имобилизацију и SGRT
система показао се као изузетно ефика-
сан у правцу унапређења и максималне
прецизности процедуре, али и прихват-
љивости од стране пацијента.
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Слика 3. Положај пацијента са подметачем за колена и стопала



Слика 6. Верификација третмана 

Илиа Ћурић, главни ВРТ 
Одељења радиохирургије УКЦС
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Слика 5. Примена SGRT система 

Слика 7. Тим радиотерапијских тех-
ничара (RТТ) Одељења радиохирур-

гије целог тела – X нож УКЦС



ПУБЛИКАЦИЈЕ ДРУШТВА
Нове брошуре (2022. година):
• Рак плућа
• Рак дебелог црева
• Тумори мозга
• Рак простате
• Меланом
•• Лимфоми
• Рак грла
• Ретки тумори
• Зрачна терапија код деце
• Нега код пацијенткиња са 
 раком дојке

Остале брошуре:
•• Исхрана особа оболелих 
 од рака
• Одвикавање од пушења
• Самопреглед дојке
• Уживај у сунцу, али безбедно
• Употреба биљних препарата
• Мучнина и повраћање 
  изазвани хемиотерапијом
• Злоћудни тумори гинеколошке 
 регије
• Малигни лимфоми и 
 лимфоидне леукемије
• Радиотерапија, и друге

Друштво издаје квартално
часопис „Рак - спречити,часопис „Рак - спречити,
открити, лечити“

Брошуре и часопис можете 
погледати и преузети са
www.serbiancancer.org/brosure/
или узети штампани примерак 
у просторијама Друштва

Чланови ДЧланови Друштва редовно 
добијају све публикације
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