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Проблеми в RT легень 

 Поява стереотаксичної терапії (SBRT) 
разом з класичною променевою терапією 
дали можливість покращити локальний 
контроль пухлини для пацієнтів ранніх 
стадій, однак результати виживання при 
локально прогресуючих стадіях раку 
легень залишаються сумними. 



Проблеми 
 Суттєвими проблемами в RT легень є: 

- визначення об’єму мішені; 

- точність розрахунку дози в середовищах з 
низькою щільністю + «острівковий» ефект; 

- інтерплей ефект; 

- “base shift” ефект; 

- рух пухлини під час сканування та опромінення; 

- обмеження дози на найближчі органи ризику;  

- зміна анатомії протягом курсу лікування.  

 



 Використовуючи стандартне сканування на КТ 
в режимі вільного дихання, положення пухлини буде 
відображатись в невідомій фазі дихання. 

 Також не відомою залишиться траєкторія руху 
пухлини. 

 Це все призводить до необхідності створювати 
великі запаси (+PTV), а отже опромінювати значну 
частину здорових органів. 

 



Використовуючи КТ на вдоху і на видоху, можна отримати 
екстремальні положення пухлини, однак треба пам’ятати, що під 
час лікування ці положення переважно не досягаються, адже 
пацієнт дихає спокійно вже на 2-3 фракції.  

Відповідно до ICRU 62 PTV повинно включати відступи, щоб 
врахувати інтрафракційний та інтерфракційний зсуви і похибку 
позиціонування 

Якщо відступи недостатні, частина CTV не отримає 
адекватного дозового покриття. Поправка на дихання переважно 
є індивідуальною особливістю кожного конкретного пацієнта 

 



Точність розрахунку 
Окрему увагу незалежно від методу 

опромінення слід звернути на агоритм 
розрахунку, адже для розрахунку розподілу дози в 
пухлинах, що знаходяться в легенях, (поля менш 
ніж 5см х 5см) необхідно використовувати 
алгоритми типу convolution/superposition, або 
Monte Carlo (MC), бо, наприклад PB алгоритм 
може дати суттєву похибку в розрахунку для полів 
малих розмірів в легенях та “недодоз” по краях 
пухлини- Dose “rebuildup” effect.  
 

Деталі: 
http://jtd.amegroups.com/article/view/2119/html#figure3 

 





PB VS MC 
Цей приклад ілюструє, що алгоритми на базі PB є 

відносно нечутливими до наявності тканини з низькою 
щільністю і не враховують розсіювання електронів у 
тканинах легень. 

 Отже, доза пухлини переоцінюється за допомогою 
алгоритмів PB, і  "фактична" донесена доза,  як показує  
метод МС, набагато нижча. 

http://jtd.amegroups.com/article/view/2119/html#figure3 



Dose “rebuildup” effect 
 

) 



Base shift ефект 

 Положення пухлини відносно зовнішніх органів може 
змінюватись з часом, протягом якого пацієнт проходить курс 
лікування. Тому візуалізація пухлини є необхідною умовою для 
лікування! Альтернативою є великі відступи… або XVI Symmetry! 
 



Рух мішені 

Motion 

 Залежно від місця розташування, пухлина 
під час дихання може переміщуватися на декілька 
міліметрів чи навіть сантиметрів.  

https://slideplayer.com/slide/12516056/ 



Інтерплей ефект 
 Основною причиною ефекту є факт, що мішень 
може “втікати” від конкретно відкритого в даний момент 
сегмента поля. Інтерплей ефект є значним для кожної 
окремої фази дихання, але “розмивається” при     
накопичуванні дози за 10 фаз. 
 
 

Для SBRT, де буває 
3-5 фракцій, не 
зрозуміло до кінця, 
як цей ефект 
впливає на 
доставку дози. 



Артефакти руху 

Якщо дихальні рухи не беруться до уваги, 
це викликає артефакти під час сканування. 

Можна побачити різницю між respiratory 
gated та nongated CT. 

Артефакти викликають в подальшому 
помилки при оконтурюванні. Важливо 
пам’ятати, що артефакти руху присутні на 
всіх модальностях, навіть positron emission 
tomography  PET CT 



Артефакти руху 

https://slideplayer.com/slide/12516056/ 



Рух мішені і IMRT 
Метод ІМRТ передбачає висококонформний 

розподіл доз опромінення мішені з високими 
градієнтами.  

Якщо під час розрахунку плану рух пухлини 
моделюється не точно, IMRT може 
«пропустити» мішень.   

Якщо лікування включає ескалацію дози, це 
може призвести радіаційного пневмоніту і 
езофагіту, що призводить до підвищеного 
ризику ускладнень. 



Motion management 

Управління рухом може 
включати в себе різні методи, такі 
як контроль дихання із затримкою, 
пластини для стиснення черевної 
порожнини та методи променевої 
терапії, такі як gating, targeting, 
symmetry. 



Затримка дихання 
Зменшуючи амплітуду дихання, можна 

зменшити відступи, а отже і дозу на органи 
ризику і підвищити точність опромінення. 

Контрольована затримка дихання може 
бути або самостійною, або з допомогою 
спірометра, що зв’язаний з екраном чи 
відеоокулярами, даючи графічне відтворення 
вибраної дихальної моделі і реально 
досягнутого рівня. Пацієнт тренується для того, 
щоб дихати певним чином і контролювати своє 
дихання.  

CBCT в даному випадку складно 
реалізувати, тому при зменшенні об’ємів 
потрібно пам’ятати про точність укладки.  

 



Deep Inspiration Breath-hold 
DIBH метод 

 Затримка дихання на глибокому вдоху (Deep inspiration 
breath-hold (DIBH)) реалізується так: 

 Пацієнт вдихає максимально при КТ і під час лікування (пацієнт 
або сам контролює об’єм, або з допомогою модифікованих 
спірометрів).  

 Це потенційно дає змогу вивести значну частину здорових 
тканин з поля опромінення.  

Переваги: 

 Зменшений рух внутрішніх структур 

 Порівняно короткий час лікування 

! Потрібно пам’ятати, що збільшення об’єму легень призведе до 

зменшення їх щільності, і відповідно до “недодозу” по поверхні мішені 
(Dose “rebuildup” effect), тому для обрахунку розподілу дози необхідно 
використовувати Collapsed Cone Convolution, Monte Carlo або Analytical 
Anisotropic Algorithm 



 Візуальне вітворення глибини вдихання 
для пацієнта в відеоокулярах. 
 

Deep Inspiration Breath-hold 
DIBH метод 

http://www.klinikum.uni-muenchen.de/Klinik-und-Poliklinik-fuer-Strahlentherapie-und-Radioonkologie/bilder/inhalt/behandlungsspektrum/Mammakarzinome/catalyst1.png 



Active Breathing Control 

На відміну від самостійної затримки 
дихання, тут спеціальний прилад відстежує 
дихальний цикл через клапанний 
спірометр і допомагає утримувати дихання 
на визначеному відносному рівні об’єму 
легень. 

 

https://5.imimg.com/data5/GS/UI/MY-3883832/elekta-active-breathing-coordinator-motion-management-250x250.jpg 



Абдомінальна компресія 
 Абдомінальні зажими використовуються для 

зменшення руху пухлини шляхом обмеження 
можливості пацієнта робити глибокий вдох. Це має 
великий вплив на пухлини нижніх часток легень. 
 Пластина прикріплена до стереотаксичної рами і 

використовується для обмеження діафрагмного руху у 
верхньому та нижньому напрямках.  
 Абдомінальна компресія не є універсальною. Цей 

метод може бути непридатним для пацієнтів з поганою 
дихальною функцією, пацієнтів із ожирінням, і в деяких 
випадках компресія може призвести до більш 
нестабільного дихання, що може бути 
контрпродуктивним. Незважаючи на те, що 
абдомінальна компресія дозволяє зменшити об’єми 
лікування, це також може призвести до одночасного 
зменшення об’єму легень. Оскільки доза, отримана 
певним об'ємом, залишається стабільною, це може 
збільшити відсоток об’єму легенів, який отримує> 20 Gy. 

 



Абдомінальна компресія 

http://www.lavender.jo/New/index.php/2015-12-16-08-52-05/2017-03-05-13-20-22/the-sbrt-solution 



Абдомінальна компресія 



Respiratory Gating 
Respiratory Gating включає в себе доставку дози лише в певний 

період дихального циклу пацієнта, що називається "воротами".  
«Ворота» вибираються після процедури 4d сканування, 

використовуючи внутрішні маркери або частіше «зовнішній» сигнал 
дихання, який використовується для контролю за диханням.  

Для моніторингу дихання використовують інфрачервону камеру, 
абдомінальні пояси, терморезистори, монітори тиску та спірометри. Ці 
методики дають інформацію про елементи частоти, фази та амплітуди 
дихання пацієнта протягом певного періоду часу. На виході отримують 
графічне відображення дихання, що простежується від початку вдоху 
до кінця видоху.  
Використовуються два основних типи гейтінгу:  
 на основі фази - для певної фази розраховується план, і  

опромінення відбувається в конкретній фазі дихання, яка 
визначається машиною.  

 на основі амплітуди - користувач визначає мінімальні та 
максимальні межі, між якими вмикається пучок, залежно від 
абсолютної позиції маркерів та незалежно від фази дихання. 

 

 



 Відстеження пухлин легень і одночасне 
опромінення є цікавим, але складним варіантом. 

Відстеження пухлини в режимі реального часу 
можливе за допомогою зображення kVCT в поєднанні 
з імплантованими золотими маркерами. Лінійний 
прискорювач дає пучок лише тоді, коли маркери  
знаходяться в певних координатах. 

Є і нші неінвазивні методи відстеження пухлини(в 
т.ч. МРТ+лінак). 

Іншими методами трекінгу можуть бути рух стола 
для компенсації дихання, постійний рух MLC, 
синхронізований за допомогою ротаційних моторів 
рух ЛП і мішені.  

Respiratory Gating 



IGRT 
 Об'ємна комп'ютерна томографія (CBCT), 

впринципі, дає змогу точно визначати положення 
мішені перед опроміненням. 
 Підходи IGRT можуть використовуватися для 

обліку варіацій міжфракційної позиції пухлини 
внаслідок дихання, регресії пухлини та пато-
анатомічних змін. CBCT в даний час є золотим 
стандартом для IGRT в променевої терапії раку 
легенів. Переваги включають високу просторову 
роздільну здатність і зображення у положенні 
лікування пацієнта. Для більшості пацієнтів 
рекомендується CBCT або MVCT, тоді коли для 
режимів гіпофракціонування щоденне  IGRT є 
обов’язковим! 
   



       Чому безпосередній контроль? 
 Якщо грудна стінка або діафрагма (з маркером) 

використовується для контролю за положенням пухлини без 
безпосереднього спостереження за пухлиною під час лікування, 
буде виявлено невизначеність у зміщенні та фазовому 
співвідношенні між рухом зовнішньої структури та пухлини. При 
гейтінгу рух зовнішнього індикатора використовується для 
розуміння фази дихання, однак не можна твердити, що фаза 
руху органу відповідає фазі руху зовнішньої структури (маркера), 
також не можна припускати, що фазові взаємозв'язки є 
стабільними. І особливо це проявляється для легень, де зв’язок 
між рухом пухлини та маркера є слабким, адже там роль в 
зміщенні виконують також сили діафрагми. 

 Імплантовані маркери  і точність  при їх використанні на 
даний час є предметами для вивчення.   

Функція XVI Symmetry розширює можливості точного 
опромінення мішені, адже дає змогу бачити рух мішені в 
реальному часі і відкорегувати положення пацієнта так, щоб 
рухома мішень потрапила в поле опромінення (або в 
заплановане положення!). 

 
 



Перший пацієнт 
В липні 2018 було проліковано 

стандартним фракціонуванням першого 
пацієнта з використанням позиціонування 
XVI Symmetry. 

План (2Gy x 30fr.) було розроблено 
наступним чином: 

Зроблено три CT: 

на вдоху 

на видоху 

спокійне дихання 



CT на спокійному диханні 
використовувалось для створення 
контурів та лікувального плану. 

Для оконтурення ITV 
використовувались три набори CТ  
(спокійне дихання, вдох, видох), для 
чого всі три серії було співставлено 
між собою з допомогою функції 
Fusion (ПЗ MIM Maestro).  

 

 

 





Рух в PTV 



Розроблено план 



Рух в дозному розподілі 



        Іммобілізація перед лікуванням 
 Процедура іммобілізації пацієнта перед 
лікуванням включає наступне: 

Виставити пацієнта по мітках (за потреби зсунути 
стіл на нову позицію). 

Відсканувати з допомогою CBCT (XVI Symmetry) 

Співставити дані CBCT з референсним 
зображенням. 

В режимі soft-tissue перевірити, що ITV регіон 
покриває рух мішені. 

При потребі підкорегувати положення. 

Отримати величини зміщень та змінити 
положення стола. 

При необхідності відсканувати ще раз. 

 



Скан та позиціонування 



      Чи достатньо крайніх позицій? 

 Траєкторія руху пухлини при вдоху і 
видоху може бути різною. Більш точне 
визначення об’єму пухлини та поліпшення 
контролю руху внутрішнього органу під час 
дихання може покращити локальний 
контроль в променевій терапії. 
Використовуючи технологію 4D-КТ, можна 
простежити реальну 3D-траєкторію 
пухлини під час циклу дихання, 
збільшуючи ймовірність успішного 
лікування.  

 



4DCT 
Дані 4D CT (корельовані з диханням) можуть 

бути використані для визначення діапазону руху 
пухлини, визначення середньої позиції пухлини, для 
планування лікування та співвідношення траєкторії 
пухлини з іншими органами. Дані про дихальний 
цикл пацієнта контролюються під час отримання 
зображення та експортуються в ПК реконструктор, 
що може за необхідності сортувати знімки по серіях 
(наприклад, цикл вдох-видох розбивається на 10 
положень, і для кожного положення створюється 
відповідна серія).  

Результат: серія 3D-наборів даних, кожна з яких 
представляє певну дихальну фазу. 

ПЗ MIM також може розбивати 4D CT на серії, 
дана методика зараз на стадії впровадження. 

 



      The Varian Real-time Position    
      Management™ (RPM) system 

http://tse4.mm.bing.net/th?id=OIP.sQviQyZ7iexe9uxClvP_dgHaFt 

https://docplayer.cz/docs-images/71/66032686/images/39-3.jpg 



 Система RPM на базі УЦТ дозволяє 
співвідносити положення органів з дихальним циклом 
пацієнта.  Використовуючи інфрачервону камеру та 
маркер на грудях, система вимірює амплітуду дихання 
і відображає її у вигляді сигналу.  
 Дане ПЗ можна використовувати для гейтінгу 
(коли лише в певній фазі дихання буде працювати 
сканер, а потім і лінійний прискорювач). 



Наші найближчі плани 

Вивчення можливостей 4D CT та 
отримання серій для оконтурювання 
ITV та розрахунок плану по CT на 
вільному диханні з подальшим 
аналізом результатів. 

Опрацювання та вибір методів 
створення контурів не лише ITV(PTV), 
але і органів ризику.  



XVI Symmetry 



XVI Symmetry 



        Набір підходів до створення PTV: 

Geometrical position на основі звич. КТ 

ITV на основі всіх фаз 

Maximum intensity projections (MIP) 

Time-weighted average tumor position  

(MidV та MidP) 

  

 



        Схематичне зображення різних   
        концепцій планування  

https://www.fisicamedica.it/sites/default/files/documenti/06_Marino.pdf 



        Схематичне зображення різних   
        концепцій планування  



ITV на основі всіх фаз 

https://media.springernature.com/lw785/springer-static/image/art%3A10.1186%2Fs13014-017-0907-8/MediaObjects/13014_2017_907_Fig2_HTML.gif 



MIP 

 Чи хочемо ми оконтурювати мішень на 
всіх серіях 10 фаз? 

Якщо ні, то є методика використання серії 
MIP 

 Що таке MIP? 

 Maximum Intensity Projection 



MIP 



        Maximum Intensity Projection 

 Для пухлин з високою 
контрастністю відносно 
навколишніх тканин, MIP є 
точною та набагато швидшою 
альтернативою створення 
контурів. 

 Зображення MIP 
генеруються шляхом 
присвоєння кожному вокселю 
максимального у тому ж 
вокселі числа CT number серед 
всіх зображень.  



Переваги та недоліки MIP 
Перевага використання MIP для оконтурювання 

периферичних ракових пухлин легень полягає в 
тому, що контурити декілька наборів зображень не 
потрібно. Таким чином, генерація MIP оптимізує час 
лікаря під час контурінгу та зменшує кількість та 
об’єм  наборів зображень, необхідних для 
планування лікування. Планування виконується на 
стандартному КТ. 

Було визначено, що різниця між ITV з 10 фаз 
дихання та MIP методом дуже незнача!  

Недоліком MIP є те, що в регіонах, де фон та 
пухлина мають подібні одиниці Hounsfield’а, пухлина 
менш чітко визначається. Наприклад положення біля 
діафрагми, або мішені, оточені ателестазом.  







Mid-ventilation planning CT 
Ще одним широко використовуваним набором даних є mid-

ventilation CT scan, це скан, що відповідає певній позиції дихального 
циклу пацієнта і в значній мірі відображає усереднене по часу 
положення мішені протягом дихального циклу.  

Mid-ventilation planning CT представляє мішень в її зваженій по 
часу позиції на відміну від звичайного CT, де положення мішені може 
бути відскановано в невідомій позиції траєкторії мішені. 

Цей підхід вимагає менших запасів ніж ITV підхід, так як час, який  
пухлина проводить  на краях ITV може бути скомпенсованим  
рандомністю похибки укладки і півтінню пучка. Використовуючи mid-
ventilation scan є можливість значно знизити відступи, які брались для 
компенсації руху 

Важливо відзначити, що 4D-CT не є панацеєю для рухомих пухлин 
і має обмеження, включаючи артефакти руху, труднощі з 
нерівномірними моделями дихання, і вимагає постійного контролю 
якості обладнання. 

Використовуючи MidV для планування радіотерапії, 
ризик виникнення систематичних помилок може бути 
зменшений порівняно зі стандартними підходами. 



Як визначити? 
Найпростішим методом є візуальне 

порівняння: 

Набори CT, що відтворюють максимальний 
вдох і видох  визначаються візуально. 

MidV CT набір визначається як набір такої 
фази, де мішень знаходиться в середньому 
положенні між максимумом і мінімумом. 

Однак краще використовувати ПЗ, що дає 
можливість розрахувати зважене по часу 
положення або мішені, або органів вцілому. 
 



Mid-position MidP 

 MidP це реконструкція нового КТ з набору 
даних 4D-CT. 

 MidP - уточнення концепції MidV і включає в 
себе всі внутрішні структури і мішень, в їх 
середньозваженому по часу положенні.  
 Завдяки цьому підходу систематична похибка, 
обумовлена гістерезисом, усувається. 

  Окрім зменшення геометричної похибки 
внаслідок гістерезису, отримується менш шумне 
зображення (більш високий рівень сигнал/шум), 
що потенційно може призвести до менших 
помилок оконтурювання.  





Об’єми при Conv-CT, Gating та 
MidP приблизно однакові. 

Підхід MidP передбачає лише 
реконструкцію нової CТ для 
планування та залишає всі інші 
аспекти лікування та планування 
лікування незмінними. 

Це робить метод MidP  не 
складним для імплементації. 
 



Gating or MidP? 

4D CТ у поєднанні із методиками 
Gating, MidP або MidV однаково 
допомагає зменшити об’єми PTV і дає 
можливість збільшити дозу опромінення 
великих пухлин.  

Для більшості пацієнтів результати 
Gating та MidP аналогічні. Концепцію 
MidP можна безпечно застосовувати до 
пацієнтів з великим рухом мішені при 
використанні протоколу корекції он-лайн 
(або в стереотаксичному режимі)  
 





Висновки 
 Використання 4D CT дає можливість отримати 

точну траєкторію руху пухлини для спокійного 
дихання. 

 Це як мінімум дає можливість зменшити об’єм 
ITV (нема крайніх положень вдох/видох) і точніше 
врахувати всі можливі положення мішені. 

  При використанні “найчастіших позицій”  time 
weighted average position, отриманих з 4D КТ, об’єм 
опромінення ще менший. 

 З використанням Symmetry щоразу 
проводиться  визначення “найчастішого” положення 
мішені,завдяки чому досягається висока  точність та 
опромінюються  об’єми, співмірні з гейтінгом.  



GymeNick@gmail.com 


