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4D СТ

С цел да се подобри прецизността при лъчелечение на тумори локализирани в 

гръдния кош и корема при СТ планиране се визуализира и проследява движението на 

тумора. 

Проследяването се прилага при облъчване на следните локализации:

• Бял дроб

• Гърда

• Aбдомен – черен дроб, панкреас

Проследяването на дихателните движения е изключително важно за оптимизиране 

на дозното разпределение и за намаляване на реакциите в критичните органи, както  

и за крайния резултат от лъчелечението.



Защо е необходимо 4D CT планиране?

За да бъдат отчетени с голяма точност двигателните отмествания на тумора по време 

на процеса на облъчване.

Защо използваме 4D CT планиране при тумори на бял дроб?

При дишане тумора се движи. По време на облъчване това води до изместване на 

целевия обем извън лъчевия сноп.

А. Фаза на 
вдишване

В. Фаза на 
издишване



Защо е необходимо 4D CT планиране?

В резултат на тези отмествания се повишава дозата в околните здрави тъкани, а се 
понижава в целевия обем. 

Ограничаването на движението на тумора, води до:

• Намаляване на маржове при планиране

• Висока доза в целевия туморен обем

• Намаляване на дозата в здравите тъкани

• Намаляване на страничните ефекти

Мишенен обем

Намаляване на 
маржа



Дихателните движения може да са предимство при:

Ca на гърда

При дълбоко вдишване се отделя мишенния обем от сърцето.

Защо е необходимо 4D CT планиране?



Какво е 4D CT?

• Процес на получаване групи от  изображения показващи движенията на структурите 
в хода на дишането

• Всяко изображение е маркирано от дихателните сигнали

• Образите се използват за определяне движението на тумора и нормалното 
движение на органите

• Входящата информация се използва при планиране на лечението, верификация и 
облъчване 

• Получават се много 3D CT групи, всяка отговаряща на специална фаза от дишането

• Конкретният комплект от CT изображения - 4D, покрива целия цикъл на дишането

• Оптималната цел е модел на дишане, използван при планиране, верификация и 
осъществяване на облъчването

• Обработват се около 500 -1500 CT Slices



Основни стратегии, използвани за редуциране ефектите от респираторните 
движения

За отчитане на дихателните движения при 4D планиране се използват различни 

техники:

 Интегриране на дихателните движения в планирането на лечението – ITV 
(Internal Target Volume)

 Ограничаване на дихателните движения - имобилизация/обездвижване на 
целевия туморен обем

• Компресивни методи

• Breath – hold метод

 Tracking техники: лъча се движи в синхрон с движението на тумора при дишане
• Cyberknife

• Преместване на MLC (DMLC)

• Директно флуороскопско проследяване

• Вътрешни маркери

• Външни маркери

 Respiratory gating техника - синхронизирана с дишането радиотерапия



Намаляване на дихателните движения

Техники за задържане на дишането

• Breath hold – задържане на дъха в една и съща фаза на дишането/ инспириум, 

експириум; Основно при дълбоко вдишване – DIBH

• Пасивни техники, при които пациентът доброволно задържа дъха 

o Спирометър

o Сензори / RPM

• Активни техники

o Активен контрол на дишането – Active Breathing Control/ABC – Тръба в устата на пациента. 

Клапа временно блокира въздушният поток на пациента, когато белодробния обем е в 

нужното ниво.

• Респираторен Гейтинг - облъчването се ограничава в определена  фаза на 

дишането, в която целевия туморен обем е отведен в предварително 

определена позиция. 



План за 4D СТ 

1. Неоходимо оборудване 

Осигуреност със съответната апаратура

• Софтуер

• Локална мрежа 

• Добре обучен персонал

• Средства за имобилизация

2. 4D скениране 

• RPM Real – position management system - Камера

• Deviceless 4D

3. Възможни решения при възникнали проблеми

4. Планиране



 Компютър-томограф GE Discovery CT580RT

 16 slice
 Големина на отвора на гентрито - 80 см
 227 kg. Макс. Натовареност  на масата
 АSIR
 Deviceless 4D
 Advantage 4D
 Лазерна система за виртуална симулация 

LAP Laser DORADO 4

Клиника по лъчелечение на Сити Клиник разполага със 
следното оборудване за 4D СТ



Избор на пациенти и протоколи за работа/ Workflow в Клиника по ЛЛ на 
Сити Kлиник

Пациенти с тумори на лява гърда; тумори на бял дроб;

Цел?

По време на скениране да се визуализира и проследи движението на тумора.

Как?

 Трениране на дишането;

 Задържане на въздух при дълбоко вдишване - Deep-inspiration breath-holds 
(DIBH);

 Deviceless 4D

 Облъчване синхронизирано с дишането - Real-time Position Management™ 
(RPM) - Respiratory Gating



Практическо изпълнение на СТ при Deep inspiration breath hold -
DIBH

 Попълване на данните на пациента
 Избор на протокол за скениране – RT Breast 65 см.
 Правилна имобилизация на пациента, според локализацията на ту процес,  

гарантираща възпроизводимост по време на лъчелечението



Оборудване за имобилизация на пациентите

.



Практическо изпълнение на СТ при Deep inspiration breath hold -
DIBH

 Топограми – фас 0˚ и профил – 90˚ 

 Нативно скениране на пациента при свободно, спокойно дишане

 Нова серия на скениране с команди за дишане : Поемете дълбоко въздух и 
задръжте! Дишайте! – когато приключи скенирането

 Поставяне на татуировки на мястото на референтните точки

Всички параметри на позиционирането се документират на бланка за съответната приставка. 
Правят се няколко снимки на позицията на пациента. Бланката се прилага към терапевтичния 
лист, снимките се прикачват в плана на линейния ускорител

 Изпращане на образите към планираща система, AW Server, PACS, Robot



DIBH Предимства и недостатъци

Предимства на метода:

 Не е необходимо допълнително оборудване

 Разграничават се движенията на тумора

 Намаляват се осигурителните зони при планиране

 Редуцира се дозата в сърцето

 Икономически изгоден метод

Недостатъци:

 Tрудно се възпроизвежда точно тази фаза на дишането на пациента

 Невъзможност за задържане на дишането до 30 сек.

 Неприложим при възрастни пациенти и при пациенти с белодробни заболявания



Практическо изпълнение на 4D CT

 Попълване на данните на пациента

 Избор на протокол  за скениране – RT CHEST - Deviceless 4D

o Особено важно е да се обясни на пациента, че трябва да диша равномерно, без 
големи дихателни екскурзии.

o Желателно е да се направи тренировка на дишането на пациента.

 Позициониране на пациента на подходяща имобилизация, гарантираща 
възпроизводимост по време на лъчелечебния процес:

o Борд за бял дроб

o Борд за гърда

o Вакуумен дюшек

o Абдоминална компресия

o Имобилизация за колене и стъпала

 Поставяне на метален маркер на гръдния кош в близост до зоната на интерес

Протокол за 4D СТ при пациенти с белодробен карцином



 Топограми – фас 0˚ и профил – 90˚ 

 Нативно скениране на пациента при свободно, спокойно дишане

 SMART BREATH RX – скениране само на малка зона от гръдния кош. Целта е да се 
установи спецификата на дишане на пациента

 Показва се крива за проследяване на дишането

 Повторно скениране SCAN PHASE само в зоната на тумора

 Поставяне на татуировки на мястото на референтните точки

Всички параметри на позиционирането се документират на бланка за съответната 
приставка. Правят се няколко снимки на позицията на пациента. Бланката се прилага към 
терапевтичния лист, снимките се прикачват в плана на линейния ускорител

 Изпращане на образите към планираща система, AW Server, PACS, Robot

Протокол за 4D СТ при пациенти с белодробен карцином



Какво правим с 4D CT информацията?

Постпроцесинг с Advantage 4D

Чрез постпроцесингова обработка на образите от скенера добиваме информация 
за движението на тумора.

Получаването на изображенията става в Ciné режим.

Дихателни сигнали могат да бъдат получени като се използва:

 Камера

 Монитор - например RPM (Real-time Position Management) Абдоминална 
компресия, или друга компресия по предната повърхност на пациента по 
време на сканирането;

 Deviceless 4D; 



Облъчване синхронизирано с дишането

Real - time Position Management System

Използва се рефлекторен блок с 2, 4 или 6 отражателни маркера, който се поставя на 
гръдния кош или абдоминалната повърхност на пациента.

Рефлекторен блок, използван за синхронизиране с дихателните движения 



Облъчване синхронизирано с дишането

Камера засича отражателните маркери и ги следи по време на облъчването

Предимства

• Външно устройство

• Не е инвазивен метод

• Добре се приема от пациента

• Лесно за изпълнение



4D СТ симулация
Възникнали проблеми и възможни решения

• Дефект на апаратурата

• Разцентриране на масата и лазерите 

• Софтуерен проблем – иформацията от скенера не се регистрира в системата 

• Проблем с камерата (ако има такава)

• Недобре обучен персонал

• Пациентът диша плитко – компютърът не разпознава маркера

• Маркерът не е на място

• Неравномерното/ Нестабилно дишане ще предизвика артефакти в 4D CT
изображенията

• Не е правена калибровка



Възможни решения

• Разясняване на пациента плана на сканиране и последващо лъчелечение

• Трениране на пациента за контрол на дишането

• Избор на подходяща имобилизация

• Ясни инструкции на пациента при Breath hold

• Изпълнение на скенирането:  топограмите се правят и с 2-та случая

За да се приложи Deviceless 4D е много важно: 

 Позицията на металния маркер;

 Да се установи крива на дишането - Breathing pattern

 Отчитане ритъма на дишането – Breathing period



С прилагането на 4D СТ в лечението  отчитаме движенията на 
тумора предизвикани от дишането.

При планиране обема се задава, като се включат тези движения. 
Туморът се отвежда в най - доброто положение за реализиране на 
планираната доза в туморния обем при максимална защита на 
органите в риск.

Стремежът е да се достави ефективно лечение на пациентите с 
персонализирани планове на лечение на базата на дихателния 
модел на всеки пациент. 
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