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Heterogeneïtats + Moviment

Algorismes de càlcul que tenen en compte 
els efectes de les heterogeneïtats 
provinents de la falta d’equilibri lateral

• AAA,
• Acuros,
• Monte Carlo, etc.

4DTC + Definició de volums que també 
consideren els moviments intra-fracció

• ITV
• Breath Hold

• MidP

En SBRT de pulmó tots dos tenen un paper 
important i es donen simultàniament



Efecte de les heterogeneïtats

• Absorció del feix primari i 
e- secundaris per dispersió

• Canvis en la fluència dels e-

secundaris (pèrdua equilibri 
lateral)
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En medis de poca densitat electrònica (pulmó) els electrons secundaris pateixen menys 
atenuació � Gradient/penombra menys pronunciat. Aquest efecte és més important per:

– Mides petites de camp (SBRT)

– Energia dels fotons

Efecte de les heterogeneïtats

15MV 6MV



Efecte de les heterogeneïtats SBRT de pulmó

• Degut a l’efecte de les heterogeneïtats les àrees de teixit pulmonar queden fredes 
respecte el CTV

• És correcte voler garantir la cobertura del PTV 
sense tenir en compte aquest efecte?

PTV
CTV
GTV



La dosi “segueix” al CTV �Tot i que una zona del 
PTV quedi freda, això no implica que si el CTV es 
desplaça no quedi ben cobert.

Efecte de les heterogeneïtats SBRT de pulmó
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Moviment

Comparison of different strategies to use four-dimensional computed tomography in 
treatment planning for lung cancer patients. Johem W.H.Wolthaus et Al.

Estratègies per a tenir en compte el moviment intra-fracció: 

ITV:
� Assegura cobertura
� Molt fàcil d’implementar

Volums molt grans

Breath Hold/ Gating:
� Assegura cobertura (GTV “estàtic”)
� Volums petits

No es aplicable a tots els pacients

MidP:
� Volums més petits que ITV
� Aplicable a tots els pacients

Molt complex de Generar      



Heterogeneïtats + Moviment en SBRT de pulmó

• Què li passa a la distribució de dosi quan hi 
ha moviment i heterogeneïtats?

• És vàlid un càlcul estàtic?
• Com podem avaluar la cobertura?
• Com actuem si el pacient respira diferent el 

dia del tractament?

ITV

Isodosi 95% amb moviment

1.                    2.                    3.

En quin cas estem, 1 , 2 o 3?



Càlcul de dosi 4D – Dosi Cumulativa
1. Obtenim la matriu de dosis sobre cada fase d’un TC4D 
2. Calculem la dosi total rebuda pel GTV (suma de la contribució de cada fase amb 
pesos corresponents a la PDF).
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Manuscript in progress.

Diferències entre càlcul de dosi cumulatiu i dosis estàtica 
calculat en Eclipse i mesurat amb pel·lícules radiocròmiques
en el maniquí QUASAR:



Càlcul de dosi 4D - Convolució

Manuscript in progress.

1. Es calcula la matriu de dosi 
sobre una fase del TC4D

2. Es convoluciona aquesta matriu 
amb la PDF del moviment 
respiratori. 

Pot tenir petites diferències per 
camps petits o heterogeneïtats 
molt marcades (SBRT Pulmó)



• QUASAR
• Planificació en totes les fases � Cumulativa

El dia del TC obtenim:
� TC4D
� Forma d’ona de la respiració

¿Podem a partir d’aquesta informació 
definir un volum que...?
� Tingui en compte Dosis 4D
� Garanteixi cobertura
� El més petit possible
� Fàcil de determinar

FIS PI15-00788

Selecció de volums amb un càlcul de dosi 4D

Planificació
• SBRT-3D Conformada
• 6MV
• 11 Camps (2 no-coplanars)
• Planificació sobre ITV (no PTV)



3 Respiracions: Sinusoidal, Entrenada i Lliure � PDF

Manuscript in progress

• QUASAR
• Planificació en totes les fases � Cumulativa
• Respiracions de pacients reals

El dia del TC obtenim:
� TC4D
� Forma d’ona de la respiració

¿Podem a partir d’aquesta informació 
definir un volum que...?
� Tingui en compte Dosis 4D
� Garanteixi cobertura
� El més petit possible
� Fàcil de determinar

FIS PI15-00788

Selecció de volums amb un càlcul de dosi 4D



Manuscript in progress

• QUASAR
• Planificació en totes les fases � Cumulativa
• Respiracions de pacients reals
• Varies combinacions de recorreguts del GTV i mides de l’ITV 

El dia del TC obtenim:
� TC4D
� Forma d’ona de la respiració

¿Podem a partir d’aquesta informació 
definir un volum que...?
� Tingui en compte Dosis 4D
� Garanteixi cobertura
� El més petit possible
� Fàcil de determinar

Recorreguts del GTV amb amplituds entre 2 i 10mm (cada 2mm)

Selecció de volums amb un càlcul de dosi 4D



Obtenció de dades
Per cada tipus de respiració i amplitud diferents plans amb col·limacions entre 0 i 10mm 
(cada 2mm)

...

Amplituds de moviment diferents:
Col·limacions diferents:

...

En total: 3 respiracions x 6 colimacions x 5 amplituds de moviment = 90plans



Índex de Qualitat
Definim un índex de qualitat:
• Maximitzem: V100 del GTV
• Minimitzem: Volum isodosis del 100%
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Índex de Qualitat
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ITV optimization for SBRT lung treatment planning accounting for 

respiratory dose blurring.. C.Cases et Al. Submitted to ESTRO 2017

Definim un índex de qualitat:
• Maximitzem: V100 del GTV
• Minimitzem: Volum isodosis del 100%
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ITV

Isodosi 95% amb moviment

1.                    2.                    3.

Optimització de l’IQ – En quin cas estem?
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Segons els resultats amb maniquí ,col·limant al ITV geomètric es garanteix la 
cobertura però s’irradia un excés de teixit sa.



Optimització de l’Índex de Qualitat
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� Té un comportament modelable
� ITV òptim sempre es menor al 

geomètric
� Garanteix cobertura

Depèn de la forma de la respiració

Podem trobar un paràmetre de la 
PDF que anul·li aquesta 
dependència?

ITV optimization for SBRT lung treatment planning accounting for 

respiratory dose blurring.. C.Cases et Al. Submitted at ESTRO 2017



Optimització de l’Índex de Qualitat

La integral de la PDF de la 
respiració entre valors 
centrals fa col·lapsar les 
tres corbes en una sola. 
La integral entre+3mm i   
-3mm es la que ens dona 
més informació.

ITV optimization for SBRT lung treatment planning accounting for 

respiratory dose blurring.. C.Cases et Al. Submitted at ESTRO 2017

• Depèn de la mida del tumor?
• És aplicable a pacients?
• ...
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