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¨  Известен е факта, че белия дроб и свързаните с 
него структури се движат в рамките на дишането 

¨  Литературни данни сочат, че движението е най-
силно изразено в базалните сегменти, но се 
движат всички части на белия дроб, хилусите и 
медиастиналните лимфни възли 

¨  Движенията на белия дроб при дишане водят до 
движение на всички структури на гръдния кош и 
горен абдомен,затова могат да бъдат пропуснати 
малки лезии 



¨  Регистрирането на КТ в рамките на РЕТ/СТ е почти едномоментен 
акт при мултидетекторните системи и не се повлиява (съществено) 
от дихателния цикъл 

¨  Регистрирането на РЕТ в рамките на РЕТ/СТ обединява няколко 
дихателни цикъла и представлява сумарен образ. 

¨  Разминаването в КТ и РЕТ образите води до невъзможност за точно 
позициониране на патологията, невъзможност за преценка 
метаболитната активност на таргетната лезия или неправилно 
позициониране на патологичната активност, специално на границата 
черен/бял дроб и бял дроб/гръдна стена 







¨  КТ скениране в края на нормален експириум 
¡  По същество не отстранява проблема 

¨  CineCT/4D CT/Pulmo gating 
¡  Трудоемка процедура с високо лъчево натоварване. 
Изисквания към хардуера и софтуера. Нужда от 
допълнително оборудване  

¨  РЕТ с задържане на дишането 



¨  Поради факта,че част от пациентите са тежко 
болни, трудно дишат в легнало положение и с 
невъзможност да издържат 60сек. без да дишат, 
ни принуждава да потърсим друг начин за 
получаване на достоверен резултат 

¨  Дори и здрав човек трудно ще издържи 60сек. в 
пълен инспириум  

¨  Един стандартен фрейм в световната практика е 
60сек. Затова проведохме опит с по кратък 
фрейм в пълен инспириум 



¨  Цел на нашата работа бе да оценим ефекта на 
дихателните движения върху стойностите на 
SUV и да въведем и валидираме техника за РЕТ/
СТ скениране на белия дроб , комбинираща Low 
Dose CT в краен инспириум и единичен 30 
секунден РЕТ фрейм на нивото на патологичната 
находка, проведен със задържане на дишането в 
краен инспириум. 



¨  Изследване с фантом: 
¡   NEMA IEC body phantom, 6 сфери с диаметър  10, 13, 17, 22, 28 и 

37 mm. Използвана е само частта със сферите, които запълнихме с 
FDG 

¡  Проведохме два теста съответно с високи (5kBq/ml) и ниски 
(1,5kBq/ml) концентрации 18F-FDG. 

¡  С оглед симулиране на дихателни движения използвахме устройство, 
позволяващо извършване на постъпателно-регресионни движения (в 
посока, успоредна на масата) със скорост 20-25/мин 

¡  Проведохме теста с три степени на отместване на сферите при 
движение – 3, 6 и 18мм. с регистрация в един фрейм от 60s. 

¡  Допълнително проведохме стационарна регистрация на фантома за 
20, 30 и 60s. 

¡  Като референтен образ използвахме стационарната регистрация за 
60s. 

¡  Стойностите на SUVmax за съответната сфера определихме на 
базата на автоматично генериран обем на интерес (до 75% разлика от 
максималната активност) 

 





¨  След като приключи изследването,гледаме 
образите за да установим дали има белодробни 
или чернодробни лезии.Ако има голямо 
разминаване между СТ и РЕТ образа,прилагаме 
това изследване 

¨  Обсъждаме с пациента дали ще има възможност 
да проведем допълнителното изследване, в 
предвид здравословното му състояние 

¨  Предварително инструктираме пациента кога ще 
си поеме въздух и за колко секунди 





¨  Клинично приложение: 
¡  Изследването проведохме при 9 пациенти, 4 със 
солитарни белодробни лезии, 3 с базално разположени 
белодробни тумори и 2 със силно изразен дихателен 
misregistration, отчетен на целотелесната РЕТ/СТ 

¡  При всички пациенти бе проведена стандартна 
целотелесна PET/CT , както и Low dose CT в краен 
инспириум и единичен РЕТ фрейм от 30 с задържане 
на дишането в краен инспириум. 



1.5kBq/ml 5kBq/ml 

20s/60s 30s/60s 20s/60s 30s/60s 

Сфера	  10мм	   -‐45%	   11%	   -‐11%	   -‐1%	  

Сфера	  13мм	   -‐27%	   1%	   -‐2%	   -‐9%	  

Сфера	  17мм	   19%	   6%	   15%	   7%	  

Сфера	  	  22мм	   7%	   3%	   4%	   -‐1%	  

Сфера	  28мм	   23%	   5%	   -‐5%	   8%	  

Сфера	  37мм	   17%	   28%	   -‐2%	   4%	  

Разлики на SUVmax в% между стационарни регистрации 
за 20, 30 и 60s за ниска и висока концентрация. 



¨  При всички пациенти теста с 30секундно задържане на дишането бе 
проведен успешно. 

¨  При пациентите с малки солитарни белодробни лезии се отчете по-
добро съвпадение на образите от РЕТ и КТ с кореспондиращо 
покачване на активността на таргетната лезия във фрейма с 
задържане на дишането. 

¨  При пациентите с изразен missfusion се отчете ясно разграничаване 
на белодробни от чернодробни лезии. 

¨  При един пациент с голям базален тумор не се отчетоха съществени 
разлики в образа и SUV стойностите 



Стандартен WB PET/CT (торакална реконструкция на 2мм) 

30s. Фрейм с задържане на дишането 



Стандартен WB PET/CT (торакална реконструкция на 2мм) 

30s. Фрейм с задържане на дишането 





Стандартен WB PET/CT (торакална реконструкция на 2мм), SUVmax 11.1 

30s. Фрейм с задържане на дишането, SUVmax 13.1; ΔSUVmax 15% 



Чернодробна лезия с 
изразен misfusion в/у 
белия дроб 
Baseline study 



Стандартен WB PET/CT (торакална реконструкция на 2мм) 
30s. Фрейм с задържане на дишането 



¨  Основен фактор за подценяване на стойностите на  SUVmax при 
белодробни лезии е размера на лезията. 

¨  Движението на таргетните лезии води самостоятелно до 
допълнително подценяване на SUVmax спрямо приетата за 
референтна стойност за стационарен обект /60сек фрейм, като това е 
валидно в по-голяма степен за по-малките лезии и по-ниските 
концентрации на FDG и е правопропорционално на степента на 
изместване. 

¨  Стойностите на SUVmax за 30 и 60сек. стационарен фрейм не се 
различават съществено, поради което считаме 30сек. регистрация за 
адекватен заместител на 60секундната регистрация, като следва да 
се има предвид известното надценяване на SUVmax на по-кратката 
регистрация  
¡  Подобен извод не може да бъде направен за 20сек. регистрация. 



¨  Регистрацията на РЕТ с 30сек фрейм със задържане на дишането  
успешно позиционира образите от КТ и PET, с което се преодоляват 
артефактите от дихателния misfusion. 

¨  Извършването на КТ в краен инспириум дава допълнителна 
информация за структурата на базално разположени лезии. 

¨  Регистрацията на 30s стационарен фрейм отчита по-високи 
стойности на SUVmax, в сравнение с тези при нормално дишане, 
специално при по-малките лезии. 



¨  За първи път (доколкото установихме в литературното търсене) се 
провежда изследване на движещ се фантом с цел симулиране на 
дишането. 

¨  Изследването директно отчита влиянието на движението върху 
SUVmax. и поставя въпроса за адекватността на този показател при 
рутинно измерване в клиничната практика. 

¨  Надеждността на кратките фреймове при Philips Gemini TF e 
доказано от други автори, поради което считаме 30сек фрейм за 
оптимален от клинична гледна точка 
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