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Streszczenie 

Celem pracy jest porównanie dwóch systemów 

rekonstrukcji obrazów 4DCT firmy GE Heal-

thcare: Advantage4D oraz Smart Deviceless4D. 

Obie aplikacje poddano testom za pomocą fantomu 

stworzonego na potrzeby niniejszej pracy oraz da-

nych pacjentów zakwalifikowanych do radioterapii. 

Konturowanie i  operacje na konturach wykonano 

z  użyciem programu Oncentra MasterPlan (Nuc-

letron, Columbia, MD, USA). Analizy otrzymanych 

wartości dokonano za pomocą objętości struktur 

oraz współczynnika podobieństwa zbiorowisk 

Sørensena/Dice’a. Na podstawie otrzymanych wy-

ników można stwierdzić, że oba systemy, pomimo 

różnic w działaniu i rekonstrukcji obszarów, pozwa-

lają na prawidłowe wyznaczenie objętości poszcze-

gólnych struktur, co jest niezbędne w procesie pla-

nowania leczenia.

Słowa kluczowe: 4DCT, Deviceless4D, radiotera-

pia, bramkowanie oddechowe

Abstract

The aim of this study is to compare two systems 

of 4DCT image reconstruction provided by GE 

Healthcare: Advantage4D and Smart Deviceless4D. 

The scanning and registration methods were tested 

on the phantom, specially made for the purpose of 

presented study, as well as on radiotherapy patients 

scans. Delineations and operations on the delineat-

ed structures were made using Oncentra Master-

Plan (Nucletron, Columbia, MD, USA). The analysis 

of the obtained values were made using the volume 

of structures and Sørensen/Dice similarity coeffi-

cient. Obtained results have shown that, despite 

the differences in reconstruction techniques, both 

of the studied systems allow for correct determi-

nation of the volumes of interests (VOI), which are 

necessary for the radiotherapy planning process.

Key words: 4DCT, Deviceless4D, radiotherapy, bre-

ath gating
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Wprowadzenie

Pierwsze kliniczne zastosowanie tomografu kom-

puterowego miało miejsce 1 października 1971 roku 

w szpitalu Atkinson Morley’s. Pacjentka z podejrze-

niem guza mózgu została zobrazowana prototypo-

wym urządzeniem zbudowanym przez Godfreya 

Hounsfielda i  jego zespół w  laboratoriach firmy 

EMI [1]. W  1979 roku Allan M. Cormack i  Godfrey 

Newbold Hounsfield zostali uhonorowani Nagro-

dą Nobla w dziedzinie „fizjologii lub medycyny” za 

rozwój tomografii komputerowej [2]. Po usprawnie-

niu akwizycji obrazów w  stopniu pozwalającym na 

uwidocznienie procesów w czasie krótszym niż kilka 
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minut, zostały stworzone sekwencje dynamiczne. W połączeniu 

z  urządzeniami rejestrującymi i  synchronizującymi obraz z  od-

dechem pacjenta uzyskano pierwsze układy tomografii cztero-

wymiarowej, ukazujące przemieszczanie guza nowotworowego 

w czasie względem narządów krytycznych.

Prawidłowe wykorzystanie metody 4DCT umożliwia wizuali-

zację trajektorii ruchu guza nowotworowego, a  zatem wyzna-

czenie obszaru do napromieniania, tj. bądź całej objętości guza 

(bez bramkowania), bądź objętości w wybranej fazie oddecho-

wej (z bramkowaniem), jednocześnie minimalizując narażenie 

tkanek zdrowych [3]. Obecnie na rynku dostępne są różne syste-

my obrazowania zmian położenia narządów w wyniku ruchu od-

dechowego. Głównie wykorzystują one zewnętrzne urządzenia 

rejestrujące ruch powierzchni ciała pacjenta. Należy do nich np. 

RPM/Advantage 4D (Varian i GE Healthcare), GateCT (VisionRT) 

czy Sentinel 4D CT (C-RAD).

W 2013 roku firma GE zaprezentowała system Smart Device-

less4D bazujący na informacjach pochodzących z samych obra-

zów CT, w założeniu będący tańszą alternatywą dla systemów 

wymienionych powyżej [4].

Wykonanie skanu 4DCT

RPM/Advantage 4D

W aparatach GE skanowanie 4D wykonuje się w trybie cine. Tryb 

ten podobny jest do tomografii sekwencyjnej, gdzie skan pole-

ga na zobrazowaniu danej warstwy, a następnie stół przesuwa 

pacjenta w  celu zobrazowania warstwy sąsiadującej. Różnica 

polega na wielokrotnym skanowaniu tego samego zakresu (n), 

a następnie przesunięciu stołu na nowy zakres (n+1) i rozpoczę-

cie cyklu od nowa.

Do wygenerowania sygnału oddechowego wykorzystano 

System Real-Time Position Management (RPM), (Varian Medical 

System, Palo Alto, USA), w skład którego wchodzą: kamera pod-

czerwieni, marker, synchronizator (Respiratory Gating Interfa-

ce) oraz komputer z  oprogramowaniem RPM Control. Marker 

umieszczono na pograniczu klatki piersiowej i  jamy brzusznej, 

w  miejscu o  największej ruchomości oddechowej będącym 

jednocześnie wolnym od artefaktów związanych z pracą serca. 

Następnie przy użyciu oprogramowania Respiratory Gating Sys-

tem 1.7.5 mierzono całkowity czas trwania cyklu oddechowego 

(CO). Po uzyskaniu wyniku wartość czasu zbierania danych pod-

czas jednego bloku (Cine duration) ustalono na CO + czas obrotu 

lampy (0,5 s), natomiast czas uzyskiwania pojedynczego obrazu 

w trybie cine (Cine Time Between Images w „Thick Speed”) okre-

ślono w przybliżeniu na 0,1 CO. Ma to związek z uzyskaniem dzie-

sięciu faz oddechowych z pojedynczego bloku cine [5]. Po wpro-

wadzeniu danych początkowych rozpoczynano badanie. Sygnał 

oddechowy pochodzący z  RPM pozostawał zsynchronizowany 

czasowo z obrazami tomografii komputerowej.

Do retrospektywnej rekonstrukcji obrazu wykorzystano pro-

gram Advantage4D. Na podstawie danych czasowych z synchro-

nizatora oraz amplitudy fali oddechowej program segreguje 

pojedyncze obrazy na zestawy obrazów 3D przedstawiające po-

szczególne fazy oddechowe (Rys. 1).

Rys. 1 Wyznaczanie powierzchni przekroju ciała pacjenta w systemie Smart Deviceless4D 

Źródło: GE Healthcare.
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Smart Deviceless4D

Z aplikacją Smart Deviceless4D nie jest dostarczany żaden spe-

cjalny marker. Do wykonania pomiaru cyklu oddechowego wy-

korzystano używany powszechnie w radioterapii do oznaczania 

blizn prosty 5-6-centymetrowy fragment drutu wykonany np. 

z  cyny. Drut ten (marker cynowy) należy umieścić na skórze 

pacjenta w miejscu wykazującym największą ruchomość odde-

chową, równolegle do osi obrotu lampy i  układu detektorów. 

Po uruchomieniu protokołu Smart Breath wykonywane są dwa 

standardowe obrazy topograficzne (skaut) klatki piersiowej, 

na których musi zostać uwidoczniony wspomniany wcześniej 

marker cynowy. Następnie realizowane jest obrazowanie moni-

torujące ruchomość markera w czasie (Monitor Phase). Na pod-

stawie trzech kolejnych podobnych oddechów program oblicza 

minimalny, średni i  maksymalny czas cyklu oddechowego oraz 

wielkości Cine Time Between Images i Cine duration, które są au-

tomatycznie przepisywane do sekwencji cine.

Po wykonaniu skanu cine, na podstawie cech obrazów obli-

czana jest krzywa oddechowa, która następnie wykorzystywa-

na jest do segregacji obrazów na poszczególne fazy. Podczas 

tej operacji program bierze pod uwagę objętość powietrza na 

obrazie, gęstość płuc, stopień rozciągnięcia płuc, powierzchnię 

przekroju ciała (Rys. 2), powierzchnię przekroju płuc (Rys. 3) oraz 

proporcję między tymi powierzchniami.

Schemat tworzenia faz oddechowych oraz rekonstrukcji 4D 

został przedstawiony na rysunku (Rys. 4).

Rys. 2 i 3 Deviceless 4D (D4D) Whitepaper,

Źródło: General Electric Company, 2015.

Rys. 4 Rekonstrukcje w projekcji czołowej fantomu CIRS: a) skan 3D nieruchomego fantomu; b) i c) rekonstrukcja MIP program Advantage4D; d) rekonstrukcja MIP Smart 

Deviceless4D 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „SMART DEVICELESS 4D Application training, prezentacja wewnętrzna GE Healthcare, 2014” 
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Materiały i metodyka

Grupa badawcza 

Porównanie systemów Smart Deviceless4D i RPM/Advantage4D 

oparto na badaniach obrazowych grupy sześciu pacjentów, 

którzy z  powodu nowotworu płuca zostali zakwalifikowani do 

radioterapii frakcjonowanej. Pacjentów poinstruowano o  ko-

nieczności równomiernego płytkiego oddychania. Nie przepro-

wadzano ćwiczeń oddechowych, nie zaobserwowano również 

przypadkowego kaszlu.

Obrazowanie tomograficzne wykonano zgodnie z  procedurą 

RPM/Advantage oraz wykonano rekonstrukcje dziesięciu faz od-

dechowych. Następnie po usunięciu pliku zawierającego dane do-

tyczące ruchu klatki piersiowej zestaw obrazów cine poddawano 

ponownej rekonstrukcji, tym razem przy użyciu programu Smart 

Deviceless4D. Dzięki temu prostemu zabiegowi udało się uniknąć 

powtórnego skanowania TK oraz rozbieżności wynikających z in-

nego ułożenia pacjenta lub porównywania różnych pacjentów.

Testy z użyciem fantomu

Podczas prób z fantomem Dynamic Thorax Phantom Model 008A 

(Computerized Imaging Reference Systems, Inc CIRS, Norfolk, VA, 

USA) okazało się, że system Smart Deviceless4D nie jest w stanie 

prawidłowo utworzyć rekonstrukcji Maximum Intensity Projection 

(MIP lub Max-IP) (Rys. 5). Ma to związek z budową fantomu, w któ-

rym większość parametrów mierzonych przez program (np. po-

wierzchnia przekroju płuc) pozostaje niezmienna.

Problem ten został rozwiązany w fantomie zbudowanym na 

potrzeby testu (Rys. 6). Zastosowano w nim korpus składający 

się z elementu o niskiej wartości HU („Płuca”) z zamocowaną na 

stałe kulą szklaną symulującą guz nowotworowy (Target), oto-

czonego materiałem o  HU zbliżonym do wody – symulującym 

tkanki i skórę. Korpus uformowano w kształcie ściętego stożka, 

który był w  całości przesuwany za pomocą siłownika kontro-

lowanego oprogramowaniem. Ruch następował niezależnie 

względem stołu jednocześnie wzdłuż osi długiej. Spowodowało 

to, że (w opcji cine) dla jednej pozycji stołu (n) tomograf wyko-

nywał kilka skanów o różnej powierzchni przekroju całkowitego 

(„External”) oraz elementu symulującego płuco. Umożliwiło to 

programowi Smart Deviceless4D przyporządkowanie obrazu do 

odpowiedniej fazy oddechowej.

Dzięki programowalnemu siłownikowi fantom posiada możli-

wość ustawienia długości skoku korpusu zawierającego target, 

czasu, a także przebiegu jego cyklu.

Porównanie obrazów 

Unieruchomiony w  różnych momentach cyklu 

przesuwu korpusu fantom wykorzystano do uzy-

skania serii 23 trójwymiarowych obrazów, które 

następnie zostały zsumowane za pomocą funkcji 

Max aplikacji Add/Sub zainstalowanej w  tomo-

grafie komputerowym. W  wyniku tej operacji 

otrzymano obraz 3D nazywany dalej MIP3D. Jest 

to obraz analogiczny do otrzymywanych w  to-

mografii komputerowej 4D sekwencji MIP. Za 

pomocą tej techniki otrzymuje się np. obiekt bę-

dący sumą wszystkich pozycji guza lub narządów 

krytycznych w czasie całego cyklu oddechowego 

(przykładowo: płuca w tej rekonstrukcji mają za-

niżoną objętość, a wątroba – zawyżoną). Obraz 

MIP3D pozbawiony jest jednak artefaktów wyni-

kających z ruchu fantomu lub ewentualnego błę-

du elementów systemu segregującego obrazy. 

Obraz ten może stanowić odniesienie dla obra-

zów uzyskanych w testach dynamicznych.

Następnie, pozostając w  przestrzennym do-

pasowaniu wzajemnym (coregistration) z powyż-

szymi obrazami, wykonano serie obrazowań 

fantomu w ruchu. Uzyskano z nich rekonstruk-

cje MIP4DAdv oraz MIP4DDev, odpowiednio 

z wykorzystaniem systemu RMP oraz opcji Devi-

celess. W badaniu wykorzystano cykl sinusoidal-

ny o skoku 1 cm i czasie trwania 4 s z biblioteki 

programu.
Rys. 6 Zmiana średniej zrekonstruowanej objętości struktury External w systemach Advantage4D i Smart Deviceless4D 

Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 5 Obraz korpusu fantomu w fazie oddechowej 0% w projekcji poprzecznej, strzałkowej, czołowej oraz trójwy-

miarowej rekonstrukcji

Źródło: Opracowanie własne.
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W dalszej kolejności wykonano konturowanie uzyskanych 

obrazów w systemie planowania leczenia Oncentra MasterPlan 

(Nucletron, Columbia, MD, USA). Na każdym obrazie MIP4D, 

MIP3D oraz poszczególnych fazach oddechowych stworzono 

struktury „External”, „Płuco” oraz „Target”. W  celu uniknięcia 

błędu ludzkiego, obrysy wykonano przy użyciu narzędzia „Auto-

matic contouring” z parametrami uper (957 HU) i lower (-545 HU) 

ustawionego na stałym poziomie dla wszystkich obrazów. Kon-

turowanie obszaru zaplanowanego do napromieniania (PTV) na 

tomografiach wszystkich pacjentów przeprowadziła jedna oso-

ba, przy zachowaniu stałych wartości szerokości i poziomu okna 

kontrastowości obrazu. 

Odpowiednie struktury na kolejnych tomografiach porów-

nywano na podstawie wyliczonej objętości oraz współczynniku 

podobieństwa zbiorowisk Sørensena/Dice’a. Współczynnik po-

dobieństwa pomiędzy dwoma pomiarami, WS (WS∈[0,1]), okre-

ślono jako stosunek dwukrotności wspólnego obszaru do sumy 

wielkości obydwu obszarów [7]:

WS = 2C / (A + B),

gdzie:

A i B – objętości porównywanych struktur obrysowanych w sys-

temie Oncentra MasterPlan (OMP),

C – część wspólna porównywanych struktur A  i B uzyskana 

w systemie OMP.

WS jest wrażliwy na różnice w  wielkości struktur i  ich wza-

jemnej lokalizacji. Rozważmy dwa przypadki. W pierwszym dwa 

regiony o  jednakowej wielkości, które się na siebie nakładają 

połową ich powierzchni, powoduje, że WS=
1

2
. Natomiast w przy-

padku, gdy region o mniejszej wielkości całkowicie zachodzi na 

połowę wielkości większego, wskaźnik wynosi WS=
2

3
. Ten przy-

kład pokazuje, że we współczynniku różnice w lokalizacji są sil-

niej wykazywane od różnic w wielkości (Rys. 7).

nie można było określić prawidłowej lokalizacji, a  tym samym 

struktury odniesienia dla poszczególnych faz oddechowych. 

W przypadku tomogramów pacjentów nie można określić war-

tości odniesienia.

Wyniki i wnioski

Nie jest możliwe bezpośrednie porównanie wykresów odde-

chowych obu systemów w związku z usuwaniem tych wykresów 

przez system Smart Deviceless4D zaraz po dokonaniu rekon-

strukcji. Porównania obu aplikacji można dokonać jedynie po-

przez porównanie rekonstrukcji, które są wynikiem ich działania.

Advantage4D jest systemem, który dane oddechowe pozwa-

lające na przyporządkowanie obrazu do danej fazy oddechowej 

czerpie z zewnętrznego surogata – markera umieszczonego na 

ciele pacjenta (RPM), który wiąże ruch powierzchni ciała pacjen-

ta z ruchem narządów wewnętrznych. Natomiast Smart Device-

less4D jest systemem bramkowania wirtualnego, co oznacza, że 

dane oddechowe czerpie tylko i wyłącznie z obrazów dostarczo-

nych mu do analizy. W przeciwieństwie do systemu RPM/Advan-

tage4D jest to aplikacja służąca wyłącznie do retrospektywnej 

rekonstrukcji obrazów i aktualnie nie może zostać wykorzysta-

ny w bramkowanej radioterapii. Niemniej oprócz obrazów MIP 

zostały poddane weryfikacji również ich części składowe, czyli 

poszczególne fazy oddechowe.

Struktury MIP4D dla obydwu systemów w  odniesieniu do 

MIP3D posiadają wysoki współczynnik Sørensena/Dice’a, 

tj. 0,9776 dla Advantage4D i 0,9699 dla Smart Deviceless4D (Ta-

bela 1).

Rys. 7 Zmiana średniej zrekonstruowanej objętości struktury Płuco w  systemach 

Advantage4D i Smart Deviceless4D 

Choć liczbowo WS > 0,7 wskazuje na doskonałą zgodność, to 

konkretna wartość WS jest trudna do interpretacji. Jego naj-

większą zaletą jest to, że daje możliwość porównania podobień-

stwa między parami obiektów [8].

Obrazy MIP fantomu w ruchu uzyskane w systemach 4D zo-

stały porównane z MIP3D (suma skanów statycznych). Pomimo 

znanych wymiarów geometrycznych (wielkość i  kształt PTV), 

Tabela 1 Porównanie za pomocą współczynnika Sørensena/Dice’a struktury MIP3D 

ze strukturami MIP4D uzyskanymi za pomocą Advantage4D i Smart Deviceless4D 

podczas cyklu oddechowego fantomu. W kolumnach MIP3D i MIP4D ukazano obję-

tości obrysów MIP3D i MIP4D. Kolumna Inter przedstawia część wspólną struktur 

MIP3D i MIP4D

Analiza objętości struktur External i Płuco (Rys. 8, 9) wykazała, 

że maksymalny wydech w systemie Smart Deviceless4D przypa-

da na szóstą fazę (60%) cyklu oddechowego. Takie przesunięcie 

nie jest istotne z punktu widzenia TK służącego do planowania 

radioterapii, gdyż wówczas celem jest wyznaczenie obszaru 

do napromieniania, a  konturowanie ruchu guza odbywa się 

Źródło: Opracowanie własne.
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zwykle na obrazach MIP. Poza tym podczas obserwacji ciągło-

ści ruchu na wszystkich fazach jednocześnie ( jako film) jest ono 

niezauważalne.

Na wykresie przedstawionym na rysunku 10 pokazano zmianę 

średniej objętości zrekonstruowanego targetu w  stosunku do 

wartości bazowej, czyli średniej objętości z 23 pomiarów nieru-

chomego fantomu zatrzymanego w różnych fazach cyklu ruchu 

korpusu tej objętości. Maksymalna różnica w rekonstruowanych 

objętościach może dochodzić nawet do 19,5% (przy objętości 

statycznej – 3D stanowi to 0,78 cm3), co zaobserwowano dla 

fazy oddechowej „20%”. W tym miejscu znajduje się połączenie 

dwóch skanów cine, w  którym w  związku z  wysoką prędkością 

fantomu doszło do połączenia obrazów „przesuniętych” fazo-

wo. Potwierdzają to (zbliżone do referencyjnej) objętości tar-

getu w fazie o najniższej prędkości, czyli 0% – „wdech” (dla obu 

systemów), a także 50% dla Advantage4D i 60% Dla Smart Devi-

celess4D, czyli „wydech”.

Ze względu na ochronę radiologiczną zaniechano wykonania 

obrazów bazowych (MIP3D) pacjentów, takiego jak w przypad-

ku fantomu. W tym celu należałoby wykonać kilkanaście skanów 

z  różnym wypełnieniem płuc, poza tym wstrzymanie oddechu 

w dowolnej fazie może powodować naprężenia niewystępujące 

w  czasie normalnego cyklu oddechowego. Obrazy MIP4D pa-

cjentów rekonstruowane za pomocą obu systemów porównano 

między sobą. Średnia wartość WS pacjentów ze zmianą nowo-

tworową w płucu wyniosła 0,952 (Tabela 2).

Tabela 2 Zestawienie objętości [cm3] oraz wskaźnika Sørensena/Dice’a obrysów 

guzów nowotworowych powstałych przez konturowanie obrazów MIP pacjentów 

uzyskanych w systemach Advantage4D i Smart Deviceless4D

Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 8 Zmiana średniej zrekonstruowanej objętości struktury Target w systemach 

Advantage4D i Smart Deviceless4D w stosunku do wartości bazowej

Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 9 ......................

Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 10 ......................

Źródło: Opracowanie własne.

Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że 

oba systemy pomimo różnic pozwalają na prawidłowe zaplano-

wanie leczenia radioterapeutycznego, a kontury obszarów wy-

znaczanych na podstawie rekonstrukcji TK z ich wykorzystaniem 

są zgodne co do kształtu i objętości.
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