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A.Ι. Εισαγωγή
Η βραχυθεραπεία με χρήση μικροσφαιριδίων επισημασμένων με 90Υ ή αλλιώς η επιλεκτική
εσωτερική ακτινοθεραπεία αποτελεί μία εναλλακτική αντιμετώπιση του καρκίνου του
ήπατος είτε πρόκειται για υπατοκυτταρικό νεόπλασμα είτε για μεταστατικό όγκο από
πρωτογενείς όγκους κυρίως του παχέος εντέρου (60-70% των ασθενών με ορθοκολικό
αδενοκαρκίνωμα εμφανίζουν ηπατικές μεταστάσεις) αλλά και άλλων οργάνων. Το
ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα αποτελεί την έκτη σε αριθμό πιο κοινή μορφή καρκίνου και
την τρίτη πιο θανατηφόρα μορφή καρκίνου παγκοσμίως. Αν και το ήπαρ αποτελεί ένα
όργανο παράλληλης λειτουργίας η χειρουργική εκτομή στην περίπτωση του
ηπατοκυτταρικού καρκινώματος είναι δυνατή μόνο σε ασθενείς οι οποίοι πληρούν τα
κριτήρια Milan (πιν.1) ενώ στη περίπτωση του μεταστατικού όγκου ο οποίος αποτελεί και
την συνηθέστερη μορφή καρκίνου στο ήπαρ η χειρουργική εκτομή δεν είναι εφικτή. Η
βραχυθεραπεία με χρήση μικροσφαιριδίων 90Υ εκμεταλλεύεται την ιδιαίτερη αγγειακή
δομή του ήπατος με σκοπό την εναπόθεση θεραπευτικής δόσης επιλεκτικά στη περιοχή του
όγκου.
Σύμφωνα με τα κριτήρια Milan ένας ασθενής επιλέγεται για χειρουργική εκτομή όταν:





Έχει έναν όγκο μικρότερο από 5 cm
Έως τρεις όγκους μικρότερους από 3 cm.
Όχι εξωηπατικά ευρήματα
Όχι αγγειακές διηθήσεις
Πίνακας 1. Κριτήρια Milan για χειρουργική εκτομή σε ασθενείς με ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα

Η αιμάτωση του ήπατος παρέχεται από τη πυλαία φλέβα και την ηπατική αρτηρία. Στο
υγιές ήπαρ το 70%-80% της αιμάτωσης παρέχεται από τη πυλαία φλέβα και αποτελείται
από αίμα πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά προερχόμενο από την γαστρεντερική ατραπό και
τον σπλήνα με σκοπό το φιλτράρισμα του και τον μεταβολισμό των θρεπτικών αυτών
συστατικών από το ήπαρ. Το υπόλοιπο 30%-20% της αιμάτωσης αποτελείται από
οξυγονωμένο αίμα απαραίτητο για την σωστή λειτουργία του οργάνου προερχόμενο από
την ηπατική αρτηρία. Αντιθέτως οι ηπατικοί όγκοι είτε πρωτογενείς είτε μεταστατικοί
δέχονται το 80%-100% της αιματικής παροχής τους από την ηπατική αρτηρία. Η επιλεκτική
εσωτερική ακτινοθεραπεία εκμεταλλεύεται αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ήπατος
με σκοπό την χορήγηση ραδιενεργών σφαιριδίων 90Υ της τάξης μεγέθους μερικών μικρών
(20-60 μm) μέσω της ηπατικής αρτηρίας απευθείας στην περιοχή του όγκου. Τα αρτηρίδια
της ηπατικής αρτηρίας που καταλήγουν στον όγκο είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με τα
εναποτιθέμενα μικροσφαιρίδια με αποτέλεσμα να γίνεται ταυτόχρονα, εμβολισμός των
αρτηριδίων που τροφοδοτούν τον όγκο με αίμα και τοπική εναπόθεση ακτινοβολίας στον
όγκο. Για τον λόγο αυτό η μέθοδος αυτή αναφέρεται στη βιβλιογραφία και ως
ακτινοεμβολισμός με μικροσφαιρίδια 90Υ.
Στην περίπτωση χρήσης εφαρμογών εξωτερικής ακτινοβόλησης του ήπατος βασικό
περιορισμό αποτελεί η υψηλή ευαισθησία του ηπατικού παρεγχύματος στην ακτινοβολία.
Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόση στο συνολικό ήπαρ είναι 35 Gy παρεχόμενη τμηματικά σε
τμήματα των 1.8 Gy/ημέρα. Αυτή η δόση είναι πολύ χαμηλότερη από την δόση που
χρειάζεται για να καταστραφούν συμπαγείς όγκοι, η οποία εκτιμάται άνω των 70 Gy.
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Ο μηχανισμός του ακτινοεμβολισμού μικροσφαιριδίων όπως περιγράφηκε σε συνδυασμό
με τις ιδιότητες του 90Υ (πιν.2) επιτρέπει την εναπόθεση δόσεων άνω των 70 Gy τοπικά στον
όγκο χωρίς να ξεπερνιέται η δόση ανοχής του υγιούς ήπατος. Η αγωγή με μικροσφαιρίδια
90
Υ βασίζεται σε εικόνες εγκάρσιων τομών και σε αρτηριογράμματα του ασθενούς. Η
προεργασία της αγωγής περιλαμβάνει triple-phase contrast CT και/ή contrast-enhanced
MRI απεικόνιση του ήπατος για τον προσδιορισμό του όγκου του καρκινώματος και του
υγιούς ήπατος, την βατότητα της ηπατικής αρτηρίας και την έκταση της εξωηπατικής
βλάβης. Εκτίμηση ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας μέσω χημικής ανάλυσης ορού και
καθορισμό της ύπαρξης και του μεγέθους της αύξησης καρκινικών δεικτών.
Ιδιότητες 90Υ
Χρόνος ημιζωής
Μέγιστη ενέργεια (β-)
Μέση ενέργεια (β-)
Μέγιστο εύρος (νερό)
Μέσο εύρος (νερό)
Εσωτερική δίδυμος γένεση
90% απορρόφηση ακτινοβολίας

64.2 h
2.25 ΜeV
0.93 MeV
11 mm
2.5 mm
32 ppm (parts per million)
5.3 mm (ακτίνα σφαίρας)

Πίνακας 2. Ιδιότητες του ραδιοϊσοτόπου 90Υ

Εφόσον ένας ασθενής επιλεχτεί ως δυνητικός υποψήφιος για αγωγή ακτινοεμβολισμού με
χρήση μικροσφαιριδίων 90Υ γίνεται μία αρχική αγγειογραφική εκτίμηση της ηπατικής
αρτηριακής αγγείωσης μέσα σε χρονική περίοδο δύο εβδομάδων πριν την καθορισμένη
ημερομηνία εφαρμογής των μικροσφαιριδίων. Ακολούθως αφού έχει αναγνωριστεί η
περιοχή θεραπείας από την αγγειογραφική διαδικασία, ένας καθετήρας τοποθετείται στη
περιοχή αυτή ενδοαρτηριακά από τον οποίο χορηγείται 99mTc-MAA με σκοπό τη πρόβλεψη
της βιοκατανομής των μικροσφαιριδίων 90Υ (εδ. II.b). Τα αποτελέσματα αυτής της φάσης
της διαδικασίας είναι καθοριστικά για την απόφαση συνέχισης ή διακοπής της αγωγής του
ασθενούς καθώς και για την τροποποίηση ή όχι της επιθυμούμενης χορηγούμενης
ενεργότητας των μικροσφαιριδίων. Στη συνέχεια γίνεται η χορήγηση των μικροσφαιριδίων
με καθετήρα μέσω της ηπατικής αρτηρίας στην επιλεγμένη περιοχή θεραπείας και λίγες
ώρες μετά την χορήγηση τους ακολουθεί planar ή SPECT απεικόνιση της οφειλόμενης στην
β- εκπομπή του 90Υ bremsstrahlung ακτινοβολίας ή PET απεικόνιση της μικροσκοπικής
εσωτερικής δίδυμου γένεσης με σκοπό την επαλήθευση της αναμενόμενης κατανομής των
μικροσφαιριδίων στο ήπαρ. Οι δοσιμετρικές εκτιμήσεις της αγωγής βασίζονται στον γενικό
τύπο εκτίμησης δόσης που έχει αναπτυχθεί από το Medical Radiation Dose Committee of
the Society of Nuclear Medicine(MIRD schema) σύμφωνα με τον οποίο η ενεργότητα
κατανέμεται ομοιόμορφα στην περιοχή ενδιαφέροντος. Αυτή η υπόθεση δεν
αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα και δεν παρέχει την δυνατότητα του ακριβούς
προσδιορισμού της κατανομή της δόσης. Τέτοιες πληροφορίες μπορούν να βελτιώσουν την
αποτελεσματικότητα της θεραπείας και για αυτό νέες τεχνικές δοσιμετρίας βασιζόμενες
στα δεδομένα απεικόνισης του 99mTc-MAA SPECT και του 90Υ PET καθώς και Monte Carlo
τεχνικές ακριβής δοσιμετρίας βρίσκονται υπό έρευνα και ανάπτυξη. Οι δυνατότητες αλλά
και οι περιορισμοί των τεχνικών αυτών θα αναπτυχθούν σε επόμενα εδάφια παρακάτω.
Τέτοιου είδους πληροφορίες δεν μπορούν να ληφθούν από την bremsstrahlung απεικόνιση
του 90Υ λόγω της χαμηλής ανάλυσης της εικόνας η οποία μπορεί να παρέχει μόνο ποιοτικές
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πληροφορίες για την κατανομή των μικροσφαιριδίων και όχι ποσοτικές για δοσιμετρικές
εκτιμήσεις.

Α.Ι.a Ύτριο 90
Το ύτριο 90 (Υ90) είναι ένα ραδιενεργό ισότοπο του μετάλλου μετάπτωσης ύτριο 89 το
οποίο είναι κατηγοριοποιημένο στις σπάνιες γαίες. Το Υ90 αποτελεί το θυγατρικό ισότοπο
της αργής πυρηνικής φθοράς του στροντίου 90 (Sr90) και με τη σειρά του διασπάται στο
σταθερό ζιρκόνιο 90 (Zr90) μέσω εκπομπής β- σωματιδίων (ηλεκτρονίων). Το μεγάλο μήκος
διαδρομής των ηλεκτρονίων του Υ90, το οποίο επιτρέπει την ομογενή ακτινοβόληση
μεγάλων όγκων οι οποίοι συνήθως εκφράζουν ετερογενή αιμάτωση και υποξία, αλλά και ο
μεγάλος χρόνος ημιζωής του, 64.2 h το καθιστούν ένα από τα πιο διαδεδομένα
ραδιοϊσότοπα στις θεραπευτικές εφαρμογές της πυρηνικής ιατρικής. Η μέση ενέργεια της βεκπομπής του Υ90 είναι 0.9367 MeV, ενώ η μέγιστη ανέρχεται στα 2.26 MeV έχοντας μέσο
μήκος διαδρομής στον ιστό 2.5 mm και μέγιστο 11 mm. Το Υ90 θεωρείται ως ένας καθαρός
εκπομπός β- σωματιδίων και η απεικόνιση του είναι δυνατή με την χρήση των
δευτερογενών φωτονίων της bremsstrahlung ακτινοβολίας που προέρχεται από την
αλληλεπίδραση των ηλεκτρονίων με την ύλη. Η απεικόνιση αυτή έχει αρκετούς
περιορισμούς σε ανάλυση οι οποίοι παρά τις διορθώσεις στο λαμβανόμενο σήμα δεν
επιτρέπουν την λήψη ποσοτικοποιήσιμης πληροφορίας. Στην πραγματικότητα το Υ90 έχει
μία μικρή πιθανότητα μετάπτωσης στην διεγερμένη 0+ ενεργειακή κατάσταση του
σταθερού Zr90 ενέργειας 1.76 MeV την οποία ακολουθεί η αποδιέγερση στη θεμελιώδη
κατάσταση με την εκπομπή ενός ζεύγους β+/β- με πολύ μικρή πιθανότητα (εικ.1)[2]. Μόλις
32 αποδιεγέρσεις του μητρικού Υ90 στις 106 οδηγούν στην εκπομπή αυτού του ζεύγους. Το
φαινόμενο αυτό ονομάζεται εσωτερική δίδυμη γένεση και σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την PET απεικόνιση του Υ90 υπό συνθήκες υψηλής και
εστιασμένης συγκέντρωσης ραδιοϊσοτόπου όπως στην περίπτωση του ακτινοεμβολισμού
του ήπατος με χρήση μικροσφαιριδίων Υ90.

A.Ι.b Ανατομία ήπατος
Για να κατανοηθεί η πολυπλοκότητα της δοσιμετρίας στην θεραπευτική αγωγή με χρήση
μικροσφαιριδίων 90Υ είναι απαραίτητη η γνώση της ανατομίας του ήπατος. Το ήπαρ είναι το
μεγαλύτερο όργανο του ανθρώπινου σώματος με μάζα που κυμαίνεται σε 1.7-3.0 kg. Έχει
σχήμα σφηνοειδές και βρίσκεται στην ανώτερη δεξιά μοίρα της κοιλιακής κοιλότητας κάτω
από το διάφραγμα. Το ήπαρ αποτελείται από δύο λοβούς, ο δεξιός λοβός αποτελεί το 70%
της ηπατικής μάζας ενώ ο αριστερός λοβός το υπόλοιπο 30% αυτής. Η ηπατική αρτηρία και
η πυλαία φλέβα αποτελούν την αιματική παροχή του ήπατος. Η ηπατική αρτηρία κανονικά
προέρχεται από την κοιλιακή αορτή η οποία διακλαδώνεται στην αριστερή γαστρική,
σπληνική και κοινή ηπατική αρτηρία. Η κοινή ηπατική αρτηρία χωρίζεται στην
γαστροδωδεκαδακτυλική αρτηρία και την ιδία ηπατική αρτηρία. Η ιδία ηπατική αρτηρία
διαχωρίζεται σε αριστερό και δεξιό κλάδο οι οποίοι παρέχουν αιμάτωση στους
αντίστοιχους λοβούς του ήπατος. Η περιγραφή αυτή της ανατομίας της ηπατικής αρτηρίας
αν και η πιο κοινή συναντάται στο 55%-65% του πληθυσμού, στο υπόλοιπο 45%-35%
παρουσιάζονται ανατομικές μεταβολές (i.e ιδία ηπατική αρτηρία προερχόμενη από τη
κοιλιακή αορτή), αυτές οι ανατομικές μεταβολές αναφέρονται σε διακλαδώσεις που δεν
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προέρχονται από τη συνηθισμένη πηγή. Είναι είτε υποκατάστατες κάποιων φυσιολογικών
εκλιπόντων διακλαδώσεων ή είναι συμπληρωματικές διακλαδώσεις των φυσιολογικών. Το
χαρακτηριστικό αυτό της αρτηριακής ανατομίας πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά τη
διαδικασία της αγγειογραφικής χαρτογράφησης με σκοπό την αποφυγή επιπλοκών και της
εξωηπατικής κατανομής μικροσφαιριδίων στην συνέχεια της αγωγής.
Το οξυγονωμένο αίμα που παρέχεται από την ηπατική αρτηρία για την υποστήριξη του
ήπατος ανέρχεται στο 20%-30% της συνολικής αιματικής παροχής ενώ το υπόλοιπο 80%70% αποτελεί φλεβικό αίμα προερχόμενο από την γαστρεντερική ατραπό μέσω της
ηπατικής πυλαίας φλέβας. Οι διακλαδώσεις της πυλαίας φλέβας διέρχονται μεταξύ των
λοβιδίων και καταλήγουν στα κολποειδή (sinusoids). Τα λοβίδια είναι εξαγωνικές
λειτουργικές μονάδες του ήπατος και τα κολποειδή είναι μικρά αγγεία ανάμεσα από σειρές
ηπατικών κυττάρων. Το φιλτραρισμένο πλέον φλεβικό αίμα απομακρύνεται από το ήπαρ
μέσω της κεντρικής φλέβας κάθε λοβιδίου, οι οποίες συνολικά καταλήγουν στην ηπατική
φλέβα. Η ηπατική φλέβα αποτελείται από μικρές φλέβες που προέρχονται από κάθε λοβό
και καταλήγουν στην κάτω κοίλη φλέβα.

Εικόνα 1. a. Δομή ηπατικών λοβιδίων, b. Δικτυωτό πρότυπο λοβιδίων, c. Σύστημα ταξινόμησης Couinnaud

Σύμφωνα με τους Seza A.Gulec et al. [5] ένα λοβίδιο, σε fractal γεωμετρία με άξονα τη
κεντρική φλέβα, είναι μία τρισδιάστατη ακτινική διευθέτηση πλακών ηπατοκυττάρων.
Μπορεί να προσεγγιστεί με ένα εξαγωνικό πρίσμα με μέση ακτίνα 0.06 cm (r), πλευρά
μήκους 0.07 cm (s) και μήκος 0.15 cm (l) που αντιστοιχούν σε ένα όγκο 0.00189 cm3
(V=3rsl). Οι πυλαίες τριάδες (χοληφόρος πόρος, πυλαία φλέβα, ηπατική αρτηρία)
βρίσκονται στις γωνίες μεταξύ γειτονικών λοβιδίων (εικ.1a). Οι διάμετροι των πυλαίων
τριάδων κυμαίνονται σε εύρος 100-150 μm και η κεντρική φλέβα στο κέντρο του λοβιδίου
απέχει από τις πυλαίες τριάδες περίπου 600-750 μm. Τα ηπατοκύτταρα καλύπτουν το
μεγαλύτερο μέρος του όγκου του λοβιδίου σχηματίζοντας χορδές μεταξύ των πυλαίων
τριάδων και της κεντρικής φλέβας και χωρίζονται από τα κολποειδή. (εικ.1a) Τα
επαναλαμβανόμενα λοβίδια σχηματίζουν ένα δικτυωτό πρότυπο το οποίο είναι διακριτό σε
ιστολογικές εξετάσεις (εικ.1b).
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Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό του ήπατος είναι η παράλληλη λειτουργία του. Υπάρχουν
πολλά συστήματα περιγραφής της τμηματικής λειτουργίας του ήπατος. Ένα από τα ευρέως
διαδεδομένα είναι η Couinaud ταξινόμηση (εικ.1c) σύμφωνα με την οποία το ήπαρ
χωρίζεται σε οκτώ ανατομικά, λειτουργικά ανεξάρτητα τμήματα. Κάθε τμήμα έχει τη δικιά
του αιματική παροχή και το δικό του σύστημα απορρόφησης χολής. Η χρησιμότητα του
συστήματος της Couinaud ταξινόμησης αποδίδεται στο γεγονός ότι κάθε τμήμα λειτουργεί
ως αυτοδύναμη μονάδα με αποτέλεσμα σε μία χειρουργική διαδικασία η εκτομή σε ένα
τμήμα μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς να προκαλέσει βλάβη στα υπόλοιπα τμήματα. Με
ανάλογο τρόπο στην αγωγή με μικροσφαιρίδια 90Υ αν ο καθετήρας εναπόθεσης των
μικροσφαιριδίων τοποθετηθεί προσεκτικά από εξειδικευμένο προσωπικό είναι δυνατό να
κατανεμηθούν τα ραδιενεργά μικροσφαιρίδια μόνο στα επιθυμούμενα τμήματα αφήνοντας
τα υπόλοιπα τμήματα ανέπαφα ώστε να παρέχουν ηπατική λειτουργία στον ασθενή μετά
την αγωγή.

A.Ι.c Ενδείξεις/Αντενδείξεις
Η επιτυχία της αντιμετώπισης όγκων του ήπατος με ακτινοεμβολισμό μικροσφαιριδίων 90Υ
βασίζεται στην ύπαρξη κατάλληλων ενδείξεων οι οποίες θα διασφαλίσουν τη λήψη
ευεργετικής, με αποδεικτικά στοιχεία, θεραπείας για τους ασθενείς. Επειδή κάθε διαθέσιμο
προϊόν μικροσφαιριδίων έχει διαφορετικά κριτήρια έγκρισης αγωγής και διαφορετικές
ιδιότητες, κάθε περίπτωση ασθενούς πρέπει να αξιολογηθεί ξεχωριστά για το καθορισμό
του καταλληλότερου προϊόντος για τον εκάστοτε ασθενή. Αυτή η λεπτομέρεια αποκαλύπτει
την εξατομικευμένη φύση της θεραπευτικής αγωγής αυτής (patient specific medical
treatment). Παρακάτω κατηγοριοποιούνται κάποιες από τις πιο γενικές και βασικές
ενδείξεις και αντενδείξεις για τον ακτινοεμβολισμό μικροσφαιριδίων 90Υ (πιν.3).

Πίνακας 3. Ενδείξεις και αντενδείξεις για την βραχυθεραπεία με μικροσφαιρίδια
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A.ΙΙ. Διαδικασία θεραπευτικής αγωγής
A.II.a Triple phase CT
Η ορατότητα του ηπατικού όγκου εξαρτάται από τη διαφορά της εξασθένησης των ακτίνων
Χ μεταξύ του όγκου και του υγιούς ήπατος. Σε μία απλή αξονική τομογραφία οι ηπατικοί
όγκοι συχνά δεν είναι εμφανείς επειδή η αντίθεση με τους γύρω ιστούς είναι χαμηλή. Μόνο
λιγοστοί όγκοι περιέχουν απασβεστώσεις και κυστοειδής μέρη ή λίπος ώστε να είναι
ανιχνεύσιμοι, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απαιτείται μία τεχνική αύξησης της
αντίθεσης. Η triple phase CT είναι ένας τύπος αξονικής τομογραφίας τριών φάσεων, η
οποία εφαρμόζεται για την εξέταση του ήπατος και απαιτεί τη χρήση σκιαγραφικού με
σκοπό να αυξηθεί η αντίθεση των αγγείων. Η σκιαγραφική ουσία έχει μεγαλύτερο
συντελεστή εξασθένησης από το αίμα και απορροφά περισσότερες ακτίνες Χ αυξάνοντας
την αντίθεση. Η αύξηση της αντίθεσης μεταξύ όγκων και του υγιούς ήπατος οφείλεται στη
διπλή φύση της αιμάτωσης του ήπατος. Η διαφορά στην αιματική παροχή οδηγεί σε
διαφορετικό μοτίβο αντίθεσης μεταξύ όγκου και ηπατικού παρεγχύματος. Η διαφορά αυτή
αξιοποιείται στις διαφορετικές φάσεις της διαδικασίας.
Οι φάσεις είναι οι εξής:






Αρτηριακή φάση (σάρωση κατά την ένεση του σκιαγραφικού), όπου η αντίθεση των
υπερβριθών όγκων θα αυξηθεί λόγω της αυξημένης ροής αίματος από την ηπατική
αρτηρία, ενώ η αντίθεση του ηπατικού παρεγχύματος δεν θα έχει μεταβληθεί
ακόμα διότι το σκιαγραφικό μέσο δεν βρίσκεται στη πυλαία φλέβα. Οι όγκοι αυτοί
θα φαίνονται ως υψηλής αντίθεσης περιοχές σε ένα χαμηλής αντίθεσης υπόβαθρο.
Φάση πυλαίας φλέβας (σάρωση σύντομα μετά την ένεση), όπου το σκιαγραφικό
έχει διαχυθεί στο ηπατικό παρέγχυμα μέσω της πυλαίας φλέβας και είναι δυνατή η
ανάδειξη υποβριθών όγκων ως περιοχές χαμηλής αντίθεσης σε ένα υπόβαθρο
υψηλής αντίθεσης όταν το σκιαγραφικό στο ηπατικό παρέγχυμα έχει φτάσει στη
μέγιστη τιμή συγκέντρωσης.
Φάση εξισορρόπησης (σάρωση 10 λεπτά μετά την ένεση), όπου οι όγκοι είναι
εμφανείς και αναδεικνύονται αλλαγές στη απέκκριση του σκιαγραφικού όπου
κάποιοι όγκοι θα χάνουν αντίθεση γρηγορότερα από τον εγγύς ηπατικό ιστό και
κάποιοι πιο αργά ανάλογα με τη ταχύτητα απέκκρισης του σκιαγραφικού.

Γενικά οι ηπατικοί όγκοι τείνουν να αναδεικνύονται καλύτερα στις δύο πρώτες φάσεις.
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Εικόνα 2 a. Μικρό ηπατοκαρκίνωμα σε κυρωτικό ήπαρ μη ορατό σε αξονική τομογραφία χωρίς ενίσχυση
αντίθεσης - NECT (αριστερά), καθαρά ορατό στην αρτηριακή φάση (μέση) και μη ορατό στη φάση πυλαίας
φλέβας (δεξιά), b. Ανίχνευση καρκινώματος βασιζόμενη στη διαφορά εξασθένησης ακτινοβολίας μεταξύ
ηπατικού ιστού και όγκου, αριστερά: αρτηριακή φάση δείχνει υπεραγγείωση, μέση: φάση πυλαίας φλέβας
δείχνει υποβριθής μετάσταση, δεξιά: φάση εξισορρόπησης αναδεικνύει χολαγγειοκαρκίνωμα.

A.II.b Dynamic contrast-enhanced MRI
Η δυναμική μαγνητική τομογραφία ενισχυμένης αντίθεσης παρέχει εκτός της δυνατότητας
να χρησιμοποιηθεί συνοδευτικά με τη triple phase CT ή να την αντικαταστήσει για την
ανίχνευση όγκων και την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί για την μελέτη αλλαγών στην
αιμάτωση μετά την αντιμετώπιση του ηπατοκαρκινώματος. Η αγγειογένεση, η οποία
αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη μεταστάσεων και την εξέλιξη του
ηπατοκαρκινώματος, αντιμετωπίζεται με το χημειοεμβολισμό και συστημικές στοχευμένες
μοριακές θεραπείες. Η DCE-MRI επιτρέπει την ποσοτικοποίηση χαρακτηριστικών αγγείωσης
του όγκου και του ηπατικού παρεγχύματος. Με αυτή την τεχνική είναι εφικτό να καλυφθεί
ολόκληρο το ήπαρ με υψηλή χωρική και χρονική ανάλυση χρησιμοποιώντας μια
ογκομετρική τρισδιάστατη ακολουθία, επιτρέποντας τη κάλυψη πολλαπλών όγκων και
χωρικών διαφορών στο ηπατικό παρέγχυμα. Λιγοστή έρευνα έχει γίνει στην εφαρμογή της
μεθόδου της DCE-MRI στη περίπτωση του ηπατοκαρκινώματος και της κίρρωσης με πιο
χαρακτηριστική την εργασία του Bachir Taouli, MD, of New York’s Mount Sinai School of
Medicine, όπου καταγράφεται η αρχική εμπειρία της ομάδας με την χρήση της DCE-MRI για
την ποσοτικοποίηση της αιμάτωσης του ηπατοκαρκινώματος και του περιβάλλοντος
ηπατικού παρεγχύματος. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι το HCC έχει
υψηλότερη αρτηριακή αιμάτωση και περισσότερα αρτηριακά αγγεία συγκριτικά με το
ηπατικό παρέγχυμα, με σημαντικά χαμηλότερη αιματική ροή εκ της πυλαίας φλέβας.

A.ΙΙ.c Βασική αγγειογραφική διαδικασία
Δεδομένου ότι κάποιος ασθενής έχει επιλεχθεί ως δυνητικός υποψήφιος για
ακτινοεμβολισμό μικροσφαιριδίων 90Υ, ακολουθεί η αρχική αγγειογραφική εκτίμηση. Ένας
καθετήρας τοποθετείται διαδερμικά μέσω της μηριαίας αρτηρίας του ασθενούς και
οδηγείται ακτινοσκοπικά στην ηπατική αρτηρία από τον επεμβατικό ακτινολόγο. Η θέση
του καθετήρα εξασφαλίζεται αφού επαληθευθεί με ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία
(DSA). Ακτινοσκοπική απεικόνιση είναι επίσης απαραίτητη κατά τη διαδικασία τοποθέτησης
των μικροσφαιριδίων. Υπάρχουν τρεις κύριοι σκοποί της αγγειογραφικής εκτίμησης:
(1) καθοδήγηση του καθετήρα εναπόθεσης των μικροσφαιριδίων, (2) εκτίμηση της
αιματικής παροχής πριν τη θεραπευτική αγωγή, και (3) προσδιορισμός της κατάληξης των
μικροσφαιριδίων. Η αγγειογραφική διαδικασία περιλαμβάνει: κοιλιακό αορτόγραμμα, άνω
μεσεντερικό και κοιλιακό αρτηριόγραμμα και αρτηριόγραμμα δεξιάς και αριστερής
ηπατικής αρτηρίας(εικ.3).
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Εικόνα 3.DSA απεικονίσεις. A) Κοιλιακό αορτόγραμμα Β) Άνω μεσεντερικό αγγειόγραμμα C) Κοιλιακό αρτηριόγραμμα
D) ηπατικό και γαστροδωδεκαδακτυλικό αρτηριόγραμμα

Αυτά αποτελούν τα ελάχιστα αγγειογράμματα που χρειάζονται για την χαρτογράφηση του
ηπατικού αρτηριακού δικτύου και είναι πιθανό να χρειάζονται περισσότερα, ανάλογα με τα
αποτελέσματα αυτών των απεικονίσεων, όπως στην περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια
ανατομική μεταβολή (εδ. Ι.b). Τα προαναφερόμενα αγγειογραφήματα γίνονται για την
καταγραφή της ανατομίας, την ανίχνευση ανατομικών μεταβολών και την απομόνωση της
ηπατικής κυκλοφορίας αποφράζοντας εξωηπατικά αγγεία. Γίνεται προφυλακτικός
εμβολισμός όλων των εξωηπατικών αγγείων συμπεριλαμβανομένου της
γαστροδωδεκαδακτυλικής και της δεξιάς γαστρικής αρτηρίας ,όπως προτείνεται από τα
περισσότερα θεραπευτικά κέντρα. Ακολούθως του εμβολισμού αυτών των αγγείων,
μικροσωματίδια 99mTc-MAA εγχέονται μέσω καθετήρα που τοποθετείται στην ιδία ηπατική
αρτηρία για την εκτίμηση της πνευμονικής παρέκκλισης. Επαναληπτικά αγγειογραφήματα
πριν την θεραπευτική αγωγή είναι θεμιτό να γίνουν ώστε να επαληθευθεί ότι η αρτηριακή
ανατομία δεν έχει αλλάξει μετά την αρχική εκτίμηση.

A.II.d Πνευμονική Παρέκκλιση - 99mTc-MAA
Έχοντας εντοπίσει την περιοχή στόχο της αγωγής, μέσω της αγγειογραφικής εκτίμησης,
ακολουθεί τοποθέτηση καθετήρα σε αυτή την περιοχή και χορήγηση ενδοαρτηριακά 99mTcMAA (99mTc-MacroAggregated Albumin) με σκοπό την πρόγνωση της βιοκατανομής των
μικροσφαιριδίων 90Υ. Τα επισημασμένα με 99mTc μικροσωματίδια αλβουμίνης έχουν
μέγεθος 20-40 μm, αντίστοιχο με αυτό των μικροσφαιριδίων 90Υ και παρά τη χαμηλότερη
τους πυκνότητα έναντι των μικροσφαιριδίων, το ακανόνιστο σχήμα τους και το γεγονός ότι
είναι βιοδιασπώμενα, προσομοιάζουν σε μεγάλο βαθμό την βιοκατανομή των
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μικροσφαιριδίων και εφόσον δεν εκπέμπουν θεραπευτική δόση αποτελούν ιδανικά
απεικονιστικά υποκατάστατα των μικροσφαιριδίων. Μικροσωματίδια 99mTc-MAA που παρά
τον προφυλακτικό εμβολισμό βρίσκουν δίοδο από το αρτηριακό δίκτυο του ήπατος στους
πνεύμονες παραμένουν στα τριχοειδή αγγεία των πνευμόνων κατά την πρώτη μόλις
διέλευση από την πνευμονική κυκλοφορία [9]. Η planar ή η ολόσωμη SPECT απεικόνιση των
99m
Tc-MAA παρέχει δεδομένα για την παρέκκλιση των επισημασμένων σωματιδίων στους
πνεύμονες. Το κλάσμα πνευμονικής παρέκκλισης (Lung Shunt Ratio – LSR) είναι ο λόγος των
συνολικών καταγεγραμμένων κρούσεων στους πνεύμονες προς το άθροισμα των
καταγεγραμμένων κρούσεων στους πνεύμονες και το ήπαρ (εξ.1).

, (εξ. 1)
Ασθενείς με αξιοσημείωτη παρέκκλιση ενεργότητας στους πνεύμονες, συνήθως
μεγαλύτερη από 20% ή 16 mCi (600 MBq) θα πρέπει να αποκλείονται από την αγωγή των
μικροσφαιριδίων 90Υ λόγω της πιθανότητας εμφάνισης πνευμονίτιδας λόγω ακτινοβολίας. Η
ενεργότητα αυτή καθορίζεται υποθέτοντας δόση 30 Gy σε πνεύμονα μάζας 1 kg στην εξ. 8
(εδ. IV.a). Παρόλα αυτά μέθοδοι, όπως η χρήση μη ραδιενεργών μικροσφαιριδίων στον
εμβολισμό του ήπατος για την μείωση της πνευμονικής παρέκκλισης και κατ’ επέκταση της
πνευμονικής δόσης αναφέρονται. Για ασθενείς με κλάσμα πνευμονικής παρέκκλισης 10%20% γίνεται τροποποίηση της χορηγούμενης ενεργότητας (πιν.4). Η χρήση των
μικροσφαιριδίων 90Υ αντενδείκνυται επίσης και για ασθενείς με εναπόθεση ενεργότητας
στη γαστρεντερική ατραπό, εκτός εάν μπορεί να περιοριστεί η εναπόθεση αυτή, με
εμβολισμό των ύποπτων για την εναπόθεση αρτηριακών διακλαδώσεων με αγγειογραφικές
τεχνικές. Η απεικόνιση SPECT του ήπατος μπορεί να δώσει επιπλέον, πληροφορίες σχετικά
με τον όγκο-στόχο του ήπατος και σχετικά με την πρόσληψη των επισημασμένων
μικροσωματιδίων στους ηπατικούς όγκους και στο υγιές ήπαρ.

Κλάσμα πνευμονικής παρέκκλισης

Συντελεστής μείωσης χορηγούμενης
ενεργότητας
<10%
Καμία τροποποίηση
10%-15%
20% ελαχιστοποίηση
15%-20%
40% ελαχιστοποίηση
>20%
Αποκλεισμός θεραπείας
Δόση σε 1kg πνεύμονα ανά θεραπεία <30 Gy

Πίνακας 4. Τροποποίηση χορηγούμενης ενεργότητας μικροσφαιριδίων 90Υ, ανάλογα με το κλάσμα πνευμονικής
παρέκκλισης του ασθενούς.

Οι παραπάνω πληροφορίες που παρέχει η χρήση των μικροσωματιδίων 99mTc-MAA ως
απεικονιστικό υποκατάστατο των μικροσφαιριδίων επιτρέπουν την τροποποίηση και
βελτιστοποίηση του πλάνου της θεραπείας, καθώς παρέχουν επίσης δεδομένα για imagebased δοσιμετρία (εδ. IV.c). Για το λόγο αυτό είναι σημαντική η προσπάθεια βελτίωσης
αυτής της καθοριστικής για την θεραπευτική αγωγή διαδικασίας. Βελτίωση στην ποιότητα
των ληφθέντων δεδομένων μπορεί να γίνει με χρήση απεικόνισης PET, έναντι της SPECT,
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λόγω της υψηλότερης ανάλυσης των συστημάτων PET. Για το σκοπό αυτό οι Migeuel A.
Avila-Rodriguez et al. [4] έχουν προτείνει την επισήμανση μικροσφαιριδίων με PET
ραδιοϊσότοπα όπως 64Cu, 86Y και 89Zr, με σκοπό την ανάπτυξη της PET-based προθεραπευτικής δοσιμετρίας. Εκτός της καλύτερης ανάλυσης που μπορεί να προσφέρει η PET
απεικόνιση, η χρήση επισημασμένων μικροσφαιριδίων αντί για μικροσωματίδια
αλβουμίνης, δεν επιφέρει αβεβαιότητες λόγω της διαφορετικής πυκνότητας, του
ακανόνιστου σχήματος και της βιοδιάσπασης των μικροσωματιδίων. Τα μικροσφαιρίδια
όμως ως μη βιοδιασπώμενα, αν και δεν θα εναποθέσουν θεραπευτική δόση, εφόσον είναι
επισημασμένα με απεικονιστικό ραδιοϊσότοπο και όχι 90Υ, θα δημιουργήσουν φαινόμενα
μη αντιστρεπτού εμβολισμού, ο οποίος θα προκαλέσει μεταβολή της υπάρχουσας
αιμάτωσης του ηπατικού αρτηριακού δικτύου. Ο εμβολισμός αυτός στην περίπτωση των
μικροσωματιδίων αλβουμίνης είναι προσωρινός εφόσον τα σωματίδια αυτά είναι
βιοδιασπώμενα. Περαιτέρω έρευνα πρέπει να γίνει με σκοπό τη σύγκριση των δύο μέσων
(μικροσφαιρίδια, μικροσωματίδια) και τον καθορισμό του βέλτιστου μέσου για τη χρήση
και ανάπτυξη της PET-based δοσιμετρίας η οποία θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό το πλάνο
θεραπείας και την αποτελεσματικότητα της αγωγής μειώνοντας παράλληλα τις πιθανότητες
επιπλοκών ως μία ανώτερη τεχνική από την SPECT-based δοσιμετρία.

A.ΙΙ.e Χορήγηση μικροσφαιριδίων 90Υ
Μετά την αγγειογραφική εκτίμηση του ηπατικού αρτηριακού δικτύου, τον προφυλακτικό
εμβολισμό των εξωηπατικών αρτηριών και την εκτίμηση του κλάσματος πνευμονικής
παρέκκλισης ενός ασθενούς, λαμβάνεται η απόφαση χορήγησης ή μη, ανάλογα με τα
αποτελέσματα των προθεραπευτικών διαδικασιών των μικροσφαιριδίων 90Υ. Η χορήγηση
γίνεται ενδοαρτηριακά. Η ισχύουσα τεχνική είναι η εμφύτευση καθετήρα οδηγούμενου
διαμηριαία, ο οποίος οδηγείται στη περιοχή στόχο όπου και γίνεται η εναπόθεση των
μικροσφαιριδίων, οδηγώντας στον εμβολισμό του αιματικού δικτύου του όγκου και στην
ακτινοβόληση του. Ανάλογα με τον τύπο μικροσφαιριδίου που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει
να δοθεί προσοχή στο ρυθμό χορήγησης των μικροσφαιριδίων, διότι ο εμβολισμός
επιθυμείται να αποφευχθεί ως ότου εναποτεθεί συνολικά η ενεργότητα. Στην περίπτωση
χορήγησης μικροσφαιριδίων ρητίνης όπου η ειδική ενεργότητα είναι 50 Bq, πρέπει να
χορηγηθούν 40-60 εκατομμύρια σφαιρίδια για μία τυπική εναπόθεση ενεργότητας στο
συνολικό όγκο του ήπατος. Με ένα τέτοιο μεγάλο αριθμό σφαιριδίων κάποιοι ασθενείς
μπορεί να βιώσουν βραχυπρόθεσμες εμβολικές παρενέργειες (πόνο, πυρετό, ναυτία)
αντίστοιχες αλλά λιγότερο έντονες με τις παρενέργειες του χημειοεμβολισμού [1]. Επίσης
υπάρχουν περιπτώσεις όπου το ηπατοαρτηριακό δίκτυο κάποιου ασθενή δεν μπορεί να
δεχθεί τον επιθυμούμενο αριθμό μικροσφαιριδίων που έχει υπολογιστεί στο
προθεραπευτικό πλάνο (εξ. 2) και η χορήγηση διακόπτεται. Ο στόχος της θεραπευτικής
διαδικασίας δεν είναι ο εμβολισμός, αλλά η ακτινοβόληση του όγκου και συνιστάται η
χορήγηση των μικροσφαιριδίων να μην προκαλεί στάση και/ή παλινδρόμηση. Στάση των
μικροσφαιριδίων δεν έχει αναφερθεί ποτέ στη περίπτωση των γυάλινων μικροσφαιριδίων,
ενώ στη περίπτωση των μικροσφαιριδίων ρητίνης το ποσοστό διακοπής χορήγησης της
υπολογισμένης ενεργότητας ανέρχεται στο 35%.
, (εξ.2)
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Η βέλτιστη χορήγηση είναι αυτή όπου τα μικροσφαιρίδια βρίσκονται μόνο στη καρκινική
περιοχή και όχι στον γειτονικό ηπατικό ιστό. Αν έχει προκληθεί στάση οι αρτηρίες του
υγειούς ηπατικού παρεγχύματος έχουν πληρωθεί με μικροσφαιρίδια και το πλεονέκτημα
της επιλεκτικής ακτινοθεραπείας έχει χαθεί, εφόσον όλο το ήπαρ ή ο ηπατικός λοβός υπό
θεραπεία δέχονται την ίδια δόση. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας σε αυτή τη περίπτωση
δεν διαφέρει σε τίποτα από το αποτέλεσμα της διαδικασίας της εξωτερικής ακτινοβόλησης
του ήπατος. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι ασθενείς επιλέγονται
για θεραπεία με χρήση μικροσφαιριδίων, επειδή μια θεραπεία εμβολισμού δεν θα
επιφέρει το βέλτιστο αποτέλεσμα ή μπορεί να επιφυλάσσει κάποιο κίνδυνο.

A.ΙΙ.f Μετά-εμφυτευματική επιβεβαίωση
Εικόνες του ήπατος σπινθηρογραφικές ή SPECT μπορούν να ληφθούν χρησιμοποιώντας την
bremsstrahlung εκπομπή των μικροσφαιριδίων 90Υ με σκοπό την επαλήθευση της
κατανομής των μικροσφαιριδίων. Λόγω του χαμηλού ρυθμού κρούσεων της εκπομπής
bremsstrahlung η ποσοτική εκτίμηση του αποτελέσματος είναι δύσκολη αν όχι αδύνατη. Η
υπάρχουσα χρήση της bremsstrahlung εκπομπής σκοπεύει στη ποιοτική εκτίμηση της
τελικής θέσης των μικροσφαιριδίων. Η απεικόνιση SPECT της εκπομπής αυτής προτιμάται
έναντι της σπινθηρογραφικής διότι τα γειτονικά όργανα στο ήπαρ είναι ευκολότερο να
αναγνωριστούν. Η χρήση της bremsstrahlung απεικόνισης SPECT χρησιμεύει επίσης στην
απόδειξη ότι δεν υπήρξε κάποια επιπλοκή κατά την διαδικασία της αγωγής. Έχουν
αναπτυχθεί τεχνικές βελτίωσης της απεικόνισης της ακτινοβολίας bremsstrahlung [12,13],
αλλά η απεικόνιση του 90Υ εξακολουθεί να έχει σχετικά χαμηλή χωρική ανάλυση, και
ακολούθως ανακριβής ποσοτικοποίηση. Η επίτευξη απόκτησης ακριβής ποσοτικής
πληροφορίας δίνει τη δυνατότητα για δοσιμετρικούς υπολογισμούς μετά την θεραπευτική
αγωγή, ο συσχετισμός των οποίων με τους προθεραπευτικούς δοσιμετρικούς
υπολογισμούς θα βελτιώσει το πλάνο θεραπείας και θα αυξήσει την πιθανότητα ελέγχου
του όγκου μειώνοντας την πιθανότητα των επιπλοκών. Ελπιδοφόρα προσπάθεια
ποσοτικοποίησης της εναποτιθέμενης ενεργότητας των μικροσφαιριδίων γίνεται όχι
χρησιμοποιώντας την εκπομπή bremsstrahlung, αλλά εκμεταλλεύοντας το μικρό ποσοστό
εσωτερικής δίδυμου γένεσης του 90Υ. Αν και μικρό το ποσοστό αυτό είναι ικανό να παρέχει
μία ακριβή δοσιμετρική εκτίμηση με τη χρήση TOF-PET (time of flight – PET) για τη λήψη της
κατανομής ενεργότητας [3]. Τεχνικές βελτίωσης της λήψης του σήματος και μείωσης της
ενεργότητας υποβάθρου είναι υπό ανάπτυξη δίνοντας αποτελέσματα που υποστηρίζουν
την περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνικής και εδραίωση της μεταθεραπευτικής δοσιμετρίας PET
[8]. Επίσης αποτελέσματα αυτής της τεχνικής που δείχνουν συσχέτιση της εκτιμώμενης
δοσιμετρίας με την απόκριση όγκου υποστηρίζουν περαιτέρω την ανάπτυξη της.

A.ΙΙΙ. Είδη Μικροσφαιριδίων
Αυτή τη στιγμή, δύο προϊόντα μικροσφαιριδίων 90Υ είναι εμπορικά διαθέσιμα παγκοσμίως.
Το ένα συνίσταται από μικροσφαιρίδια ρητίνης εμπλουτισμένα με 90Υ (SIR-Spheres®, SIRTEX
Medical Limited, North Sydney, Australia) και το δεύτερο πρόκειται για κοίλα γυάλινα
μικροσφαιρίδια, που στο εσωτερικό τους περιέχουν 90Υ (THERA-Spheres®, Nordion Inc.,
Ottawa, Canada) (πιν.5). Κανένα από τα δύο προϊόντα δεν παρουσιάζει αποδέσμευση 90Υ σε
επίπεδα που μπορούν να θεωρηθούν δυνητικά σημαντικά. Η συνηθέστερη κλινική
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εφαρμογή των μικροσφαιριδίων είναι σε μεταστατικούς όγκους προερχόμενους από
αδενοκαρκίνωμα στο κόλον συνδυαστικά με χημειοθεραπεία όταν αυτοί οι όγκοι
παρουσιάζουν ανθεκτικότητα παρά την εφαρμογή της βέλτιστης χημειοθεραπείας, όπου
συνήθως χρησιμοποιούνται SIR-spheres®. Ασθενείς με πρωτογενές ηπατοκυταρρικό
καρκίνωμα είναι επίσης επιλέξιμοι για την αγωγή με μικροσφαιρίδια 90Υ. Σε αυτή τη
περίπτωση η επιλογή των μικροσφαιριδίων είναι τα THERA-spheres®, τα οποία
χρησιμοποιούνται για την ολοκληρωτική θεραπεία του όγκου με ακτινοβόληση, είτε για την
μείωση του μεγέθους του σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι δυνατή η μετέπειτα χειρουργική
εκτομή του.

Πίνακας 5. Ιδιότητες των δύο εμπορικά διαθέσιμων προϊόντων μικροσφαιριδίων 90Υ

Τα δύο διαθέσιμα προϊόντα μικροσφαιριδίων παρά τις διαφορές τους, έχει δειχθεί ότι είναι
εξίσου αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση μιας πληθώρας συμπαγών όγκων. Η κατανόηση
των μοναδικών χαρακτηριστικών του κάθε προϊόντος μικροσφαιριδίων επιτρέπει στους
θεράποντες ιατρούς την εκμετάλλευση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του εκάστοτε
τύπου καρκινώματος. Η ενεργότητα και ο συνολικός αριθμός των πηγών δεν μπορεί να
επαληθευθεί μοναδικά για τα μικροσφαιρίδια 90Υ. Δεν υπάρχουν τυποποιημένες μέθοδοι
για τον υπολογισμό της ενεργότητας ανεξάρτητα από τους κατασκευαστές και οι μέθοδοι
για την επαλήθευση της τοποθεσίας των μικροσφαιριδίων είναι προσεγγιστικές. Η
βελτίωση της απεικόνισης PET των μικροσφαιριδίων θα βελτιώσει επίσης την ακρίβεια της
επαλήθευσης τοποθεσίας των μικροσφαιριδίων.

A.III.a Υπολογισμός Ενεργότητας SIR-Spheres®
Σύμφωνα με τον κατασκευαστή τρεις μέθοδοι είναι διαθέσιμες για τον προσδιορισμό της
χορηγούμενης ενεργότητας των SIR-Spheres®:
1. Μέθοδος επιφάνειας σώματος (BSA method). Η επιφάνεια σώματος του ασθενούς
καθορίζεται από την εξίσωση 2 και έχοντας καθορίσει την επιφάνεια σώματος
υπολογίζεται η χορηγούμενη ενεργότητα από την εξίσωση 3.
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, (εξ.2)
, (εξ.3)
Οι χορηγούμενες ενεργότητες κυμαίνονται συνήθως σε εύρος 1.0-2.5 GBq. Αυτή η
ενεργότητα δύναται να ελαττωθεί σε περίπτωση που διακυβεύεται η ηπατική
λειτουργία ή αν το κλάσμα πνευμονικής παρέκκλισης οδηγεί σε κατανομή δόσης
στους πνεύμονες 30 Gy και άνω. Επίσης, είναι πιθανό σε μεγαλόσωμους ασθενείς η
επιφάνεια σώματος να οδηγήσει σε ενεργότητες άνω των 3 GBq, οι οποίες θα
πρέπει να τροποποιηθούν.
2. Εμπειρική μέθοδος, κατά την οποία επιλέγεται μια πρότυπη ενεργότητα που
βασίζεται στην έκταση του ήπατος που εμπλέκεται στον όγκο η οποία
τροποποιείται σύμφωνα με το κλάσμα πνευμονικής παρέκκλισης (εδ ΙΙ.b) και τον
ηπατικό λοβό στον οποίο γίνεται η θεραπευτική αγωγή. Οι συντελεστές
τροποποίησης των δύο παραπάνω παραγόντων αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως
Lung shunt modifier (LSM) και Liver part modifier (LPM) αντίστοιχα. Παρακάτω
παρατίθενται οι τιμές των συντελεστών αυτών (πιν.6) και ο υπολογισμός της
ενεργότητας σύμφωνα με την εμπειρική μέθοδο (εξ.4).

, (εξ.4)

3. Μέθοδος διαμερισματικού μοντέλου όπου σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο η
χορηγούμενη ενεργότητα υπολογίζεται επιλύοντας την εξίσωση υπολογισμού
δόσης που θα αναπτυχθεί σε επόμενο εδάφιο ως προς την ενεργότητα(εδ. IV.b),
περιορίζοντας την δόση του υγιούς ήπατος και των πνευμόνων σύμφωνα με την
εξίσωση (εξ.11).
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Πίνακας 6. Συντελεστές τροποποίησης χορηγούμενης ενεργότητας μικροσφαιριδίων SIR-spheres® σύμφωνα με την
εμπειρική μέθοδο.

Κανένα από τα παραπάνω μοντέλα δεν βασίζεται σε ισχυρά επιστημονικά θεμέλια. Η
ιδανική ενεργότητα προς χορήγηση και οι παράμετροι στις οποίες πρέπει να βασιστεί
βρίσκονται υπό εξέταση για το κάθε προϊόν μικροσφαιριδίων. Τροποποιήσεις για την
βελτιστοποίηση της αποδιδόμενης ενεργότητας από αυτά τα μοντέλα αποτελούν σύγχρονο
αντικείμενο έρευνας και περιλαμβάνουν παραμέτρους όπως η προγενέστερη αγωγή
χημειοθεραπείας και ο όγκος του καρκινώματος.

A.III.b Υπολογισμός Ενεργότητας THERA-Spheres®
Η χορηγούμενη ενεργότητα των THERA-Spheres® υπολογίζεται λύνοντας την δοσιμετρική
εξίσωση που θα αναπτυχθεί σε επόμενο εδάφιο (εξ.8), καθορίζοντας τη μάζα του όγκουστόχου από τα δεδομένα μιας απεικόνισης CT και επιλέγοντας μία επιθυμούμενη δόση
προς εναπόθεση στον όγκο-στόχο. Η χορηγούμενη ενεργότητα δίνεται παρακάτω (εξ.5).

, (εξ.5)
Η τυπική δόση για την αγωγή με THERA-spheres® σε ασθενείς με ηπατοκυταρρικό
καρκίνωμα (HCC) κυμαίνεται μεταξύ 100-120 Gy. Η βέλτιστη δόση για τη θεραπεία ενός
συμπαγούς όγκου δεν είναι γνωστή, αλλά η δόση 100-120 Gy θεωρείται ότι εξισορροπεί το
ρυθμό απόκρισης του όγκου με τον κίνδυνο για ηπατική ίνωση.

A.ΙΙΙ.c Ρόλος του χορηγούμενου αριθμού μικροσφαιριδίων
Όπως προαναφέρθηκε η διαφορά στην ειδική ενεργότητα μεταξύ των δύο τύπων
μικροσφαιριδίων, SIR-spheres® και THERA-spheres® απαιτεί χορήγηση πολύ περισσότερων
μικροσφαιριδίων για την πρώτη περίπτωση, 40-80 εκατομμύρια όπου η ειδική ενεργότητα
είναι 50 Bq, ενώ στη δεύτερη περίπτωση όπου η ειδική ενεργότητα είναι 2500 Bq
απαιτούνται 1.2 εκατομμύρια για μία ονομαστική χορηγούμενη ενεργότητα 3 GBq (πίνακας
5) εκτός των φαινομένων στάσης και μερικές φορές παλινδρόμησης στη περίπτωση των
μικροσφαιριδίων ρητίνης, μία άλλη σημαντική κλινική διαφορά προκύπτει στη δοσιμετρία.
Σύμφωνα με το γενικό τύπο (εξ.5) μία καθορισμένη ενεργότητα σε μία καθορισμένη
περιοχή αποδίδει μία καθορισμένη δόση μακροσκοπικά ισοκατανεμημένη στον όγκο δίχως
να εξαρτάται από τον αριθμό των πηγών – μικροσφαιριδίων. Αυτό δεν συνεπάγεται πως με
τη χρήση διαφορετικού αριθμού πηγών, η ίδια μέση απορροφούμενη δόση δίνει την ίδια
βιολογική επίδραση. Θεωρώντας ότι μία δόση 50 Gy εναποτίθεται σε 1 kg από 20
εκατομμύρια σφαιρίδια ρητίνης, αριθμός που αντιστοιχεί σε 20 μικροσφαιρίδια ανά κυβικό
χιλιοστό η ίδια δόση θα εναποτίθεται από 50 φορές λιγότερα γυάλινα μικροσφαιρίδια,
αριθμός που αντιστοιχεί σε 0.4 μικροσφαιρίδια ανά κυβικό χιλιοστό. Αυτή η διαφορά στο
πλήθος των σφαιριδίων έχει αποδειχθεί μαθηματικά από τους Walrand et al. [14] ότι
προκαλεί μεγάλη διαφορά στη δοσιμετρική συμπεριφορά μικροσκοπικά. Υπολογίστηκε ότι
η ίδια εναπόθεση δόσης στις πυλαίες τριάδες του ήπατος προκύπτει για 40 Gy μέσης
απορροφούμενης δόσης στο ηπατικό παρέγχυμα στη περίπτωση των μικροσφαιριδίων
ρητίνης, ενώ στη περίπτωση των γυάλινων μικροσφαιριδίων για 120 Gy μέσης
απορροφούμενης δόσης στο ηπατικό παρέγχυμα. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι ο
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μικρότερος αριθμός των γυάλινων μικροσφαιριδίων δίνει μία λιγότερο ομοιόμορφη δόση η
οποία σχετίζεται με την μειωμένη τοξικότητα και μπορεί να επιτρέψει τριπλάσια μέση
απορροφούμενη δόση στο ηπατικό παρέγχυμα. Επίσης τα αποτελέσματα αυτά εξηγούν τα
συμπεράσματα κλινικών μελετών, όπου έχει δειχθεί ότι υψηλότερη μέση απορροφούμενη
δόση είναι ανεκτή στη περίπτωση των γυάλινων μικροσφαιριδίων (70 Gy μέση δόση
υγειούς ηπατικού παρεγχύματος σε Child A HCC ασθενείς για γυάλινα μικροσφαιρίδια
έναντι 40 Gy για μικροσφαιρίδια ρητίνης). Αυτό αποδεικνύει ότι ο μικρότερος αριθμός των
γυάλινων μικροσφαιριδίων μπορεί να επιτύχει το ίδιο αποτέλεσμα με τα σφαιρίδια ρητίνης
αποδίδοντας υψηλότερες απορροφούμενες δόσεις.

A.ΙΙΙ.d Κλινική επίπτωση της διάρκειας ζωής (shelf life)
Η διάρκεια ζωής ενός φαρμακευτικού προϊόντος αναφέρεται στη διατήρηση της ποιότητας
του για ένα χρονικό διάστημα. Οι δύο διαθέσιμοι τύποι μικροσφαιριδίων έχουν αρκετά
διαφορετική διάρκεια ζωής. Τα μικροσφαιρίδια ρητίνης έχουν διάρκεια ζωής 24h και αυτό
αναγκάζει τους χρήστες να χορηγούν τον σταθερό αριθμό των 20 εκατομμυρίων
μικροσφαιριδίων ανά GBq. Επίσης ο μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος εξασθένησης των 24
ωρών πριν τη χορήγηση αυξάνει τον ήδη μεγάλο αριθμό των μικροσφαιριδίων κατά 30%.
Στη περίπτωση των γυάλινων μικροσφαιριδίων η διάρκεια ζωής είναι 12 ημέρες,
παράγοντας που αυξάνει την ελευθερία του χρήστη καθώς ο χορηγούμενος αριθμός των
μικροσφαιριδίων θα εξαρτάται μόνο από το χρόνο φυσικής εξασθένησης. Είναι δυνατό μία
δόση αναφοράς να εναποτεθεί χορηγώντας από 50 φορές λιγότερα γυάλινα
μικροσφαιρίδια την ημερομηνία αναφοράς έως 2.2 φορές, μετά από 12 μέρες σχετικά με τα
μικροσφαιρίδια ρητίνης. Σε σχετική έρευνα των Lewandowski et al.[15] έχει αναφερθεί ότι ο
χαμηλός αριθμός μικροσφαιριδίων ίσως να μην είναι ο βέλτιστος ειδικά στην περίπτωση
θεραπείας μεγάλων όγκων, όπως είναι συνήθως το ηπατοκαρκίνωμα. Σε τέτοιες
περιπτώσεις ένας μεγάλος αριθμός μικροσφαιριδίων θα μπορούσε να αποδώσει καλύτερη
κάλυψη του όγκου-στόχου και πιο ομοιογενή εναπόθεση δόσης σε αυτόν. Για αυτό το λόγο
η συνταγογραφημένη δόση μπορεί να χορηγηθεί στον όγκο μία εβδομάδα μετά την
ημερομηνία αναφοράς. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί τη λεγόμενη ‘δεύτερης εβδομάδας’ ή
‘εκτεταμένης διάρκειας ζωής’ τεχνική χορήγησης. Η προαναφερόμενη έρευνα [15] έδειξε
ότι αυτή η τεχνική αποτελεί μία ασφαλή και αποτελεσματική μεθοδολογία με υποσχόμενο
ρυθμό απόκρισης. Η υπεροχή της εκτεταμένης διάρκειας ζωής τεχνικής σχετικά με την
κλασσική χορήγηση στην ημερομηνία αναφοράς οφείλει να εδραιωθεί με περισσότερες
μελέτες. Παρόλα αυτά η ιδέα μίας συσκευής μικροσφαιριδίων η οποία δύναται να αποδίδει
την επιθυμούμενη δόση με αριθμό μικροσφαιριδίων ενδιάμεσο μεταξύ των εμβολικών SIRspheres® και των THERA-spheres® ‘πρώτης εβδομάδας’ είναι αναδυόμενη και ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσα. Ίσως σε αυτό το γεγονός οφείλεται το ότι το τρίτο αναδυόμενο είδος
μικροσφαιριδίων, για ακτινοεμβολισμό, επισημασμένο με 166Ηο έχει ειδική ενεργότητα 450
Bq η οποία είναι ενδιάμεση τιμή μεταξύ των 50 Bq και των 2500 Bq των δύο υπαρχόντων
προϊόντων. Σχετικά με αυτή την εξέλιξη της τεχνικής θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι εξής
παρατηρήσεις. Αρχικά η αύξηση των μικροσφαιριδίων όπως αναμένεται από τη θεωρεία
και αναδεικνύεται στα πειράματα ακολουθείται από αύξηση των παραγόντων του
βιολογικού αποτελέσματος, τόσο της αποτελεσματικότητας όσο και της τοξικότητας. Η
τοξικότητα θα πρέπει να ερευνηθεί προσεκτικά βασιζόμενη σε δοσιμετρικές μελέτες.

21

Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι η χρήση THERA-spheres® μετά από εξασθένηση 12
ημερών όπου ο αριθμός χορήγησης ανά GBq ενεργότητας είναι μόλις ο μισός των SIRspheres® μπορεί να προκαλέσει ίδια εμβολικά φαινόμενα στάσης. Και τελικώς εφόσον οι
κλινικές μελέτες και τα αποτελέσματα είναι σε συμφωνία για τη σημαντικότητα του
αριθμού των χορηγούμενων μικροσφαιριδίων ανά GBq, θα πρέπει αυτός ο παράγοντας να
λαμβάνεται υπόψη ως καθοριστική μεταβλητή σε κλινικές δοκιμές με σκοπό την αποφυγή
νόθευσης των αποτελεσμάτων των δοκιμών λόγω μίας μη ελεγχόμενης μεταβλητής.

A.IV. Δοσιμετρία
Ο τρέχων τρόπος υπολογισμού δόσης για τον ακτινοεμβολισμό με μικροσφαιρίδια 90Υ
βασίζεται στην εκτίμηση της μέσης απορροφούμενης δόσης στον όγκο και στο ήπαρ,
θεωρώντας ομοιογενή πρόσληψη μικροσφαιριδίων (ενεργότητας) σε αυτούς τους ιστούς. Ο
υπολογισμός της συνολικής πρόσληψης μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους, όπως η
τεχνική της γεωμετρικής μέσης τιμής [16]. Ο υπολογισμός της δόσης στους πνεύμονες
γίνεται χρησιμοποιώντας το κλάσμα παρέκκλισης και θεωρώντας επίσης ομοιογενή
πρόσληψη στον πνευμονικό χώρο. Αυτές οι εκτιμήσεις δόσης δίνουν την μέση τιμή δόσης
συνολικά για όργανα και όγκους, θεωρώντας ότι η εκπεμπόμενη ακτινοβολία β- από την
μάζα ενδιαφέροντος απορροφάται μέσα στη μάζα αυτή, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την
εναπόθεση δόσης από την εκπομπή bremsstrahlung ή την ακτινοβολία β- από τα γειτονικά
όργανα (e.g ακτινοβολία β- από τον όγκο στο υγιές ήπαρ). Είναι δυνατόν να προστεθούν
αυτές οι συνεισφορές στον υπολογισμό της δόσης αν τα δεδομένα ενεργότητας μπορούν να
ληφθούν σε μορφοποίηση voxel (image-based δοσιμετρία). Έχοντας την 3D κατανομή στα
voxel ενδιαφέροντος από την απεικόνιση με 99mTc-MAA, μπορεί να παραχθεί η συνεισφορά
δόσης γειτονικών voxel σε περιοχές υγιούς ιστού και περιοχές όγκου χρησιμοποιώντας τους
διαθέσιμους 90Υ kernels. Αυτοί οι kernels περιέχουν τις συνεισφορές της εκπομπής
bremsstrahlung, αλλά δεν λαμβάνουν υπόψη ανομοιογένειες στην πυκνότηταμ οι οποίες
είναι σημαντικές στη διεπαφή οστών-μαλακού ιστού (πνεύμονες-πλευρά).

A.IV.a MIRD Schema – Το βασικό μοντέλο
Το schema MIRD αποτελεί το βασικό δοσιμετρικό μοντέλο για τα μικροσφαιρίδια 90Υ.
Θεωρείται ομοιογενής κατανομή της ενεργότητας στη μάζα ενδιαφέροντος. Ο ρυθμός
δόσης σε μία μάζα ιστού γενικά, δίνεται:

, (εξ.6)
όπου k είναι μία σταθερά για την απόδοση των επιθυμητών μονάδων, Α είναι η
ενεργότητα της πηγής, m είναι η μάζα του ιστού όπου απορροφάται η ακτινοβολία, και
η μέση εκπεμπόμενη ενέργεια ανά διάσπαση. Θεωρείται επίσης ότι δεν υπάρχει εκπομπή
bremsstrahlung και ότι όλη η ενέργεια από την εκπομπή β- απορροφάται ολοκληρωτικά
μέσα στη μάζα του ιστού. Επειδή η ραδιενεργός πηγή εμφυτεύεται μόνιμα μέσα στον
ασθενή χωρίς να αποδεσμεύεται από την περιοχή τοποθέτησης, ο ενεργός χρόνος ημιζωής
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είναι απλά ο ραδιενεργός χρόνος ημιζωής. Έτσι η απορροφούμενη δόση δίνεται,
υπολογίζοντας το ολοκλήρωμα του ρυθμού δόσης για άπειρο χρόνο (μετά από 10 χρόνους
ημιζωής η ακτινοβολία των μικροσφαιριδίων πέφτει κάτω από τα ανιχνεύσιμα επίπεδα) (εξ.
7)

, (εξ.7)
Ο συνολικός αριθμός των αποδιεγέρσεων (cumulated activity) ισούται με A0 x τ1/2/ln(2).
Αντικαθιστώντας στην εξ.7 τους σταθερούς όρους με τις αριθμητικές τιμές τους με τις
δημοσιευμένες στατιστικές αβεβαιότητες τους προκύπτει:

, (εξ.8)
A.IV.b Διαμερισματικό μοντέλο δόσης
Σύμφωνα με το διαμερισματικό μοντέλο μπορεί να υπολογιστεί η δόση στον όγκο, στους
πνεύμονες και στον υγιές ιστό του ήπατος υποθέτοντας ότι όλη η χορηγούμενη ενεργότητα
εναποτίθεται στο υγιές ήπαρ, στον όγκο και στους πνεύμονες.

, (εξ.9)
Δεδομένου ότι το κλάσμα πνευμονικής παρέκκλισης δίνει:

, (εξ.10)
Προκύπτει η δόση στους πνεύμονες:

, (εξ.11)
Σε εύκολα διακρίσιμους όγκους σε απεικονιστικές μελέτες, η πρόσληψη ενεργότητας του
όγκου έναντι του υγιούς ιστού μπορεί να εκτιμηθεί από την απεικονιστική μελέτη του 99mTcMAA. Σχεδιάζοντας μία περιοχή ενδιαφέροντος (ROI) γύρω από τον όγκο σε εμπρόσθιες και
οπίσθιες λήψεις απεικόνισης και μετακινώντας έπειτα το ROI σε μία περιοχή του υγιούς
ήπατος που παρουσιάζει σχετικά ομοιογενή πρόσληψη ενεργότητας, εκτιμάται αυτή η
διαφορά της πρόσληψης μεταξύ της περιοχής του όγκου και του υγιούς ηπατικού ιστού
(Τ/Ν ratio, εξ.12)

, (εξ.12)
Θεωρώντας ότι το ήπαρ είναι το άθροισμα του καρκινικού όγκου και του υγιούς ηπατικού
ιστού, η δόση στο υγιές ιστό προκύπτει:

, (εξ.13)
Αντιστοίχως η δόση στον όγκο προκύπτει:
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, (εξ.14)
Πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ αυτά τα μοντέλα περιγράφουν πως υπολογίζεται η δόση για
συγκεκριμένη χορηγούμενη ενεργότητα, οι κατασκευαστές ακολουθούν τη δική τους
μεθοδολογία για τον προσδιορισμό της χορηγούμενης ενεργότητας όπως αναλύθηκε σε
παραπάνω εδάφια (εδ. ΙΙΙ.a, III.b). Επίσης η μέση δόση σε ολόκληρο το όργανο δε
χαρακτηρίζει ικανοποιητικά την ανομοιογένεια της κατανομής δόσης μέσα σε αυτό και
λαμβάνοντας υπόψη την ανατομία του ήπατος (εδ. ΙΙ) και την εναπόθεση των
μικροσφαιριδίων μέσα στην ηπατική αρτηρία, προκύπτει πως αυτή η ανομοιογένεια είναι
σημαντική. Για τον υπολογισμό αυτής της ανομοιογένειας της δόσης και την ακριβή
χαρτογράφηση της δόσης μέσα στις μικροδομές του ήπατος είναι απαραίτητη η ανάπτυξη
υπολογιστικών μοντέλων Monte Carlo, τα οποία μοντελοποιούν με ακριβή τρόπο την
μικροανατομία του ήπατος. Οι Seza A. Gulec et al. σε μία ερευνητική προσπάθεια
ανάπτυξης ενός τέτοιο μοντέλου κατάφεραν να χαρτογραφήσουν την κατανομή της δόσης
μέσα στις υπομονάδες ενός λοβιδίου, η οποία προερχόταν από την προσληφθείσα
ενεργότητα του λοβιδίου και την ενεργότητα γειτονικών λοβιδίων. Δεδομένου ότι κάθε
λοβίδιο μοιράζεται έξι portal tracts (πυλαίες τριάδες) με τρία γειτονικά λοβίδια,
αντιστοιχούν δύο portal tracts ανά λοβίδιο. Επειδή τα μικροσφαιρίδια περιορίζονται μέσα
στα portal tracts (ηπατική αρτηρία) η δόση στα portal tracts αναμένεται να είναι
μεγαλύτερη από την δόση στη κεντρική φλέβα και το ηπατικό παρέγχυμα. Όπως απέδειξε
αυτή η εργασία, η απορροφούμενη δόση μειωνόταν ραγδαία στην διεπαφή των portal
tracts με το ηπατικό παρέγχυμα και συνέχιζε να μειώνεται προς το κέντρο του λοβιδίου
(εικ.3). Η υπολογισμένη δόση με το μοντέλο Monte Carlo για το ηπατικό παρέγχυμα και την
κεντρική φλέβα συμφωνούσε με τη μέση ηπατική δόση που υπολογίζεται με το
διαμερισματικό μοντέλο δόσης, αντιθέτως όμως η δόση στην ηπατική αρτηρία, την
χοληφόρο οδό και τη πυλαία φλέβα ήταν σημαντικά μεγαλύτερη σε σχέση με τη δόση στο
ηπατικό παρέγχυμα και τη κεντρική φλέβα. Σημαντικός παράγοντας στον υπολογισμό της
δόσης αποδείχθηκε να είναι η συνεισφορά των γειτονικών λοβιδίων στον υπολογισμό της
δόσης του ηπατικού παρεγχύματος και της κεντρικής φλέβας. Αύξηση 44% του λόγου δόσης
κεντρικής φλέβας-πυλαίας φλέβας παρατηρήθηκε όταν λήφθηκε υπόψη η συνεισφορά
αυτή των γειτονικών λοβιδίων. Σημαντική διαφορά στην εναπόθεση δόσης παρουσιάζεται
επίσης ανάλογα με την επιλογή προϊόντος μικροσφαιριδίων.
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Εικόνα 3.Ακτινική κατανομή δόσης γύρω από μικροσφαιρίδιο ενεργότητος 50 Bq και διαμέτρου 32 μm. Αριστερά, ακτινικό
προφίλ κατανομής έως 1 cm. Δεξιά, ακτινική κατανομή σε επίπεδο (xy) με κέντρο το μικροσφαιρίδιο

Τα THERA-spheres® έχουν μεγαλύτερη ειδική ενεργότητα 2500 Bq/sphere, 1.200.000 spheres/3
GBq έναντι των SIR-spheres® 50 Bq/sphere, 60.000.000 spheres/3 GBq. Η διαφορά αυτή στην
ειδική ενεργότητα και τον αριθμό των προϊόντων οδηγεί σε ελαφρώς μειωμένη δόση στο
ηπατικό παρέγχυμα και τη κεντρική φλέβα στην περίπτωση χρήσης των THERA-spheres®
(χαμηλότερος αριθμός μικροσφαιριδίων-ασθενέστερη συμβολή γειτονικών λοβιδίων), αλλά σε
σημαντικά μεγαλύτερη δόση στις πυλαίες τριάδες (υψηλότερη ειδική ενεργότητα). Η
ανομοιογενής αυτή κατανομή της δόσης στις υπομονάδες του ήπατος και η χαρτογράφηση της
είναι σημαντική στην κατανόηση της προέλευσης των επιπλοκών στον ακτινοεμβολισμό
μικροσφαιριδίων 90Υ και στη βελτίωση της δοσιμετρίας προς αποφυγή των επιπλοκών αυτών
με σκοπό την ασφαλή αύξηση της απόκρισης όγκου.

A.IV.c Image-based δοσιμετρία
Η βασική προσέγγιση της image-based δοσιμετρίας είναι η συνέλιξη μίας τρισδιάστατης in
vivo κατανομής ενεργότητας με ένα 3D kernel δόσης, προερχόμενο από υπολογισμούς
Monte Carlo. Για ένα ομογενές μέσο, η δόση υπολογίζεται μέσω του ολοκληρώματος
συνέλιξης της καταγεγραμμένης ενεργότητας και του υπολογισμένου kernel (εξ.15).

, (εξ.15)
Όπου

είναι η απορροφούμενη δόση (Gy) στο κεντρικό voxel, στη θέση

ενεργότητα (accumulative) και

,

η

το χωρικά ομογενές kernel εναπόθεσης δόσης (Gy

-1 -1

Bq s ) μεταξύ της θέσης και της θέσης της πηγής . Η εναποτιθέμενη δόση σε ένα voxel
είναι αποτέλεσμα της ενεργότητας αυτού του voxel και της ενεργότητας γειτονικών voxel. Η
συνεισφορά στη δόση του κεντρικού voxel από τα γειτονικά είναι η υπέρθεση της
κατανομής δόσης σε κάθε ένα από αυτά τα voxel που οφείλεται στην ενεργότητα τους,
χρησιμοποιώντας την ενεργότητα ως συνάρτηση βάρους. Ο image-based δοσιμετρικός
υπολογισμός είναι δυνατόν να γίνει στο χώρο Fourrier, μειώνοντας τον χρόνο υπολογισμού
της δόσης. Ο υπολογισμός της δόσης στο χώρο Fourrier απαιτεί τη χωρική ομοιογένεια του
kernel δόσης, όπως απαιτείται και στον πραγματικό χώρο. Είναι δυνατό να γίνει
ολοκλήρωση των point kernels σε κυβικό όγκο παρέχοντας dose voxel kernels παρόμοια με
τα voxel S factors. Η ενεργότητα για την image-based δοσιμετρία παρέχεται από τη μελέτη
της πνευμονικής παρέκκλισης (99mTc-MAA SPECT/CT), διότι η απεικόνιση bremsstrahlung
όπως έχει αναφερθεί παραπάνω υστερεί σε χωρική ανάλυση. Η μελέτη της πνευμονικής
παρέκκλισης με εξελιγμένα μηχανήματα SPECT/CT προσφέρει δεδομένα τρισδιάστατης
κατανομής ενεργότητας μέσα στο ήπαρ αλλά και τα γειτονικά όργανα όταν η εξωηπατική
πρόσληψη δεν είναι δυνατό να αποφευχθεί. Τα δεδομένα αυτά (κρούσεις) είναι σχετικές
τιμές που εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, όπως ο χρόνος λήψης εικόνας και ο
αλγόριθμος ανακατασκευής. Ο αλγόριθμος ανακατασκευής προσθέτει ψευδοστοιχεία
κρούσεων υποβάθρου και για αυτό η μετατροπή των δεδομένων σε απόλυτη ενεργότητα
γίνεται με την κανονικοποίηση της διαφοράς των συνολικών κρούσεων με τις κρούσεις
υποβάθρου ως προς τη συνολική χορηγούμενη ενεργότητα του 90Υ. Η απορροφούμενη
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δόση υπολογίζεται στη συνέχεια συνελίσσοντας τη κατανομή ενεργότητας με ένα kernel
δόσης του 90Υ. Ισοδοσιακές καμπύλες μπορούν να εξαχθούν από την τρισδιάστατη
κατανομή δόσης και να απεικονισθούν στις αξονικές τομές του SPECT/CT. Πρέπει να ληφθεί
υπόψη το γεγονός ότι τα μικροσωματίδια αλβουμίνης αποτελούν ένα απεικονιστικό
υποκατάστατο των μικροσφαιριδίων και διαφέρουν από τα μικροσωματίδια ως προς την
ειδική πυκνότητα, το μέγεθος και το χορηγούμενο αριθμό, με αποτέλεσμα να
παρουσιάζεται διαφορά στην κινητική των δύο μέσων. Η διαφορετική κινητική έχει ως
αποτέλεσμα αποκλίσεις στον εντοπισμό των μικροσωματιδίων αλβουμίνης και των
μικροσφαιριδίων, λόγω του οποίου η πραγματικά εναποτιθέμενη δόση και η υπολογισμένη
προθεραπευτική δόση είναι δυνατό να διαφέρουν με μερικές φορές σημαντικές
αποκλίσεις.

A.V. Βελτίωση image-based δοσιμετρίας
Η ευκολία και η ταχύτητα εφαρμογής της image-based δοσιμετρίας στη κλινικήν πράξη την
καθιστά μία ενδιαφέρουσα διαδικασία, στην οποία περισσότερη έρευνα οφείλει να γίνει
ώστε να βελτιωθεί η συσχέτιση της προθεραπευτικής μελέτης με το μεταθεραπευτικό
αποτέλεσμα. Για τη μείωση των αποκλίσεων μεταξύ των δύο διαδικασιών είναι απαραίτητη
η εύρεση του βέλτιστου απεικονιστικού πρωτοκόλλου για τη λήψη εικόνων υψηλής
ανάλυσης σε κατάλληλο χρονικό διάστημα. Η διερεύνηση του απεικονιστικού
υποκατάστατου ως προς τις φυσικές ιδιότητες και προς το επισημασμένο ισότοπο, ώστε να
προσομοιώνει αποτελεσματικότερα τη κινητική των μικροσφαιριδίων με καλύτερη χωρική
ανάλυση, είναι απαραίτητη για την βελτιστοποίηση της δοσιμετρικής μεθόδου.

A.V.a Μεταθεραπευτικό πλάνο
Η image-based δοσιμετρία με χρήση απεικονιστικών δεδομένων των μικροσφαιριδίων δεν
είναι δυνατή με τη χρήση απεικόνισης bremsstrahlung-SPECT, διότι η χαμηλή ανάλυση της
τεχνικής καθιστά το δοσιμετρικό υπολογισμό ανακριβή. Παρόλα αυτά υπάρχει δυνατότητα
image-based δοσιμετρίας χρησιμοποιώντας τη χαμηλή εκπομπή ποζιτρονίων, που
προέρχεται από την εσωτερική δίδυμο γένεση του 90Υ. Το 90Υ έχει μία μικρή πιθανότητα
μετάπτωσης στην πρώτη διεγερμένη 0+ ενεργειακή κατάσταση του σταθερού 90Zr ενέργειας
1.76 MeV, την οποία ακολουθεί η αποδιέγερση στη θεμελιώδη κατάσταση με την εκπομπή
ενός ζεύγους β+/β- με πολύ μικρή πιθανότητα (εικ.4)[17]. Μόλις 32 αποδιεγέρσεις του
μητρικού 90Υ στις 106 οδηγούν στην εκπομπή αυτού του ζεύγους. Το φαινόμενο αυτό
ονομάζεται εσωτερική δίδυμη γένεση και σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την απεικόνιση PET του 90Υ υπό συνθήκες υψηλής και εστιασμένης
συγκέντρωσης ραδιοϊσοτόπου, όπως στην περίπτωση του ακτινοεμβολισμού του ήπατος με
χρήση μικροσφαιριδίων 90Υ.[17] Έχει ερευνηθεί και έχει δειχθεί η υπεροχή σε ανάλυση και
σε ποιότητα πληροφορίας της απεικόνισης PET/CT των μικροσφαιριδίων αυτών έναντι της
απεικόνισης SPECT/CT και η ικανότητα χρήσης της για image-based δοσιμετρία. Για την
περαιτέρω βελτίωση όμως της PET/CT απεικόνισης πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος η
φυσική διεργασία της εσωτερικής δίδυμου γένεσης και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων
της, καθώς και παραμέτροι όπως ο χρόνος λήψης, ο αλγόριθμος ανακατασκευής, η
διόρθωση εξασθένησης, η αφαίρεση της συνεισφοράς της ακτινοβολίας υποβάθρου σε

26

συστήματα με ραδιενεργούς κρυστάλλους (LSO) και της συνεισφοράς στις κρούσεις που
οφείλεται στην εκπομπή bremsstrahlung [8].

90

90

Εικόνα 4 . Σχήμα αποδιέγερσης Υ -Zr

A.V.b Βελτίωση προθεραπευτικού πλάνου
Η ακρίβεια της image-based δοσιμετρίας εξαρτάται από την ποιότητα της πληροφορίας της
εικόνας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της δόσης. Όπως αναφέρθηκε
στην προηγούμενη παράγραφο το 99mTc-MAA έχει διαφορετική κινητική από τα
μικροσφαιρίδια. Η ταυτοποίηση της κατανομής των δύο περιέχει ανακρίβειες, οι οποίες δεν
μπορούν να αγνοηθούν.
Οι A. Dieudonné et al. έχουν μελετήσει σε σχετική τους εργασία τη συσχέτιση μεταξύ του
μεταθεραπευτικού PET/CT based δοσιμετρικού πλάνου και του προθεραπευτικού 99mTcMAA SPECT πλάνου[7]. Μέσα από αυτή την εργασία παρουσίασαν μία μέθοδο
επαλήθευσης της θεραπευτικής αγωγής, βασισμένη στα δεδομένα της τρισδιάστατης
δοσιμετρίας. Η μέθοδος αυτή δοκιμάστηκε σε ένα ασθενή με HCC και φανέρωσε καλή
συσχέτιση μεταξύ των δύο δοσιμετρικών πλάνων. Τα δοσιμετρικά αποτελέσματα των δύο
πλάνων συγκρίθηκαν σε όρους μέση δόσης, ισοδοσιακών καμπυλών και ιστογραμμάτων
δόσης όγκου (DVH). Η μέση δόση του όγκου ήταν 179 Gy στο 99mTc-MAA SPECT πλάνο και
159 Gy (-11%) στο PET/CT πλάνο. Αντίστοιχα στον υγιή ιστό του ήπατος 35 Gy και 44 Gy
(+26%). Η ισοδοσιακή που κάλυπτε τον όγκο στο 99mTc-MAA SPECT πλάνο ήταν 96 Gy και
στο PET/CT πλάνο 99 Gy (+3.1%). Τα DVHs και των δύο πλάνων στη περιοχή τόσο του όγκου,
όσο και του υγιούς ήπατος είχαν όμοιο σχήμα. Η απορροφούμενη δόση στο 90% του όγκου
ήταν 101 Gy στο προθεραπευτικό πλάνο και 85 Gy στο μεταθεραπευτικό, ο όγκος του
υγιούς ιστού του ήπατος που προσέλαβε δόση 80 Gy ανερχόταν σε 13% στο 99mTc-MAA
SPECT και 19% στο PET/CT πλάνο.
Η συσχέτιση αυτή των δύο δοσιμετρικών πλάνων έγινε έχοντας ως πηγή των δεδομένων
ενεργότητος στη πρώτη περίπτωση SPECT και στη δεύτερη απεικόνιση PET. Η διαφορετική
φύση και η διαφορετική ανάλυση των δύο απεικονίσεων περιορίζει σε ένα βαθμό τη
συσχέτιση αυτή και θα ήταν εύλογο να προταθεί η χρήση του PET/CT στην απόκτηση των
δεδομένων ενεργότητος για το πλάνο προθεραπευτικής δοσιμετρίας. Όπως έχει αναφερθεί
παραπάνω (εδ. II.b) οι Miguel A. Avila-Rodriguez et al. πρότειναν την χρήση
μικροσφαιριδίων επισημασμένων με απεικονιστικά PET ραδιοϊσότοπα. Ένα από τα
προτεινόμενα ραδιοϊσότοπα ήταν ο 64Cu, το οποίο όμως έδειξε διαρροή από τα

27

μικροσφαιρίδια. Αποδείχθηκε από την ομάδα ότι ο 64Cu είχε μεγαλύτερη τάση σύνδεσης με
την αλβουμίνη, η οποία είναι η πιο κοινή πρωτεΐνη στο αίμα [4]. Η τάση του 64Cu για
σύνδεση με την αλβουμίνη και ύπαρξη πολυάριθμων χηλικοποιητών με πιο σταθερούς τους
CB-DO2A και CB-TE2A προκαλεί το ενδιαφέρον για διερεύνηση του πόσο είναι δυνατό να
αναπτυχθεί ένα ραδιοφάρμακο αντίστοιχο με το 68Ga-MAA για μελέτη της εφαρμογής
τέτοιων PET απεικονιστικών υποκατάστατων στη διαδικασία του ακτινοεμβολισμού. Η
ανάπτυξη τέτοιων ραδιοφαρμάκων θα επιτρέψει τη PET μελέτη πνευμονικής διάχυσης, η
οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση υψηλότερης ανάλυσης του κλάσματος
πνευμονικής παρέκκλισης και χρήση των δεδομένων κατανομής της ενεργότητος για PETbased προθεραπευτική δοσιμετρία. Η μεγαλύτερη ευαισθησία του συστήματος PET έναντι
του SPECT μπορεί να προσφέρει προθεραπευτικά δοσιμετρικά δεδομένα καλύτερης
χωρικής ανάλυσης σε λιγότερο χρόνο και σε συνδυασμό με τη ανάπτυξη και εξέλιξη της
μεταθεραπευτικής PET απεικόνισης θεωρητικά καλύτερη συσχέτιση των δύο PET-based
πλάνων προ και μετά τον ακτινοεμβολισμό με μικροσφαιρίδια 90Y. Η χρήση ενός PET
υποκατάστατου αλβουμίνης αν και υστερεί ελαφρά σε σχέση με ένα PET υποκατάστατο
μικροσφαιριδίων όσον αφορά την απόλυτη ταύτιση της κινητικής των δύο με το
θεραπευτικό μέσο, θα βελτιώσει όχι μόνο την εφαρμογή του ακτινοεμβολισμού αλλά και
άλλες εφαρμογές, οι οποίες σχετίζονται με τους πνεύμονες και κακοήθειες σε αυτούς,
δημιουργώντας νέες ευκαιρίες έρευνας. Η ανάπτυξη ενός νέου ραδιοφαρμάκου με χρήση
του 64Cu ως ραδιοϊσότοπο προκαλεί ενθουσιασμό, ο οποίος στηρίζεται στις ιδιότητες του
64
Cu και οι οποίες το καθιστούν ένα πολλά υποσχόμενο ραδιοϊσότοπο στη απεικόνιση PET
με πολλές εφαρμογές. Ο μεγάλος χρόνος ημιζωής (12.7 h), οι ιδιότητες μετάπτωσης του(β+,
0.653 MeV ; β-, 0.579 MeV), οι χημικές του ιδιότητες που του επιτρέπουν σύνδεση με
πρωτεΐνες, αντισώματα και πεπτίδια (ικανό για μελέτες μοριακής απεικόνισης) και η
εύκολη και οικονομική παραγωγή του σε ιατρικό κύκλοτρο, είναι κάποιοι από τους λόγους
που καθιστούν το 64Cu ένα πολλά υποσχόμενο ραδιοϊσότοπο, με πολλές προσπάθειες
έρευνας να γίνονται γύρω από αυτό [11]. Το 68Ga αν και έχει μικρό χρόνο ημιζωής (68
λεπτά) αποτελεί εξίσου σημαντικό ραδιοισότοπο για εφαρμογές πυρηνικής PET
απεικόνισης, διότι είναι διαθέσιμο άμεσα από γεννήτρια παραγωγής (γεννήτρια 68Ge-68Ga).
Ο χρόνος ημιζωής του μητρικού 68Ge είναι σημαντικά μεγάλος (271 ημέρες) και τέτοιες
γεννήτριες μπορούν να μεταφερθούν εύκολα στις νοσοκομιακές μονάδες και να
χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν ένα χρόνο). Το γάλλιο λειτουργεί
ως ανάλογο του σιδήρου και συνδέεται με τη τρανσφερίνη και τη λακτοφερίνη. Υπάρχουν
αρκετοί χηλικοποιητές διαθέσιμοι για το γάλλιο με τους πιο συνιθισμένους να είναι οι
DOTA, NOGADA, NOTA. 68Ga-MAA έχει παραχθεί αποτελεσματικά με 81.6 ± 5.3%
ραδιοχημική απόδοση και 99.8 ± 0,1 % ραδιοχημική καθαρότητα [18]. Η χρήση συστήματος
κάθαρσης του 68Ga κατά τη διάρκεια της επισήμανσης μπορεί να αυξήσει την απόδοση σε
98% [19]. Η μορφολογία και το μέγεθος των μικροσωματιδίων αλβουμίνης επισημασμένων
με 68Ga δεν διαφέρουν από τα εμπορικά διαθέσιμα μικροσφαιρίδια επισυμασμένα με
99m
Tc. Το ελεύθερο 68Ga προσδένεται άμεσα στην τρανσφερίνη και σταθεροποιείται στο
αίμα, σε αντίθεση με το ελεύθερο 99mTc το οποίο απορροφάται από το ήπαρ και τους
πνεύμονες. Η διαθεσιμότητα της αλβουμίνης επισημασμένης με 68Ga και η συμπεριφορά
της, την καθιστούν ως ένα ακόμα ραδιοφάρμακο υπό εξέταση για τη δυνατότητα
εφαρμογής του στη διαδικασία του ακτινοεμβολισμού ως απεικονιστικό υποκατάστατο των
μικροσφαιριδίων.
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Μέρος

Β

B.Ι Ερευνητικός Στόχος
Οι στόχοι της παρούσας εργασίας είναι η προσομοίωση του πρωτοκόλλου απεικόνισης PET
των μικροσφαιριδίων 90Υ και του πρωτοκόλλου απεικόνισης SPECT του απεικονιστικού
υποκατάστατου Tc99m-MAA με μεθόδους Monte Carlo, η παραγωγή kernel δόσης για το 90Y
με προσομοίωση Monte Carlo και η συνέλιξη αυτού με τα παραπάνω προσομοιωμένα
απεικονιστικά δεδομένα για τον image-based υπολογισμό δόσης, τόσο για την περίπτωση
του follow up πλάνου όσο και για το προθεραπευτικό πλάνο. Οι υπολογισμένες δόσεις των
δύο πλάνων συγκρίνονται και διερευνάται η απόκλιση μεταξύ τους και η απόκλιση των δύο
από τον δοσιμετρικό υπολογισμό με χρήση του φορμαλισμού του partition model
(διαμερισματικό μοντέλο). Επόμενος στόχος είναι η διερεύνηση της συσχέτισης των image-
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based δοσιμετρικών αποτελεσμάτων της προσομοίωσης του 68Ga-MAA και της
προσομοίωσης του θεωρητικού 64Cu-MAA με τα αποτελέσματα των μικροσφαιριδίων 90Υ.
Σκοπός αυτού του πειράματος είναι η ανάδειξη της καλύτερης συσχέτισης των
δοσιμετρικών αποτελεσμάτων των δύο PET-based πλάνων, η οποία οδηγεί σε ακριβέστερο
και επί το πλείστον αποτελεσματικότερο προθεραπευτικό πλάνο. Με την ανάδειξη αυτής
της βελτίωσης ευελπιστούμε στην συνεισφορά στην τρέχουσα έρευνα για τη χρήση του
68
Ga-MAA και τη δυνατότητα ανάπτυξης του 64Cu-MAA. Το 68Ga και ο 64Cu είναι δύο ισότοπα
με πολλές εφαρμογές στη PET απεικόνιση και με διαρκές αυξανόμενο ενδιαφέρον για αυτά,
λόγω των ιδιοτήτων που έχουν περιγραφεί παραπάνω περιληπτικά και αναπτύσσονται
εκτενέστερα στις αναφορές [19],[20].

B.II Εργαλεία
Για τα πειράματα-προσομοιώσεις που διεξήχθησαν στα πλαίσια αυτής της εργασίας με τη
μέθοδο Monte Carlo, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πακέτο GATE (Geant4 Application for
Tomographic Emission). Οι προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας το
ψηφιακό ανθρωπόμορφο ομοίωμα XCAT. Για τη προσομοίωση των απεικονίσεων PET
χρησιμοποιήθηκε το μοντελοποιημένο με το λογισμικό πακέτο GATE απεικονιστικό
σύστημα, Philips Allegro PET και για τη προσομοίωση της απεικόνισης SPECT το σύστημα
διπλής κεφαλής Siemens ECAM. Η μοντελοποίηση των συστημάτων αυτών έχει επικυρωθεί
σε προηγούμενες εργασίες της ομάδας μας.

B.II.a Monte Carlo
Οι μέθοδοι Monte Carlo αποτελούν μία ευρεία τάξη υπολογιστικών αλγορίθμων, οι οποίοι
βασίζονται στην επαναληπτική τυχαία δειγματοληψία με σκοπό την απόκτηση αριθμητικών
αποτελεσμάτων. Εκτελώντας πολλαπλές επαναλήψεις μίας προσομοίωσης γίνεται δυνατή η
εκτίμηση της κατανομής ενός άγνωστου πιθανοκρατικού μεγέθους. Όσο μεγαλύτερος είναι
ο αριθμός επανάληψης της διαδικασίας, η στατιστική αβεβαιότητα του μεγέθους
μειώνεται. Το όνομα της μεθόδου προέρχεται από το γνωστό καζίνο του Monte Carlo λόγω
της ομοιότητας της τεχνικής με παιχνίδι τύχης, όπου κάποιος καταγράφει τα αποτελέσματα
του παιχνιδιού και καταλήγει στην εύρεση του πιο πιθανού αποτελέσματος. Οι μέθοδοι
αυτές χρησιμοποιούνται συχνά σε μαθηματικά προβλήματα ή προβλήματα φυσικής και
είναι συνήθως περισσότερο χρήσιμες σε περιπτώσεις που είναι δύσκολο ή αδύνατο να
βρεθεί μία έκφραση κλειστής μορφής ή ακατόρθωτο να εφαρμοσθεί ένας ντετερμινιστικός
αλγόριθμος. Στον τομέα της ιατρικής φυσικής οι μέθοδοι Monte Carlo κατέχουν σημαντικό
ρόλο στην προσομοίωση απεικονιστικών διαδικασιών, στο δοσιμετρικό υπολογισμό, τη
βελτιστοποίηση πρωτοκόλλων και την ανάπτυξη νέων ανιχνευτών. Τα στοιχειώδη σωμάτια
χαρακτηρίζονται από την ενεργό διατομή τους (cross section), όπου η ενεργός διατομή
αντιστοιχεί στην πιθανότητα αλληλεπίδρασης τους με το μέσο διάδοσης. Η πιθανοκρατική
αυτή φύση των στοιχειωδών σωματιδίων υποστηρίζει την δυνατότητα χρήσης των Monte
Carlo μεθόδων και εξηγεί τη συνεχόμενη αύξηση του ενδιαφέροντος για αυτές τις
μεθόδους στο τομέα της ιατρικής φυσικής.
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B.II.b XCAT
Οι προσομοιώσεις Monte Carlo στην πυρηνική ιατρική με τη δυνατότητα ακριβούς
μοντελοποίησης της μεταφοράς των φωτονίων και με τη χρήση υψηλής ποιότητας
γεννητριών τυχαίων αριθμών απαιτούν ακριβώς ορισμένο και μερικές φορές ανατομικά
λεπτομερές ομοίωμα (phantom) ως απαραίτητο συστατικό της προσομοίωσης. Τα
υπολογιστικά ανθρώπινα ομοιώματα αποτελούν μοντέλα του ανθρώπινου σώματος για
μηχανογραφική ανάλυση, τα οποία από το 1960 που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά
για δοσιμετρικές μελέτες εξελίσσονται συνεχώς ως προς την ακρίβεια της απόδοσης της
εσωτερικής δομής του ανθρώπινου σώματος. Τα ομοιώματα αυτά από αρχικώς βασισμένα
σε τετραγωνικές εξισώσεις εξελίχθηκαν σε ομοιώματα διακριτοποιημένων ογκοστοιχείων
(voxelized), τα οποία βασίζονταν σε δεδομένα ιατρικών εικόνων και αργότερα σε πιο
ανεπτυγμένα μαθηματικά όπως Non-Uniform B-Splines (NURBS) ή πολύγωνα Mesh,
παρέχοντας τη δυνατότητα πλέον προσομοιώσεων όχι μόνο στο 3D-χώρο αλλά και στο
χρόνο. Το XCAT (4D NCAT) είναι ένα πρόγραμμα ανεπτυγμένο σε γλώσσα C++ το οποίο
παράγει ρεαλιστικά ανθρωπόμορφα voxelized ομοιώματα (phantom) με ανατομικές
πληροφορίες υψηλής ακρίβειας. Η ανάλυση του voxel, ο αναπνευστικός και καρδιακός
κύκλος, η κατανομή του ραδιοφαρμάκου για ομοιώματα ενεργότητας, η ενέργεια των
φωτονίων για το καθορισμό των συντελεστών εξασθένησης, καθώς και το φύλο και οι
ανατομικές διαστάσεις του phantom μπορούν να ορισθούν από το χρήστη [21]. Τα XCAT
ομοιώματα είναι υβριδικά (συνδυασμός μαθηματικού και ψηφιακού μοντέλου) και
βασίζονται σε δεδομένα απεικόνισης χρησιμοποιώντας NURBS. Τα NURBS αποτελούν ένα
μαθηματικό μοντέλο για την παραγωγή και αναπαράσταση καμπυλών και επιφανειών, το
οποίο προσφέρει μεγάλη ευελιξία και ακρίβεια για το χειρισμό αναλυτικών (μαθηματικών)
και μοντελοποιημένων σχημάτων. Οι εξισώσεις NURBS ορίζονται από ένα πλήθος σημείων
ελέγχου. Το σχήμα και ο όγκος των επιφανειών αυτών μεταβάλλεται ανάλογα με τις
συντεταγμένες των σημείων ελέγχου. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι χρήσιμο στο σχεδιασμό
χρόνο-εξαρτώμενων 4D ανθρωπόμορφων ομοιωμάτων, όπως στην περίπτωση του ΧCAT
(εικ.5). Τα ομοιώματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε λογισμικά προσομοίωσης
Monte Carlo όπως το GATE για την προσομοίωση απεικονίσεων ακτινοδιαγνωστικής (X-ray,
X-ray CT) και πυρηνικής ιατρικής (SPECT-PET).

Εικόνα 5. Ανθρωπόμορφο ομοίωμα XCAT (4D NCAT).
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B.II.c Gate
Το λογισμικό προσομοιώσεων GATE είναι ένα εξελιγμένο πακέτο ανοιχτού κώδικα με
εφαρμογές στην προσομοίωση απεικονίσεων ακτινοδιαγνωστικής και πυρηνικής ιατρικής
με εφαρμογές ακόμα και στην ακτινοθεραπεία, που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των
επικυρωμένων υψηλής ακρίβειας μοντέλων φυσικής του πακέτου προσομοίωσης Geant4,
την εξελιγμένη περιγραφή της γεωμετρίας και την απεικόνιση με εργαλεία 3D rendering
[21]. Παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης του χρόνου, της γεωμετρίας και των ραδιενεργών
πηγών μέσω μηχανισμών, οι οποίοι αποτελούν το κεντρικό επίπεδο (core layer) C++
κλάσεων κοντά στο Geant4 kernel (εικ.6). Το επίπεδο εφαρμογής (application layer)
επιτρέπει την εισαγωγή από το χρήστη κλάσεων προερχόμενων από το κεντρικό επίπεδο,
για διαδικασίες όπως η κατασκευή συγκεκριμένων γεωμετρικών όγκων και η εκτέλεση
εργασιών πάνω σε αυτούς τους όγκους όπως περιστροφές και μετακινήσεις αυτών.

Εικόνα 6. Δομή του GATE

Καθώς το επίπεδο εφαρμογής περιέχει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά η χρήση του
GATE δεν απαιτεί γνώση της γλώσσας προγραμματισμού C++. Ο χρήστης χειρίζεται το
λογισμικό στο επίπεδο χρήστη εισάγοντας μακρο-εντολές (macro scripting) είτε απευθείας
στο τερματικό είτε φορτώνοντας ένα αρχείο (file.mac) που περιέχει όλες τις εντολές. Κάθε
μία από τις εντολές αυτές εκτελεί μία συγκεκριμένη εργασία και ίσως είναι απαραίτητος ο
ορισμός μίας η περισσότερων παραμέτρων. Οι εντολές οργανώνονται σύμφωνα με τις
εργασίες που εκτελούν σε δενδροειδή δομή ανάλογα με τη διαδικασία που εκτελούν. Οι
κλάδοι ενός ολοκληρωμένου αρχείου μακρο-εντολών περιγράφουν την οπτικοποίηση της
προσομοίωσης, τον ορισμό της γεωμετρίας του ανιχνευτή, τον ορισμό της γεωμετρίας του
ομοιώματος, τον ορισμό των φυσικών διεργασιών, την αρχικοποίηση της προσομοίωσης,
τον ορισμό του ψηφιοποιητή (digitizer), τον ορισμό της πηγής, τον ορισμό του τύπου
εξόδου και αποθήκευσης των δεδομένων και τέλος τις παραμέτρους έναρξης της
προσομοίωσης. Τα τμήματα της προσομοίωσης οφείλουν να ακολουθούν την παραπάνω
σειρά εισαγωγής. Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του GATE είναι η δυνατότητά
του να συγχρονίζει όλα τα χρόνο-εξαρτώμενα μέρη της προσομοίωσης, ώστε να επιτρέπει
τη συνεκτική περιγραφή της προσομοιωμένης διαδικασίας. Τα γεωμετρικά στοιχεία της
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προσομοίωσης έχουν τη δυνατότητα να κινούνται και ο καθορισμός της κίνησης γίνεται με
τη χρήση κατάλληλων μακρο-εντολών. Όλες οι κινήσεις των γεωμετρικών στοιχείων
διατηρούν το συγχρονισμό τους με την εξέλιξη της ενεργότητας των πηγών. Με σκοπό να
διατηρηθεί αυτός ο συγχρονισμός η διαδικασία της προσομοίωσης υποδιαιρείται σε ένα
πλήθος χρονικών τμημάτων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι γεωμετρικές δομές
θεωρούνται ακίνητες και οι χρόνοι εξασθένησης παράγονται κατά τη διάρκεια αυτών των
τμημάτων, ώστε ο αριθμός των γεγονότων να μειώνεται εκθετικά από τμήμα σε τμήμα. Τα
γεγονότα μειώνονται επίσης και κατά τη διάρκεια αυτών των χρονικών τμημάτων σύμφωνα
με τις διαδικασίες εξασθένησης του κάθε ραδιοϊσοτόπου. Με αυτό τον τρόπο είναι εφικτή
η μοντελοποίηση χρόνο-εξαρτώμενων διαδικασιών όπως η καταγραφή ρυθμού κρούσεων,
τυχαίων συμπτώσεων ή του νεκρού χρόνου ανιχνευτή σε μη συνεχή λειτουργία.

Β.ΙΙ.d Kernel δόσης
Η προσομοίωση της διάδοσης της ακτινοβολίας στην ύλη είναι δυνατή, όπως έχει
αναφερθεί, με χρήση μεθόδων Monte Carlo και παρέχει ακριβή εκτίμηση της δόσης σε
μορφή διακριτοποιημένων (voxelized) χαρτών δόσης. Παρόλα αυτά οι υπολογισμοί
απορροφούμενης δόσης με προσομοιώσεις Monte Carlo, οι οποίοι χρησιμοποιούν
εξειδικευμένα χαρακτηριστικά του ασθενή, είναι πολύ χρονοβόροι ιδιαιτέρως στην
περίπτωση του υπολογισμού της δόσης ανά voxel και προτιμώνται γρήγορες αναλυτικές
μέθοδοι στη κλινική πράξη. Ωστόσο μία εφικτή προσέγγιση της Monte Carlo μεθοδολογίας
είναι η χρήση σημειακών πυρήνων (kernel) δόσης (DPKs), οι οποίοι δίνουν την
απορροφούμενη δόση σε μία συγκεκριμένη απόσταση από μία σημειακή πηγή, θεωρώντας
ομογενές μέσο διάδοσης της ακτινοβολίας. Οι σύγχρονοι αλγόριθμοι εξαγωγής DPKs
θεωρούν το ανθρώπινο σώμα αντίστοιχο του νερού και δε λαμβάνουν υπόψη τις
ανομοιογένειες των ιστών. Ο συνδυασμός των DPKs με CT δεδομένα ασθενούς μπορεί να
παρέχει ένα γρήγορο υπολογισμό δόσης, λαμβάνοντας υπόψη ειδικές ανατομικές
πληροφορίες. Τα DPKs δε χρειάζεται να αναπαράγονται για τον κάθε ένα ασθενή, αφού
υπολογισθούν μία φορά μπορούν να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιούνται κάθε φορά
για γρήγορους υπολογισμούς. Η ευελιξία τους επιτρέπει την αποτελεσματική τους χρήση
στη κλινική πράξη.

Β.ΙΙ.e Επαναληπτικός αλγόριθμος ανακατασκευής OPL-EM
Η επαναληπτική ανακατασκευή αναφέρεται στη χρήση ενός επαναληπτικού αλγορίθμου
για την ανακατασκευή 2D ή 3D εικόνων. Η τεχνική επαναληπτικής ανακατασκευής παρέχει
καλύτερο αποτέλεσμα από την τεχνική οπισθοπροβολής, αλλά απαιτεί περισσότερη
υπολογιστική ισχύ και χρόνο. Επίσης, ο υπολογισμός για μεγάλες μήτρες εικόνας
(256x256x512) μπορεί να γίνει υπολογιστικά φορτικός, ειδικά στην περίπτωση που
επιθυμείται η διατήρηση της ακρίβειας των list-mode δεδομένων. Όταν η ανακατασκευή
γίνεται βασιζόμενη σε δεδομένα προβολών, σχεδόν πάντα υπάρχουν απώλειες στα αρχικά
list-mode δεδομένα. Η απώλεια αυτή μπορεί να αποφευχθεί χρησιμοποιώντας απευθείας
τα list-mode δεδομένα για την ανακατασκευή. Ωστόσο οι υπολογιστικές απαιτήσεις της
επαναληπτικής ανακατασκευής χρησιμοποιώντας τα list-mode δεδομένα μπορούν να
γίνουν πολύ μεγάλες και για την αντιμετώπιση αυτού έχει αναπτυχθεί ο αλγόριθμος μονής
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προσπέλασης των list mode δεδομένων One-Pass List Mode Expectation Maximization (OPLEM), ο οποίος βασίζεται στον Maximum-Likelihood Expectation Maximization (ML-EM).
O ML-EM είναι ένας επαναληπτικός αλγόριθμος βασιζόμενος σε δεδομένα προβολών και
περιγράφεται από την εξίσωση:

, εξ.16
με,

, εξ.17
Όπου
είναι ο αναμενόμενος αριθμός κρούσεων στη γραμμή απόκρισης (LOR) i, εάν η
ένταση είναι
στη k επανάληψη,
είναι η πιθανότητα μία εκπομπή από το voxel j να
ανιχνευθεί κατά μήκος της LOR i, I είναι ο αριθμός όλων των πιθανών LORs και j είναι ο
αριθμός των voxels στην εικόνα.
Ο List-Mode ML-EM μπορεί να δοθεί από την εξίσωση:

, εξ.18
Όπου τα υπολογισμένα δεδομένα ανά γραμμή απόκρισης αντιστοιχούν στη τιμή 1. Η
εξίσωση 18 είναι ένας αργός αλγόριθμος, ο οποίος απαιτεί την προσπέλαση των list-mode
για κάθε ανανέωση της ανακατασκευασμένης εικόνας.
Ο αλγόριθμος OPL-EM παρέχει σημαντική αναβάθμιση στην ταχύτητα, προσπελαύνοντας
μόνο μια φορά τα δεδομένα list-mode και χρησιμοποιώντας υποσύνολα [32]. Παράγεται
μία ακολουθία προσεγγίσεων της εικόνας
όπου το k(= 1, …, K) υποδεικνύει τον αριθμό
επανάληψης και το kth υποσύνολο των list-mode δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε για να
αναβαθμίσει την εικόνα από την εκτίμηση
στην εκτίμηση
Η τελική εκτίμηση
θεωρείται ως η ανακατασκευασμένη εικόνα. Ο αλγόριθμος περιγράφεται από την
εξίσωση:

, εξ.19
Όπου η διαφορά βρίσκεται στο γεγονός ότι η άθροιση γίνεται μόνο στα list mode δεδομένα
που βρίσκονται στο kth υποσύνολο Tk. Ο γεωμετρικός πίνακας του αλγορίθμου OPL-EM δεν
υπολογίζεται με το συμβατικό τρόπο των list-mode αλγορίθμων ανακατασκευής, αλλά
ακολουθεί παρόμοια προσέγγιση με αυτή στη περίπτωση χρήσης δεδομένων προβολών
όπου ο πίνακας αναλύεται στο γινόμενο τριών πινάκων [32].

Όπου ο πίνακας Η περιγράφει επιδράσεις στην ανάλυση από παράγοντες, όπως το εύρος
ποζιτρονίων, τη μη γραμμικότητα των εκπεμπόμενων φωτονίων και την εσωτερική ανάλυση
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του ανιχνευτή και πιθανώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει επιδράσεις όπως
τυχαίες και σκεδασμένες κρούσεις. Ο πίνακας Χ αντιπροσωπεύει το μήκος διατομής της
γραμμής απόκρισης με το voxel και εφαρμόζεται εδώ από τη μέθοδο εμπροσθοπροβολής
Siddon. Η εμπροσθοπροβολή κατά μήκος μιας γραμμής απόκρισης περιέχει και κρούσεις
που προέρχονται από τη γειτονική περιοχή της LOR. Ο διαγώνιος πίνακας W επιτρέπει την
ανάθεση συντελεστών βάρους σε κάθε γραμμή απόκρισης για τον υπολογισμό των
γεωμετρικών μεταβολών ευαισθησίας, όπως η περιστροφή του ανιχνευτή. Έτσι ο
αναμενόμενος αριθμός κρούσεων
εάν η εκτιμώμενη εικόνα είναι
βρίσκεται πλέον
από την εξίσωση:

, εξ.20

B.ΙΙΙ. Μέθοδοι
B.IIΙ.a Υποθέσεις
Η προσομοίωση του ακτινοεμβολισμού με μικροσφαιρίδια 90Υ απαιτεί την εισαγωγή ενός
voxelized phantom και την κατανομή πολυάριθμων μικροσφαιριδίων (τάξεως 106) στη
περιοχή του ήπατος. Επιπλέον τα μικροσφαιρίδια δεν κατανέμονται σε όλο το ηπατικό
παρέγχυμα, αλλά παραμένουν εγκλωβισμένα στις πυλαίες τριάδες. Οι απαιτήσεις για την
πλήρη προσομοίωση ενός ανθρώπινου ομοιώματος και όχι μόνο μίας περιοχής του ήπατος
υπό αυτές τις συνθήκες είναι υπερβολικά υψηλές και δεν ήταν δυνατό να προσομοιωθεί
αυτό το μοντέλο χρησιμοποιώντας την έκδοση του λογισμικού GATE V6.2, ούτε καν στη
περίπτωση των Theraspheres® που είναι 50 φορές λιγότερα από τα Sirspheres® στην
εξεταζόμενη περίπτωση εναπόθεσης ενεργότητος 2.5 GBq . Έχοντας σκοπό σε αυτή την
εργασία να διερευνήσουμε την image-based δοσιμετρία του ακτινοεμβολισμού και να
προτείνουμε βελτίωση της διαδικασίας, η οποία εξαρτάται καθαρά από το είδος των
απεικονιστικών δεδομένων και από το απεικονιστικό ισότοπο, θεωρήσαμε ομογενή
κατανομή της ενεργότητας (μικροσφαιριδίων) στη περιοχή ενδιαφέροντος. Αν και αυτή η
υπόθεση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, συνηθίζεται και στη κλινική ρουτίνα
στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται το διαμερισματικό μοντέλο δόσης για δοσιμετρικό
υπολογισμό, όταν επιλέγονται για την αγωγή τα μικροσφαιρίδια Theraspheres®. Ενώ στη
κλινική image-based δοσιμετρία οι υπολογισμένες δόσεις αποκλίνουν από αυτές του
διαμερισματικού μοντέλου λόγω διαφόρων παραγόντων, οι οποίοι έχουν αναφερθεί
παραπάνω και εκ των οποίων ένας είναι η λανθασμένη υπόθεση ομοιογενούς κατανομής
των μικροσφαιριδίων, στην περίπτωση των προσομοιώσεων που πραγματοποιήθηκαν
αυτός ο παράγοντας αναιρείται διότι ακολουθήθηκε η ίδια υπόθεση και το μοντέλο
διαμερισματοποίησης μπορεί να θεωρηθεί ως golden standard σε αυτή τη περίπτωση για
την επαλήθευση των δόσεων που προκύπτουν από την image-based δοσιμετρία των
προσομοιωμένων δεδομένων. Επιπλέον, στις περιπτώσεις προσομοίωσης των
απεικονιστικών υποκατάστατων η κατανομή της ενεργότητας των μικροσωματιδίων
θεωρήθηκε ότι ακολουθεί την ίδια κατανομή με αυτή των μικροσφαιριδίων 90Υ παρά το
γεγονός ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν διαφορές στη κατανομή για λόγους που έχουν
περιγραφεί παραπάνω. Τέλος στο πλαίσιο της εξιδανίκευσης θεωρήθηκε μηδενική
πρόσληψη ενεργότητας σε γειτονικά όργανα, όπως οι πνεύμονες.
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B.III.b Παραγωγή phantom
Για τη διεξαγωγή των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκε ομοίωμα, το οποίο εξήχθει από το
πρόγραμμα XCAT που περιγράφηκε παραπάνω (εδ. Β.ΙΙ.b). Το ομοίωμα αυτό αντιστοιχεί σε
άρρεν ύψους 1.71 m. Η περιοχή ενδιαφέροντος είναι το ήπαρ και για αυτό το λόγο τμήματα
του ομοιώματος πέραν του κορμού (κεφαλή, χέρια, πόδια) αποκόπηκαν για περιορισμό του
αριθμού των voxels και αποδέσμευση μνήμης. Χρησιμοποιήθηκε voxel ανάλυσης 3mm,
διαιρώντας το ομοίωμα σε μία 3D μήτρα ογκοστοιχείων με διαστάσεις 128x128x191. Ο
όγκος του ήπατος του ομοιώματος ήταν 1800.71 cm3. Στη συνέχεια παρήχθη σφαιρικό
καρκίνωμα ακτίνας 32.961 mm3 με κατάλληλη παράμετρο του προγράμματος XCAT και
εισήχθει στο ομοίωμα χρησιμοποιώντας το λογισμικό MATLAB με κέντρο το voxel με
συντεταγμένες {42, 61, 117} (εικ.7).

Εικόνα 7. XCAT ομοίωμα με καρκινικό όγκο στο ήπαρ.

Μέσω του λογισμικού MATLAB υπολογίστηκαν τα voxels, που αντιστοιχούν στο ήπαρ ως
60436 voxels και αντίστοιχα τα voxels, που αντιστοιχούν στον όγκο ως 6295. Οι όγκοι των
περιοχών ενδιαφέροντος, ήπατος και όγκου, για ογκοστοιχείο όγκου 27 mm3
υπολογίστηκαν ως 1631.772 cm3 και 169.965 cm3. Στις προσομοιώσεις χρησιμοποιήθηκε
βάση δεδομένων για τον προσδιορισμό των χρησιμοποιούμενων υλικών, όπου η πυκνότητα
του ήπατος αντιστοιχεί σε 1.06 g/cm3 και η πυκνότητα του όγκου σε 1.05 g/cm3. Σύμφωνα
με τις παραπάνω πυκνότητες, οι υπολογισμένοι όγκοι αντιστοιχούν σε μάζες 1.730 kg για το
ήπαρ και 0.178 kg για τον όγκο αντίστοιχα.
Περιοχή
Πυκνότητα (g/ cm3)
Όγκος (cm3)
Μάζα (kg)

Ήπαρ
1.06
1631.772
1.730

Όγκος
1.05
169.965
0.178

Πίνακας 7. Στοιχεία όγκου και μάζας του ήπατος και του καρκινικού όγκου
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Β.ΙΙΙ.c GATE Προσομοίωση 90Υ PET
Για την PET προσομοίωση του 90Υ χρησιμοποιήθηκε το απεικονιστικό σύστημα Philips
Allegro PET, με ενεργειακό κατώφλι 410 keV και ενεργειακό ανώφλι 650 keV. Το παράθυρο
σύμπτωσης (time coincidence window) ορίστηκε στα 7.5 ns. Θεωρήσαμε ομοιογενή
κατανομή ενεργότητος 2.5 GBq στα voxel των περιοχών του ήπατος και του όγκου με TNR
3:1. Το 90Υ εκπέμπει 32 ποζιτρόνια ανά δευτερόλεπτο και ανά MBq με συνεχές φάσμα και
μέγιστη ενέργεια 738 keV [23]. Στη περίπτωση των 2.5 GBq η εκπομπή των ποζιτρονίων
είναι 80000 e+s-1 και για χρόνο απεικόνισης 30 λεπτών ο συνολικός αριθμός των
παραγόμενων ποζιτρονίων είναι 144x106. Το 90Υ στη διαδικασία προσομοίωσης, ορίστηκε
ως καθαρή πηγή ποζιτρονίων με ενεργειακό φάσμα (εικ.8) καθοριζόμενο από το χρήστη. Το
ενεργειακό φάσμα που χρησιμοποιήθηκε προκύπτει από θεωρητικό υπολογισμό
χρησιμοποιώντας το φορμαλισμό του Thomas (βλ. Παράρτημα)[24] με τη συμφωνία με τα
πειραματικά δεδομένα να έχει επαληθευθεί σε σχετική έρευνα [25].
90Y
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Εικόνα 8. Φάσμα εκπομπής ποζιτρονίων 90Υ από το θεωρητικό φορμαλισμό του Thomas.

Στο παράρτημα της εργασίας παρατίθεται ο τρόπος ορισμού της πηγής του 90Υ στη
προσομοίωση και η λίστα των φυσικών διεργασιών που χρησιμοποιήθηκε. Η ίδια λίστα
φυσικών διεργασιών χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις προσομοιώσεις που ακολούθησαν.

Β.ΙΙΙ.d GATE προσομοίωση 99mΤc-MAA
Για την SPECT προσομοίωση των μικροσωματιδίων αλβουμίνης επισημασμένων με 99mTc το
απεικονιστικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το σύστημα διπλής κεφαλής Siemens
ECAM. Η χωρική ανάλυση του συστήματος ορίστηκε στα 4.5 mm και το ενεργειακό
παράθυρο στα 80 keV με το κατώφλι να βρίσκεται στα 110 keV και το ανώφλι στα 190 keV.
Το απεικονιστικό πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε όριζε τη λήψη 64 προβολών με
20s/προβολή, που αντιστοιχεί σε συνολικό χρόνο απεικόνισης 640 s για σύστημα διπλής
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κεφαλής με 32 προβολές ανά κεφαλή. Η προτεινόμενη χορηγούμενη ενεργότητα σύμφωνα
με το πρωτόκολλο [31] κυμαίνεται μεταξύ 200-400 MBq και για την προσομοίωση
επιλέχτηκε η τιμή 200 ΜΒq. Η κατανομή της ενεργότητας στο ήπαρ και στον όγκο
θεωρήθηκε ίδια με την κατανομή του 90Υ με ΤΝR 3:1. Για μείωση του χρόνου προσομοίωσης
επιλέχτηκε η προσομοίωση του 99mΤc ως καθαρή πηγή φωτονίων γ με μονοενεργειακό
φάσμα 141 keV.

Β.ΙΙΙ.e GATE προσομοίωση 68Ga-MAA/64Cu-MAA
Για τις PET προσομοιώσεις των μικροσωματιδίων αλβουμίνης επισημασμένων με 68Ga και
64
Cu χρησιμοποιήθηκε το απεικονιστικό σύστημα Philips Allegro PET, όπως και στη
περίπτωση της προσομοίωσης του 90Y, με τα ίδια χαρακτηριστικά ενεργειακού παραθύρου
και παραθύρου σύμπτωσης. Επειδή δεν υπάρχει κάποιο απεικονιστικό πρωτόκολλο
διαθέσιμο για αυτά τα υποκατάστατα, χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο που
ακολουθήσαμε και στη περίπτωση της προσομοίωσης 99mTc-MAA SPECT. Και στις δύο
περιπτώσεις ο αρχικός χρόνος προσομοίωσης ήταν 640 s για χορηγούμενη ενεργότητα 200
MBq. H υψηλή ευαισθησία της PET απεικόνισης έναντι της SPECT οδηγεί σε υψηλότερη
στατιστική, η οποία στη περίπτωση των προσομοιώσεων είχε ως αποτέλεσμα τη παραγωγή
μεγάλου και μη χειρίσιμου όγκου δεδομένων. Για τη μείωση του όγκου δεδομένων
μειώσαμε το χρόνο προσομοίωσης σε 6.4 δευτερόλεπτα και στις δύο περιπτώσεις. Αν και ο
χρόνος απεικόνισης ήταν 100 φορές μικρότερος από τη περίπτωση της SPECT απεικόνισης
εξακολουθήσαμε να έχουμε καλύτερη στατιστική στη περίπτωση της PET απεικόνισης. Τα
δύο ραδιοϊσότοπα ορίστηκαν ως πηγές ιόντος (ion source) προσομοιώνοντας τη πλήρη
εκπομπή τους.

B.III.f 90Υ Kernel
Για την παραγωγή του 90Υ kernel χρησιμοποιήθηκε σημειακή πηγή 90Υ τοποθετημένη στο
κέντρο σφαίρας ηπατικού ιστού με ακτίνα 15 mm. Καθώς το μέγιστο μήκος διαδρομής των
παραγόμενων σωματιδίων του 90Υ είναι 11 mm, όλη η ενέργεια της πηγής εναποτίθεται
μέσα στη σφαίρα. Το μέγεθος του voxel αποθήκευσης δόσης (dosel) ορίστηκε ως 0.5 mm.

B.III.g Ανακατασκευή εικόνων & υπολογισμός δόσης
Για την ανακατασκευή των εικόνων PET χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό firework, το οποίο
έχει αναπτυχθεί στο εργαστήριο Laboratoire de Traitement de l'Information Médicale
(LaTIM). Πρόκειται για ένα λογισμικό που δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής του αλγορίθμου
ανακατασκευής OPL-EM (εδ. Β.ΙΙ.e) σε προσομοιωμένα δεδομένα για την ανακατασκευή 3D
εικόνων. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει παραμέτρους, όπως αριθμό υποσυνόλων και
επαναλήψεων, διαστάσεις voxel ανακατασκευής, διαστάσεις του field of view, ray
projector, κλπ. Υπάρχει επίσης δυνατότητα εκτέλεσης της ανακατασκευής με χρήση
μονάδας επεξεργασίας γραφικών (GPU), μειώνοντας σημαντικά το χρόνο ανακατασκευής.
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Για την ανακατασκευή της εικόνας του 90Υ δοκιμάστηκαν διάφορες παράμετροι και τελικά
επιλέχτηκαν οι παράμετροι με το βέλτιστο ποσοτικό αποτέλεσμα εικόνας (πιν.8).
Παράμετροι ανακατασκευής
Αριθμός υποσυνόλων
Αριθμός επαναλήψεων
Εγκάρσιο FWHM
Αξονικό FWHM
Ανάλυση voxel
Μήτρα διόρθωσης
Ray Projector
Regularization
Παράμετροι regularization

1
15
4 mm
6 mm
2 mm

Gaussian-DDA
Gaussian
2.5 mm
90

Πίνακας 8. Παράμετροι ανακατασκευής εικόνας Υ

Για την ανακατασκευή των PET εικόνων για τα ραδιοϊσότοπα 68Ga και 64Cu
χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες παράμετροι με τη περίπτωση του 90Υ ώστε να αναδειχθούν
δοσιμετρικές διαφορές μη εξαρτώμενες από τη παραμετροποίηση.

Εικόνα 9. Εικόνες ανακατασκευής για 90Υ, 68Ga, 64Cu από αριστερά προς δεξιά.

Για την ανακατασκευή SPECT του 99mTc ο αλγόριθμος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η
κλασσική μορφή του ML-EM με χρήση του προγράμματος QSPECT, το οποίο έχει
αναπτυχθεί στο εργαστήριο του τμήματος βιοϊατρικής τεχνολογίας του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών και είναι ελεύθερα διαθέσιμο στο διαδίκτυο[33]. Ο
αλγόριθμος εφαρμόστηκε και στην περίπτωση της ανακατασκευής SPECT για ένα
υποσύνολο και 15 επαναλήψεις με ανάλυση voxel 3.54 mm. Η ανάλυση του voxel τόσο για
τις εικόνες PET και SPECT όσο και για το kernel 90Υ επαναπροσδιορίστηκε στο 1 mm με τη
μέθοδο της παρεμβολής ώστε η μεταξύ τους συνέλιξη να είναι εφικτή.
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Εικόνα 10. Ανακατασκευασμένη εικόνα 99mTc-SPECT.

Κάθε ανακατασκευασμένη εικόνα αντιπροσωπεύει καταγεγραμμένες κρούσεις, και οφείλει
να μετατραπεί σε χάρτη ενεργότητας του 90Υ (εδ Α.IV.c) πολλαπλασιάζοντας τα στοιχεία της
εικόνας με τη συνολική ενεργότητα του 90Υ και με τον μέσο χρόνο ημιζωής εφόσον έχει
κανονικοποιηθεί ως προς τις κρούσεις υποβάθρου. Ο χάρτης ενεργότητας συνελλίσεται με
το kernel 90Y, όπου οι τιμές ενέργειας είναι εκφρασμένες σε μονάδες joule. Το άθροισμα
των τιμών των voxel των περιοχών ενδιαφέροντος (ήπαρ και όγκος) διαιρείται με τη
συνολική μάζα των περιοχών και προκύπτει η συνολική δόση εκφρασμένη σε μονάδες Gy
(joule/kg). Για την ανάδειξη των περιοχών ενδιαφέροντος υπολογίστηκε το 1D ιστόγραμμα
της κάθε εικόνας. Η ομοιογενής κατανομή ενεργότητας στις δύο περιοχές ενδιαφέροντος
οδηγεί στην ανάδειξη δυο μέγιστων τιμών στο ιστόγραμμα, οι οποίες αντιστοιχούν στις
τιμές εναποτιθέμενης ενεργότητας στις περιοχές. Οι τιμές του ιστογράμματος
παρουσιάζουν διακύμανση γύρω από τις μέγιστες αυτές τιμές, η οποία οφείλεται σε
πολλούς παράγοντες. Κατά αρχήν η προσομοίωση Monte Carlo αποτελεί μία στοχαστική
τεχνική η οποία επιφέρει μια εγγενή στατιστική αβεβαιότητα στα αποτελέσματα, η οποία
τείνει να μειώνεται με την αύξηση των επαναλήψεων. Ίδιας φύσεως διακυμάνσεις
υπεισέρχονται από τη στοχαστική φύση των φυσικών διεργασιών αλληλεπίδρασης των
σωματιδίων με την ύλη, με τα μέρη του απεικονιστικού συστήματος και από την απόκριση
των ηλεκτρονικών του συστήματος. Ο αλγόριθμος ανακατασκευής επιφέρει επίσης
αβεβαιότητα και εισάγει ψευδείς κρούσεις υποβάθρου. Επιλέγοντας τις ελάχιστες τιμές του
ιστογράμματος χωρίζουμε το ιστόγραμμα σε τρεις περιοχές τιμών που αντιστοιχούν στις
κρούσεις του υποβάθρου, του ήπατος και του όγκου και αποτελούν τα αθροίσματα των
voxel για τον υπολογισμό των δόσεων στις περιοχές ενδιαφέροντος.

Β.ΙΙΙ.h Monte Carlo Δοσιμετρία
Σκοπός του υπολογισμού δόσης με απόλυτη Monte Carlo δοσιμετρία είναι αφενός η
σύγκριση με τα αποτελέσματα της image-based δοσιμετρίας και του μαθηματικού
φορμαλισμού του partition model και αφετέρου ο υπολογισμός της εναπόθεσης δόσης στο
ήπαρ εκ των απεικονιστικών υποκατάστατων ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους όχι μόνο ως
προς τη προγνωστική τους ικανότητα, αλλά και ως προς την συνεισφορά τους στην
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εναπόθεση δόσης κατά κύριο λόγο στο υγιές ήπαρ. Οι προσομοιώσεις έγιναν θεωρώντας
την ίδια κατανομή ενεργότητας, που θεωρήθηκε σε κάθε περίπτωση στις απεικονιστικές
προσομοιώσεις και η εναποτιθέμενη ενέργεια καταγράφηκε χρησιμοποιώντας την επιλογή
του λογισμικού Gate, dose actor [34], η οποία επιτρέπει την καταγραφή της
εναποτιθέμενης ενέργειας ανά voxel του ομοιώματος. Με κατάλληλο κώδικα (script)
αναπτυγμένο στη γλώσσα προγραμματισμού C++, η εναποτιθέμενη ενέργεια μετατράπηκε
σε δόση ανά voxel και υπολογίστηκε η συνολική δόση ανά περιοχή ενδιαφέροντος.

Β.ΙV Αποτελέσματα
Σημαντικός παράγοντας στην ανακατασκευή PET απεικόνισης είναι το ποσοστό τυχαίων
(random) και prompt (πραγματικών και σκεδαζόμενων) κρούσεων που καταγράφονται από
το σύστημα, καθώς οι τυχαίες όπως και οι σκεδαζόμενες κρούσεις δεν περιέχουν χωρική
πληροφορία και υποβαθμίζουν την ποιότητα εικόνας. Τα δεδομένα των κρούσεων που
καταγράφηκαν στις προσομοιώσεις PET παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στο πίνακα 9.
90

Total LORs
Prompt LORs
Random LORs
True LORs
Scatter LORs
Single scatter LORs
Multiple scatter
LORs

Υ

551270
550761 (99.91%)
509 (0.9%)
326873 (59.29%)
223888 (40.61%)
168256 (30.52%)
55632 (10.09%)

68

Ga

11690217
3808422 (32.58%)
7881795 (67.42%)
2297458 (19.65%)
1510964 (12.93%)
1140407 (9.76%)
370557 (3.17%)

64

Cu

2952639
1624281 (55.01%)
1328358 (44.99%)
970464 (32.87%)
653817 (22.14%)
492087 (16.67%)
161730 (5.48%)

Πίνακας 9. Τιμές των LORs των PET απεικονίσεων.

Από τα δεδομένα αυτά παρήχθησαν οι ανακατασκευασμένες εικόνες για κάθε περίπτωση
ισοτόπου και συνελίχτηκαν με το υπολογισμένο kernel 90Y. H συνολική εναποτιθέμενη
ενέργεια στη σφαίρα 15 mm του kernel υπολογίστηκε πριν και μετά την εφαρμογή της
παρεμβολής στο υπολογισμένο kernel ως 0.92474 ΜeV και 0.924739 MeV. Από τα 1D
ιστογράμματα που εξήχθησαν (εικ. 11) υπολογίστηκαν οι εναποτιθέμενες δόσεις για την
περιοχή του ήπατος και του όγκου, καθώς και η εκτίμηση των όγκων από την εικόνα. Τα
δοσιμετρικά στοιχεία συνοψίζονται στο πίνακα 10, όπου συγκρίνονται με τους
δοσιμετρικούς υπολογισμούς του μοντέλου διαμερισματοποίησης (partition model).
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Εικόνα 11. Ιστογράμματα δοσιμετρικών εικόνων. Άνω: αριστερά μικροσφαιρίδια 90Υ, δεξιά μικροσωματίδια
99m
Tc-MAA, κάτω: αριστερά μικροσωματίδια 68Ga-MAA, δεξιά μικροσωματίδια 64Cu-MAA.

Οι δόσεις για το μοντέλο διαμερισματοποίησης υπολογίστηκαν από τις εξισώσεις 13, 14 για
LSR = 0, εφόσον η πρόσληψη ενεργότητας από τους πνεύμονες έχει θεωρηθεί μηδενική (εδ.
Β.ΙΙΙ.a). Για την ενεργότητα των 2.5 GBq και για τις μάζες του ήπατος, 1.730 kg και του
όγκου, 0.178 kg αντίστοιχα οι υπολογισμένες δόσεις ήταν 54.5 Gy για το ήπαρ και 163.5 Gy
για τον όγκο.
Εικόνα

Μικροσφαιρίδια
90
Υ

Μικροσωματίδια
99m
Tc-MAA

Μικροσωματίδια
68
Ga-MAA

Μικροσωματίδια
64
Cu-MAA

Εικονιζόμενος
όγκος ήπατος
3
(cm )
Εικονιζόμενος
όγκος
καρκινώματος
3
(cm )
Image-based δόση
ήπατος (Gy)
Image-based δόση
Καρκινώματος
(Gy)
Partition model
δόση ήπατος (Gy)
Partition model
δόση
καρκινώματος
(Gy)

1.612 (-6.82%)

1.601 (-7.46%)

1.610 (-6.94%)

1.609 (-6.99%)

0.158 (-11.24%)

0.141 (-20.79%)

0.148 (-16.85%)

0.158 (-11.24%)

62.94 (+15.5%)

70.98 (+30.2%)
[+12.77%]
149.60 (-8.5%)
[+1.58%]

65.62 (+20.4%)
[+4.26%]
143.44 (-12.27%)
[-2.61%]

65.01 (+19.28%)
[+3.29%]
146.80 (-10.21%)
[-0.36%]

54.5

54.5

54.5

54.5

163.5

163.5

163.5

163.5

147.28 (-9.9%)

90

99m

68

64

Πίνακας 10. Image-based Δοσιμετρικά στοιχεία των ανακατασκευασμένων εικόνων Υ, Tc, Ga, Cu. * Οι
τιμές σε παρενθέσεις αντιστοιχούν σε % αποκλίσεις των υπολογισμένων τιμών δόσης από τις τιμές του
partition model και οι τιμές μέσα στα άγκυστρα σε % αποκλίσεις των τιμών των απεικονιστικών
90
υποκαταστάτων σε σχέση με τις τιμές του Υ.
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Οι δόσεις που προέκυψαν από τον image-based υπολογισμό δόσης για την προσομοίωση
του 90Υ ήταν για τον όγκο 147.28 Gy και 62.94 Gy για το υγιές ήπαρ αντίστοιχα. Οι
υπολογισμένες τιμές έδειξαν αποκλίσεις από τις τιμές του μοντέλου διαμερισματοποίησης 9.9% για την περίπτωση του όγκου και +15.5% για την περίπτωση του υγιούς ήπατος
αντίστοιχα. Τα πρόσημα -/+ στη κάθε περίπτωση απόκλισης υποδηλώνουν υποεκτίμηση ή
υπερεκτίμηση αντίστοιχα της δόσης σε σχέση με το μοντέλο διαμερισματοποίησης. Οι
εικονιζόμενοι όγκοι επίσης, σε όλες τις περιπτώσεις προσομοιώσεων, ήταν υποτιμημένοι σε
σχέση με τις απόλυτες τιμές του ομοιώματος όπως αναγράφεται στο πίνακα 10. Για τις
δοσιμετρικές εκτιμήσεις με τη χρήση των εξεταζόμενων απεικονιστικών υποκατάστατων
υπολογίστηκαν οι αποκλίσεις τόσο από το μοντέλο διαμερισματοποίησης, αναγραφόμενες
τιμές μέσα σε παρενθέσεις στο πίνακα 10, όσο και από τις τιμές της δοσιμετρικής εκτίμησης
για την περίπτωση της προσομοίωσης της ομοιογενούς εναπόθεσης σφαιριδίων 90Υ, τιμές
μέσα σε αγκύλες στο πίνακα 10. Η βέλτιστη ταύτιση με τη δοσιμετρική εκτίμηση του 90Υ
υπήρχε στη περίπτωση χρήσης του 64Cu-MAA ως υποκατάστατο, με όχι σημαντικές
διαφορές με τη περίπτωση του 68Ga-MAA, ενώ στην περίπτωση του 99mTc-MAA
παρουσιάστηκε σημαντική απόκλιση.
Η εναπόθεση δόσης στον όγκο και το υγιές ήπαρ υπολογίστηκε επίσης χρησιμοποιώντας
απόλυτη Monte Carlo δοσιμετρία, η οποία αποτελεί την πλέον πιο αξιόπιστη μέθοδο
υπολογισμού δόσης. Η απόκλιση από τις τιμές του μοντέλου διαμερισματοποίησης για την
περίπτωση του υγιούς ήπατος ήταν -5.67% και του όγκου αντίστοιχα -8.64%. Η εναπόθεση
δόσης εκ των απεικονιστικών υποκατάστατων υπολογίστηκε με χρήση απόλυτης Monte
Carlo δοσιμετρίας και αποδίδεται στο πίνακα 11 όπου αναγράφονται οι δόσεις στο υγιές
ήπαρ και τον όγκο για ενεργότητα 200 MBq, καθώς εξετάζεται και η δοσιμετρία για την
πρόσληψη ενεργότητας 100 MBq για τις περιπτώσεις των PET απεικονιστικών
υποκατάστατων, 68Ga-MAA και 64Cu-MAA.
Εικόνα
90

Μικροσφαιρίδια Υ
(2.5 GBq)

Μικροσωματίδια 99mTcMAA (200 MBq)
68

Μικροσωματίδια GaMAA (200 MBq)
Μικροσωματίδια 68GaMAA (100 MBq)
Μικροσωματίδια 64CuMAA (200 MBq)
64
Μικροσωματίδια Cu MAA (100 MBq)

Monte Carlo δόση
ήπατος (Gy)
51.40 (-5.67%)

Monte Carlo δόση
Καρκινώματος (Gy)
149.38 (-8.64%)

Partition model
δόση ήπατος (Gy)
54.5

Partition model δόση
καρκινώματος (Gy)
163.5

Monte Carlo δόση
ήπατος (mGy)
52.31

Monte Carlo δόση
Καρκινώματος (mGy)
142.08

--

--

66.70

180.87

33.35 (-36.2%)

90.43 (-36.35%)

132.01

355.97

66.01 (+26.20%)

177.99 (+25.27%)

Πίνακας 11. Απόλυτη Monte Carlo δοσιμετρία 90Υ και απεικονιστικών υποκατάστατων 99mTc-MAA, 68GaMAA & 64Cu-MAA.
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Β.V Συμπεράσματα
Η μέθοδος προσομοίωσης της μικροσκοπικής εκπομπής ποζιτρονίων, μέσω του φαινομένου
εσωτερικής διδύμου γένεσης για το 90Υ που εφαρμόστηκε, αποδείχθηκε ικανή για τη
παραγωγή εικόνων ποσοτικής πληροφορίας. Η χρήση του θεωρητικού φάσματος των
ποζιτρονίων εκπομπής του 90Υ αποτελεί μία πρώτη προσέγγιση της προσομοίωσης PET του
90
Υ, η οποία όσο γνωρίζουμε δεν έχει επιχειρηθεί στο παρελθόν ξανά. Η λογικά αποδεκτή
απόκλιση των δοσιμετρικών τιμών, που προκύπτουν από τις τιμές αναφοράς του μοντέλου
διαμερισματοποίησης, ανοίγει ορίζοντες για την ανάπτυξη και βελτίωση των
προσομοιώσεων PET του ακτινοεμβολισμού με μικροσφαιρίδια 90Υ. Υψίστης σημασίας
πρόκληση είναι η αντιμετώπιση υπολογιστικών περιορισμών, που ανέρχονται κυρίως λόγω
του μεγάλου αριθμού μικροσφαιριδίων-πηγών που χρησιμοποιούνται και της
συγκεκριμένης μορφολογικά εναπόθεσης των μικροσφαιριδίων μέσα στο ήπαρ. Οι
παράμετροι αυτοί απαιτούν μεγάλη υπολογιστική ισχύ για τον καθορισμό τους, η οποία δεν
είναι διαθέσιμη από τους σύγχρονους κώδικες Monte Carlo. Η ανάπτυξη νέων λογισμικών
ικανών για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων όπως το αναφερόμενο παρακάτω (εδ.
Γ.Ι.a) θα βελτιώσουν την ακρίβεια της προσομοίωσης και την υπολογιζόμενη μετέπειτα
δόση. Στόχος μας ήταν η ανάδειξη της ικανότητας συσχέτισης των δόσεων, που προκύπτουν
μεταξύ συνταγογραφημένης και εναποτιθέμενης δόσης, με τη χρήση απεικονίσεων του
απεικονιστικού υποκατάστατου 99mTc-MAA και των μικροσφαιριδίων 90Y. Στην περίπτωση
αυτή ο περιορισμός μας να θεωρήσουμε ομοιογενή εναπόθεση ενεργότητας στην εκάστοτε
περίπτωση μας έδωσε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τις δόσεις που προκύπτουν
από το μοντέλο διαμερισματοποίησης ως σημείο αναφοράς. Αναδείχθηκε η συσχέτιση
μεταξύ των δύο δοσιμετρικών πλάνων, προ και έπειτα θεραπείας όπου η δόση στο υγιές
ήπαρ υπερεκτιμήθηκε κατά 12.77% και στον όγκο κατά 1.58% στη προθεραπευτική
δοσιμετρία με 99mTc-MAA. Στη περίπτωση χρήσης του 68Ga-MAA ως υποκατάστατο για το
προθεραπευτικό πλάνο το ποσοστό υπερεκτίμησης για το υγιές ήπαρ μειώθηκε σε 4.26%,
ενώ αντίστοιχα για τον όγκο παρουσιάστηκε υποτίμηση της δόσης -2.61% με ακόμα
μικρότερες αποκλίσεις για την περίπτωση χρήσης του 64Cu-MAA με ποσοστά 3.29% και 0.36% αντίστοιχα. Στην περίπτωση χρήσης των PET imaging υποκατάστατων αναδείχθηκε η
καλύτερη συσχέτιση των αποτελεσμάτων δοσιμετρίας έναντι του SPECT υποκατάστατου με
τα αποτελέσματα του PET imaging του 90Y, όπως είχε αρχικά υποτεθεί. Στις περιπτώσεις
αυτές η δόση του όγκου υποτιμήθηκε σε αντίθεση με τη περίπτωση χρήσης του 99mTc-MAA,
όπου υπήρχε υπερεκτίμηση. Η υποεκτίμηση αυτή δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα
εφόσον αναφέρεται στη περιοχή του όγκου όπου η εναπόθεση δόσης μεγαλύτερης από την
εκτιμώμενη έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερο ποσοστό νέκρωσης της ασθενικής περιοχής, ο
οποίος είναι και ο στόχος. Σε αντίθεση, η μικρότερη υπερεκτίμηση της δόσης στον όγκο του
υγειούς ήπατος είναι σημαντική στο προσδιορισμό της ανοχής του υγιούς ιστού και είναι
αυτή που καθορίζει τη τελικώς συνταγογραφούμενη δόση. Η καλύτερη ταύτιση με το τελικό
αποτέλεσμα είναι αυτή που καθορίζει επίσης τόσο την απόκριση του στόχου όσο και την
ανοχή του υγιούς ιστού. Η καλύτερη ταύτιση των προθεραπευτικών εκτιμήσεων με τα PET
ισότοπα έναντι της εκτίμησης του ισοτόπου SPECT, οφείλεται κυρίως στο γεγονός χρήσης
στη πρώτη περίπτωση απεικονιστικού μηχανήματος με υψηλότερη ανάλυση και
ευαισθησία, η οποία οδηγεί σε εικόνες με πληροφορία υψηλότερης ποιότητας. Το γεγονός
ότι το σύστημα PET χρησιμοποιείται επίσης για τη follow up δοσιμετρία εξηγεί επίσης την
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καλύτερη ταύτιση, εφόσον σε αυτή τη περίπτωση οι παράμετροι του συστήματος
παραμένουν σταθεροί μεταξύ προθεραπευτικού και μεταθεραπευτικού πλάνου
υπολογισμού δόσης.
Η εναπόθεση δόσης στον ασθενή για την ίδια ενεργότητα 200 ΜΒq είναι μικρότερη για την
περίπτωση χρήσης του 99mTc έναντι των ισοτόπων 68Ga και 64Cu σύμφωνα με τη μελέτη
απόλυτης δοσιμετρίας Monte Carlo. Αν και το μοντέλο που χρησιμοποιούμε δεν λαμβάνει
υπόψιν μεταβολές και ανομοιογένειες στη εναπόθεση των ισοτόπων, το γεγονός ότι ενώ η
απεικόνιση του 99mTc χρειάστηκε 640 s χρόνο λήψης, ενώ στις περιπτώσεις των 68Ga και 64Cu
μόλις 6.4 s για λήψη εικόνων καλύτερης ποσοτικής πληροφορίας μας δίνει τη δυνατότητα
να υποθέσουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα σε πραγματικό κλινικό περιβάλλον να
χρησιμοποιήσουμε στη περίπτωση των PET ισοτόπων τη μισή χορηγούμενη ενεργότητα των
100 ΜΒq. Για την τιμή αυτής της ενεργότητας η εναπόθεση δόσης για την περίπτωση του
68
Ga ήταν μικρότερη από τη εναποτιθέμενη δόση εκ του 99mTc περισσότερο από 36%, ενώ
για τη περίπτωση του 64Cu η εναποτιθέμενη δόση ήταν μεγαλύτερη από αυτή του 99mTc
περισσότερο από 25%, όπως αναγράφεται στο πίνακα 11. Αξίζει να σημειωθεί ότι καθώς το
68
Ga-MAA δεν χρησιμοποιείται στη περίπτωση του ακτινοεμβολισμού κλινικά παρά
βρίσκεται σε πειραματική αξιολόγηση, η χρήση του του 64Cu-MAA αποτελεί πρόταση της
εργασίας αυτής ως εναλλακτικό υποκατάστατο του 68Ga-MAA δεδομένου του ανερχόμενου
ενδιαφέροντος για το 64Cu λόγω των φυσικών του ιδιοτήτων(χρόνος ημιζωής 12.701h,
0.5787 MeV β-, 0.6531 MeV β+ και 1.35477 MeV φωτόνια γ.), της ευκολίας παραγωγής σε
ιατρικό κύκλοτρο με χαμηλό κόστος και της δυνατότητας του επισήμανσης με πολλαπλούς
συνδέτες [11], οι οποίες το καθιστούν ικανό ισότοπο για απεικόνιση και θεραπεία με
πολλαπλές εφαρμογές. Δεν ήταν δυνατό να ληφθούν υπόψιν κατά τον υπολογισμό δόσης
οι ενεργοί χρόνοι υποδιπλασιασμού του κάθε ισοτόπου και χρησιμοποιήθηκαν οι φυσικοί
χρόνοι υποδιπλασιασμού. Η χρήση των ενεργών χρόνων υποδιπλασιασμού προβλέπεται να
αποδίδουν διαφορετικές τιμές δόσεων, χωρίς όμως διαφορά στο δοσιμετρικό αποτέλεσμα.
Η υψηλότερη εναπόθεση δόσης του 64Cu οφείλεται στο υψηλό ποσοστό (39%)
αποδιέγερσης μέσω εκπομπής ηλεκτρονίων. Με απόδειξη τα αποτελέσματα αυτής της
εργασίας προτείνουμε την περαιτέρω διερεύνηση, τόσο σε περιβάλλον προσομοίωσης όσο
και σε πειραματικό (μελέτη σε πειραματόζωα) και κατ’ επέκταση κλινικό της εφαρμογής
των επισημασμένων με 68Ga μικροσωματιδίων αλβουμίνης για το πλάνο θεραπείας στον
ακτινοεμβολισμό με μικροσφαιρίδια 90Υ. Καθώς το ενδιαφέρον και οι προσπάθειες για
βελτίωση της απεικόνισης PET των μικροσφαιριδίων αυξάνεται, θεωρούμε ότι η χρήση μίας
προθεραπευτικής μελέτης PET θα βελτιώσει σημαντικά τόσο το πλάνο της θεραπείας όσο
και την ίδια τη διαδικασία. Επίσης προτείνουμε τη διερεύνηση της ραδιοχημικής
σταθερότητας του προτεινόμενου 64Cu-MAA, μιας και η διάδοση του 64Cu στο χώρο της
πυρηνικής ιατρικής το οποίο χαρακτηρίζεται μάλιστα ως το νέο 99mTc της απεικόνισης PET
[11] δείχνει ενδιαφέρουσα και πολλά υποσχόμενη. Ένα τέτοιο υποκατάστατο θα μπορούσε
να συνεισφέρει ως ένα βαθμό στην θεραπεία του όγκου λόγω της θεραπευτικής δόσης του
64
Cu ή να βρει εφαρμογή σε μελέτες πνευμονικής διάχυσης και θεραπείας του καρκίνου του
πνεύμονα.
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Γ. Μελλοντικοί στόχοι
Μελλοντικό στόχο της ερευνητικής μας ομάδας αποτελεί η διερεύνηση της επίπτωσης στην
δοσιμετρία του ακτινοεμβολισμού η θεώρηση ομοιογενούς ή μη ομοιογενούς κατανομής
ενεργότητας στη περιοχή ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με κλινικές μελέτες και κλινική εμπειρία
η ενεργότητα δεν κατανέμεται ομοιογενώς στο ήπαρ και στον όγκο με αποτέλεσμα η
κατανομή της δόσης να είναι κάθε άλλο παρά ομοιογενής. Η ανομοιογένεια αυτή στη δόση
καθορίζει την πιθανότητα απόκρισης του όγκου και τη πιθανότητα επιπλοκής του υγιούς
ιστού. Όπως έχει αναφερθεί η προσομοίωση ενός τέτοιου μοντέλου δεν είναι δυνατή με
χρήση των υπάρχοντών λογισμικών Monte Carlo, λόγω των υψηλών υπολογιστικών
απαιτήσεων. Η νέα τάση προγραμματισμού σε επεξεργαστές γραφικών δίνει τη δυνατότητα
ανάπτυξης εξελιγμένων λογισμικών Monte Carlo τα οποία εκμεταλλεύονται τις
προγραμματιστικές δυνατότητες της GPU για την πραγματοποίηση υπολογιστικά
απαιτητικών προσομοιώσεων σε μικρό χρονικό διάστημα. Ένα τέτοιο λογισμικό
προσομοιώσεων είναι το GGEMS (GPU Geant4-Based Efficient Monte Carlo Simulation), το
οποίο έχει αναπτυχθεί στο εργαστήριο LaTim και δίνει τη δυνατότητα κατάστρωσης
απαιτητικών προσομοιώσεων Monte Carlo, παρέχοντας επίσης τη δυνατότητα ταυτόχρονης
χρήσης voxelized και αναλυτικών ομοιωμάτων μέσω του YVAN – ενός εξελιγμένου
υβριδικού πλοηγού που έχει αναπτυχθεί στο ίδιο εργαστήριο.

Γ.Ι.a GGEMS
Το λογισμικό GGEMS αποτελεί μία πλατφόρμα CUDA (μορφή της γλώσσας C για εφαρμογές
GPU) κώδικα βασισμένη στις βιβλιοθήκες του GEANT4 για την εκτέλεση προσομοιώσεων
Monte Carlo με χρήση μονάδων επεξεργασίας γραφικών (GPU). H μονάδα επεξεργασίας
γραφικών αποτελείται από χιλιάδες threads, τα οποία εκτελούν ανεξάρτητα παράλληλες
διεργασίες. Όλα τα threads εκτελούν ένα μοναδικό κώδικα (kernel). Βασιζόμενο σε αυτή
την αρχιτεκτονική το λογισμικό GGEMS χρησιμοποιεί κάθε ένα thread για να προσομοιώσει
ταυτόχρονα τη ‘ζωή’ χιλιάδων σωματιδίων από τη στιγμή δημιουργίας τους, ακολουθώντας
τη διέλευση τους μέσα στην ύλη και την αλληλεπίδραση τους με αυτή εώς τον ‘θάνατο’
τους – λήξη προσομοίωσης. Με αυτό τον τρόπο ο χρόνος προσομοίωσης σε σχέση με
Monte Carlo λογισμικά που λειτουργούν σε CPU μειώνεται δραματικά, ενδεικτικά ως και
400-800 φορές συγκριτικά με το λογισμικό GATE [35], ανοίγοντας νέους ορίζοντες για την
δυνατότητα εφαρμογής των Monte Carlo προσομοιώσεων στο κλινικό περιβάλλον.

Γ.Ι.b YVAN (Hybrid voxelized/analytical phantom navigator)
Σε Monte Carlo προσομοιώσεις είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί είτε voxelized είτε
αναλυτικό (analytical) ομοίωμα με διαφορετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στην
κάθε περίπτωση. Τα αναλυτικά ομοιώματα αποτελούν συγκεκριμένα ορισμένους
γεωμετρικούς όγκους, οι οποίοι μπορούν να εμφωλιάζονται ο ένας μέσα στον άλλον,
καθοριζόμενοι από συγκεκριμένη ιεραρχεία. Ο ορισμός τους είναι εύκολος με χρήση
μαθηματικών μοντέλων, αλλά δεν παρέχουν τη δυνατότητα περιγραφής της
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ανομοιογένειας των ιστών και τη λεπτομερή δομή των οργάνων που παρέχουν τα voxelized
ομοιώματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου είναι αναγκαίο να αναπαρασταθεί κάποια
αναλυτική δομή μέσα σε ένα voxelized ομοίωμα, όπως τεχνητές προσθήκες, πηγές
βραχυθεραπείας κλπ, ίσως δεν είναι εφικτό ή ίσως χρειάζεται χρήση πολύ μικρού
ογκοστοιχείου, η οποία οδηγεί στην αύξηση των υπολογιστικών απαιτήσεων και πολλές
φορές σε βαθμό μη αντιμετωπίσιμο από τις δυνατότητες του λογισμικού προσομοίωσης.O
YVAN (hybrid voxelized/analytical navigator) είναι ένας υβριδικός navigator που έχει
αναπτυχθεί στο εργαστήριο LaTIM και παρέχει τη δυνατότητα συνδυασμού voxelized και
analytical ομοιωμάτων μέσα στην ίδια MC προσομοίωση θεωρώντας τα αναλυτικά
ομοιώματα σε χαμηλότερο ιεραρχικό επίπεδο από τα voxelized, δεδομένου του ότι στις
ιατρικές εφαρμογές τα αναλυτικά αντικείμενα εμπεριέχονται πάντα μέσα στην ιατρική
εικόνα [36]. Με αυτή την υπόθεση και περιγράφοντας τα αναλυτικά ομοιώματα
χρησιμοποιώντας mesh γεωμετρία για την περιγραφή των voxelized ομοιωμάτων,
χρησιμοποιείται ένας ‘ιεραρχικά οριοθετημένος όγκος’ (bounding hierarchical volume-BVH).
Ένας BVH μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ‘δέντρο’ όπου κάθε ‘φύλο’ αντιστοιχεί σε μία σειρά
αντικειμένων. Στην προκειμένη περίπτωση το κάθε φύλο ορίζεται ως voxel το οποίο

περιέχει τρίγωνα σχετιζόμενα με ένα mesh τμήμα του αναλυτικού ομοιώματος (εικ. 12).
Εικόνα 12. Δομή λειτουργίας του YVAN πλοηγού

Κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης ο YVAN επιλέγει ανάλογα τη θέση του σωματιδίου το
τύπο πλοηγού που θα χρησιμοποιήσει, analytical ή voxelized. Αν δεν υπάρχει κάποιο
τρίγωνο μέσα στο voxel που βρίσκετε το σωματίδιο θα εφαρμοσθεί ο voxelized οδηγός, αν
όμως υπάρχουν τρίγωνα θα υπολογίσει την ελάχιστη απόσταση μεταξύ lu και lΔ (εικ.12), η
οποία καθορίζει εάν το σωματίδιο εισέρχεται μέσα στη mesh δομή ή σε ένα άλλο voxel.
Στην περίπτωση εισόδου σε μία mesh δομή αυτόματα ενεργοποιείται ο analytical πλοηγός
έως ότου το σωματίδιο δραπετεύσει από την αναλυτική δομή και επιστρέψει στο voxelized
phantom.

Πλάνο εργασίας
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Μία πρώτη προσέγγιση της ανομοιογενούς κατανομής μικροσφαιριδίων προτείνει τη χρήση
του GGEMS για την προσομοίωση των περιπτώσεων της ανομοιογενούς και ομοιογενούς
κατανομής ενεργότητας καταστρώνοντας κατάλληλο μοντέλο ανάδειξης δοσιμετρικών
διαφορών σε διαφορετικά στάδια θεώρησης ανομοιογένειας. Η δοσιμετρία για τη
περίπτωση της ομοιογενούς κατανομής θα υπολογιστεί με το λογισμικό GGEMS και θα
συγκριθεί με το δοσιμετρικό αποτέλεσμα άλλων λογισμικών Monte Carlo, εφόσον η
προσομοίωση αυτή δεν έχει υψηλές απαιτήσεις. Επαληθεύοντας τα αποτελέσματα του
GGEMS με αυτά των άλλων λογισμικών το πρώτο βήμα προσομοίωσης της ανομοιογένειας
θα είναι η θεώρηση αυθαίρετων περιοχών συγκέντρωσης ενεργότητας προσομοιώνοντας
την ανομοιογενή συγκέντρωση των μικροσφαιριδίων και εφόσον συγκριθούν τα
δοσιμετρικά αποτελέσματα με αυτά της ομοιογενής κατανομής, έπειτα θα χρησιμοποιηθεί
ο πλοηγός YVAN, ώστε να προσομοιωθεί η ανομοιογένεια μέσα στις προαναφερόμενες
επιλεγμένες περιοχές προσομοιώνοντας τα μικροσφαιρίδια ως αναλυτικά ομοιώματα
λαμβάνοντας υπόψη την ακριβή δομή τους και τοποθέτηση του στις πυλαίες τριάδες των
ηπατικών λοβιδίων.

Επίλογος
Η διαδικασία του ακτινοεμβολισμού με μικροσφαιρίδια 90Y όπως αποτυπώθηκε στο
παραπάνω εγχειρίδιο αποτελεί μία πολλά υποσχόμενη και ελκυστική διαδικασία
αντιμετώπισης πρωτογενών και δευτερογενών ηπατικών όγκων με πολλά πλεονεκτήματα
έναντι άλλων μεθόδων και με μικρότερη πιθανότητα επιπλοκών. Αποτελείται από πολλά
στάδια έως τη τελική θεραπευτική αγωγή στα οποία υπάρχουν πολλές δυνατότητες
έρευνας και εξέλιξης τους. Η ύπαρξη πολλών σταδίων απαιτεί έμπειρο προσωπικό σε πολλά
πεδία με καλή συνεργασία και κοινό κώδικα επικοινωνίας των επιμέρους ομάδων, ώστε να
επιβεβαιωθεί η άρτια εφαρμογή της θεραπείας και το βέλτιστο αποτέλεσμα, αλλά επίσης
δίνει τη δυνατότητα πολύ-επίπεδης βελτίωσης της διαδικασίας, με την όποια βελτίωση στο
όποιο στάδιο να επηρεάζει τα υπόλοιπα. Η βελτίωση και ανάπτυξη αυτής της διαδικασίας
θα βελτιώσει τη ποιότητα και το προσδόκιμο ζωής ασθενών, που υπό άλλες συνθήκες θα
απεβίωναν από ηπατική αποτυχία προωθώντας και αναδεικνύοντας την επιτυχία και
σπουδαιότητα της εξατομικευμένης ακτινοθεραπείας.
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Παράρτημα
Εσωτερική δίδυμος γένεση : η φυσική διεργασία που επιτρέπει την
PET απεικόνιση του Υ90

I. Μεταβάσεις ηλεκτρικού μονόπολου (Ε0)
Οι πυρηνικές μεταβάσεις της Ε0 στάθμης ή αλλιώς οι μεταβάσεις ηλεκτρικού μονοπόλου
(Ε0) είναι εφικτές μόνο σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει μεταβολή στην γωνιακή ορμή
μεταξύ της αρχικής και τελικής πυρηνικής κατάστασης καθώς και ούτε μεταβολή στην
αρτιότητα. Λόγω της αμετάβλητης γωνιακής ορμής οι μεταβάσεις αυτές χαρακτηρίζονται
από την απουσία εκπομπής μονών φωτονίων, διότι τα φωτόνια έχουν γωνιακή ορμή και η
παραγωγή ενός φωτονίου θα παραβίαζε την αρχή διατήρησης. Έτσι οι μεταβάσεις αυτές
πραγματοποιούνται με α) εσωτερική δίδυμο γένεση αν και εφόσον η ενέργεια της στάθμης
είναι μεγαλύτερη από την απαιτούμενη ενέργεια παραγωγής των σωματιδίων Ε>2mec2,
όπου me=511 keV η μάζα ηρεμίας του β σωματιδίου β) μετατροπή ενός δέσμιου
ηλεκτρονίου γ) εκπομπή δύο φωτονίων αν και αυτή η περίπτωση είναι αμελητέα μικρής
πιθανότητας. Οι περιπτώσεις α, β φαίνονται σχηματικά στην εικόνα 2.

Εικόνα 13. α) Εσωτερική δίδυμη γένεση β) μετατροπή ηλεκτρονίων Κ-στοιβάδας

Στη περίπτωση της μετατροπής δέσμιου ηλεκτρονίου εμπλέκονται δέσμιες καταστάσεις με
συγκεκριμένες ενεργειακές τιμές με αποτέλεσμα να εκπέμπονται μονοενεργειακά
σωματίδια. Στη περίπτωση της εσωτερικής δίδυμου γένεσης ένα ηλεκτρόνιο του αρνητικού
ενεργειακού συνεχούς ( ε=-Ε<-mec2) ανυψώνεται στο θετικό ενεργειακό συνεχές . Η
ενέργεια της τελικής αυτής κατάστασης είναι Ε’= ε+ω, όπου ω είναι η ενέργεια πυρηνικής
μετάβασης, και ο κβαντικός αριθμός γωνιακής ορμής παραμένει αμετάβλητος. Εφόσον δεν
είναι συγκεκριμένη ούτε η αρχική, ούτε η τελική ενεργειακή στάθμη του ηλεκτρονίου
αναμένεται η ενεργειακή κατανομή του ποζιτρονίου να είναι συνεχής [26].
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ΙΙ. Εσωτερική δίδυμη γένεση στην αποδιέγερση του Zr90
Έχει αποδειχθεί η ύπαρξη της διεγερμένης κατάστασης του Zr90 (κατάσταση 0+)[29] η οποία
οδηγεί στην εκπομπή ζεύγους ποζιτρονίου/ηλεκτρονίου κατά την αποδιέργεση στη
θεμελιώδη κατάσταση του Zr90 και σύμφωνα με ακριβείς μετρήσεις του β φάσματος του Υ90
δεν έχουν αναγνωρισθεί άλλες ομάδες β ακτινοβολίας μεταξύ των 0.5 MeV μέχρι το τέλος
του φάσματος στα 2.26 MeV. Οι Greenberg και Deutsch σε σχετική εργασία τους [29]
υπέδειξαν ότι στον υπολογισμό της πιθανότητας παραγωγής ζεύγους πρέπει να ληφθούν
υπόψη τρείς εικονικές ενδιάμεσες καταστάσεις.

Όπου το ψ αντιστοιχεί στη πυρηνική κυματοσυνάρτηση και ο τονισμός υποδεικνύει την
εικονική ενδιάμεση κατάσταση. Επίσης υπέδειξαν ότι οι καταστάσεις (a),(c) συνεισφέρουν
σχεδόν εξ ίσου στην δημιουργία του ζεύγους e-/e+ η οποία οφείλεται στο πεδίο της β
ακτινοβολίας και του υπόλοιπου πυρήνα. Η πιθανότητα δημιουργίας ζεύγους β από
εσωτερική δίδυμο γένεση μπορεί να υπολογιστεί θεωρητικά από την συνάρτηση που
προτάθηκε από τον Thomas [27] και δίνεται παρακάτω.

Όπου wp είναι η πιθανότητα εσωτερικής δίδυμου γένεσης,
, α=1/137 η
σταθερά λεπτής υφής, R η ακτίνα του πυρήνα, Z ο ατομικός αριθμός του στοιχείου και
Γ(2γ+1) υποδηλώνει την γάμμα συνάρτηση.
Όπως έχει αναφερθεί τα εκπεμπόμενα ποζιτρόνια αναμένεται να έχουν συνεχής κατανομή
φάσματος η οποία μπορεί να εξαχθεί θεωρητικά χρησιμοποιώντας τον φορμαλισμό του
Thomas (εικ.3) και έχει επαληθευθεί πειραματικά με καλή συμφωνία πειράματος και
θεωρίας [25] ενώ για τα χαμηλής ενέργειας ποζιτρόνια δεν ήταν δυνατή η επαλήθευση
λόγω υψηλού υποβάθρου(εικ.4). Η μέγιστη ενέργεια των ποζιτρονίων αντιστοιχεί σε 738
keV τιμή η οποία μπορεί εύκολα να εκτιμηθεί και από την σχέση διατήρησης ενέργειας
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έχοντας υπόψη την ενέργεια της ενεργειακής στάθμης 0+, 1.76 Mev και την ενέργεια που
χρειάζεται για την δημιουργία του ζεύγους σε ηρεμία, 1.022 Mev καθώς και υποθέτωντας
ότι η ενεργειακή διαφορά έχει αποδοθεί εξ ολοκλήρου ως κινητική ενέργεια στο
ποζιτρόνιο. Το μέγιστο μήκος διαδρομής στον ιστό αυτών των ποζιτρονίων ανέρχεται στα
4mm σύμφωνα με την διπλωματική εργασία του Ch. Andersson.

Εικόνα 14. Θεωρητικό φάσμα ποζιτρονίων προερχόμενα από την εσωτερική δίδυμο γένεση σύμφωνα με τον φορμαλισμό
του Thomas.

Εικόνα 15. Πειραματική μέτρηση του φάσματος των ποζιτρονίων εσωτερικής διδύμου γένεσης
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Εικόνα 16. Πειραματική μέτρηση του φάσματος των ηλεκτρονίων εσωτερικής διδύμου γένεσης

II. Παράμετροι προσομοιώσεων GATE

#==================================================
# Physics Definition
#==================================================
# Define the physics interactions that describes the
simulation
##
#/gate/physics/addProcess Fictitious
/gate/physics/addProcess
PhotoElectric
/gate/physics/processes/PhotoElectric/setModel
StandardModel
/gate/physics/addProcess
Compton
/gate/physics/processes/Compton/setModel
StandardModel
/gate/physics/addProcess
RayleighScattering
/gate/physics/processes/RayleighScattering/setModel
PenelopeModel
/gate/physics/addProcess
ElectronIonisation
/gate/physics/processes/ElectronIonisation/setModel
StandardModel e/gate/physics/processes/ElectronIonisation/setModel
StandardModel e+
/gate/physics/addProcess Bremsstrahlung
/gate/physics/processes/Bremsstrahlung/setModel
StandardModel e/gate/physics/processes/Bremsstrahlung/setModel
StandardModel e+
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/gate/physics/addProcess

PositronAnnihilation e+

/gate/physics/addProcess
/gate/physics/addProcess

eMultipleScattering e+
eMultipleScattering e-

/gate/physics/addProcess Decay
#for ion source
/gate/physics/addProcess RadioactiveDecay
#=====================================
# EM processes for hadrons
#=====================================
/gate/physics/addProcess HadronIonisation
/gate/physics/removeProcess HadronIonisation deuteron
/gate/physics/removeProcess HadronIonisation triton
/gate/physics/removeProcess HadronIonisation He3
/gate/physics/removeProcess HadronIonisation alpha
/gate/physics/removeProcess HadronIonisation GenericIon
/gate/physics/processes/HadronIonisation/setStepFunction
proton 0.2 0.05 mm
/gate/physics/processes/HadronIonisation/setStepFunction pi+
0.2 0.05 mm
/gate/physics/processes/HadronIonisation/setStepFunction pi0.2 0.05 mm
/gate/physics/processes/HadronIonisation/setLinearLossLimit
proton 0.01
# /gate/physics/process/ nu_e
/gate/physics/addProcess IonIonisation
/gate/physics/processes/IonIonisation/setStepFunction
GenericIon 0.1 0.02 mm
/gate/physics/processes/IonIonisation/setStepFunction
0.1 0.02 mm
/gate/physics/processes/IonIonisation/setStepFunction
0.1 0.02 mm
/gate/physics/processes/IonIonisation/setStepFunction
0.1 0.02 mm
/gate/physics/processes/IonIonisation/setStepFunction
0.1 0.02 mm

alpha
deuteron
triton
He3

/gate/physics/addProcess hMultipleScattering
#=====================================
# Hadronic processes for hadrons
#=====================================
/gate/physics/addProcess HadronElastic GenericIon
/gate/physics/processes/HadronElastic/setModel G4LElastic
GenericIon
/gate/physics/addProcess HadronElastic
/gate/physics/processes/HadronElastic/setModel G4HadronElastic
/gate/physics/processes/HadronElastic/setDataSet
G4HadronElasticDataSet
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/gate/physics/addProcess ProtonInelastic
/gate/physics/processes/ProtonInelastic/setModel
G4BinaryCascade
/gate/physics/processes/ProtonInelastic/G4BinaryCascade/setEmi
n 170 MeV
/gate/physics/processes/ProtonInelastic/G4BinaryCascade/setEma
x 500 GeV
/gate/physics/processes/ProtonInelastic/setModel PreCompound
/gate/physics/processes/ProtonInelastic/PreCompound/setEmin 0
MeV
/gate/physics/processes/ProtonInelastic/PreCompound/setEmax
170 MeV
/gate/physics/addProcess IonInelastic
/gate/physics/processes/IonInelastic/setModel
G4BinaryLightIonReaction
/gate/physics/processes/IonInelastic/setModel
G4LEDeuteronInelastic deuteron
/gate/physics/processes/IonInelastic/setModel
G4LETritonInelastic triton
/gate/physics/processes/IonInelastic/setModel
G4LEAlphaInelastic alpha
/gate/physics/processes/IonInelastic/G4BinaryLightIonReaction/
setEmin 80 MeV deuteron
/gate/physics/processes/IonInelastic/G4BinaryLightIonReaction/
setEmax 20 GeV deuteron
/gate/physics/processes/IonInelastic/G4BinaryLightIonReaction/
setEmin 80 MeV triton
/gate/physics/processes/IonInelastic/G4BinaryLightIonReaction/
setEmax 20 GeV triton
/gate/physics/processes/IonInelastic/G4BinaryLightIonReaction/
setEmin 80 MeV alpha
/gate/physics/processes/IonInelastic/G4BinaryLightIonReaction/
setEmax 20 GeV alpha
/gate/physics/processes/IonInelastic/G4LEDeuteronInelastic/set
Emin 0 MeV deuteron
/gate/physics/processes/IonInelastic/G4LEDeuteronInelastic/set
Emax 80 MeV deuteron
/gate/physics/processes/IonInelastic/G4LETritonInelastic/setEm
in 0 MeV triton
/gate/physics/processes/IonInelastic/G4LETritonInelastic/setEm
ax 80 MeV triton
/gate/physics/processes/IonInelastic/G4LEAlphaInelastic/setEmi
n 0 MeV alpha
/gate/physics/processes/IonInelastic/G4LEAlphaInelastic/setEma
x 80 MeV alpha
/gate/physics/processes/IonInelastic/setDataSet
G4IonsShenCrossSection GenericIon
/gate/physics/processes/IonInelastic/setDataSet
G4TripathiLightCrossSection deuteron
/gate/physics/processes/IonInelastic/setDataSet
G4TripathiLightCrossSection triton
/gate/physics/processes/IonInelastic/setDataSet
G4TripathiLightCrossSection alpha
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# /gate/physics/process/nu_e/inactive
/gate/physics/processList Enabled
/gate/physics/processList Initialized
#=====================================
#68Ga source definition
#=====================================
/gate/source/GaMAA/gps/particle
ion
/gate/source/GaMAA/gps/ion
/gate/source/GaMAA/gps/energytype
/gate/source/GaMAA/gps/monoenergy

31 68 0 0
Mono
0. eV

#=====================================
#99mTc source definition
#=====================================
/gate/source/TcMAA/gps/particle
/gate/source/TcMAA/setForcedUnstableFlag
/gate/source/TcMAA/setForcedHalfLife
/gate/source/TcMAA/gps/energytype
/gate/source/TcMAA/gps/monoenergy

gamma
true
21672. s
Mono
141. keV

#=====================================
#64Cu source definition
#=====================================
/gate/source/CuMAA/gps/particle
ion
/gate/source/CuMAA/gps/ion
/gate/source/CuMAA/gps/energytype
/gate/source/CuMAA/gps/monoenergy
eV

29 64 0 0
Mono
0.

#=====================================
#90Y source definition
#=====================================
/gate/source/yttrium/gps/particle
e+
/gate/source/yttrium/gps/energytype
/gate/source/yttrium/gps/histname
/gate/source/yttrium/gps/emin
MeV
/gate/source/yttrium/gps/emax
0.73800 MeV
/gate/source/yttrium/gps/histpoint
/gate/source/yttrium/gps/histpoint
/gate/source/yttrium/gps/histpoint

Arb
arb
0.0

0.0
0.00594
0.01247

0.0
0.01326
0.02122
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/gate/source/yttrium/gps/histpoint
/gate/source/yttrium/gps/histpoint
;
;
;
/gate/source/yttrium/gps/histpoint
/gate/source/yttrium/gps/histpoint
/gate/source/yttrium/gps/histpoint
/gate/source/yttrium/gps/histpoint

0.01841
0.02494

0.03050
0.04111

0.73206
0.73325
0.73503
0.73800

0.68700
0.66313
0.64191
0.61406
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