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Santrauka
Ilgametė perspektyvi stebėsena įrodė, kad konvencinė 
kairiosios krūties radioterapija didina širdies ligų riziką. 
Nuo individualios pacientės anatomijos priklauso, kiek 
priekinės širdies sienos ir kairiosios vainikinės arterijos 
priekinės tarpskilvelinės šakos radioterapijos metu pa-
tenka į švitinimo lauką, atliekant įprastinę konforminę 
3D radioterapiją.
Tyrimo tikslas − įvertinti dozes kritiniams organams, 
skiriant šiuolaikinę radioterapiją kairiosios krūties vė-
žio gydymui kvėpavimo kontrolės metodu, kai radiote-
rapijos procedūra atliekama giliai įkvėpus, bei palyginti 
rezultatus su gautais atliekant konvencinę radioterapijos 
procedūrą.
Retrospektyviai išanalizuoti 50 atsitiktinai atrinktų kai-
riosios krūties radioterapijos planų, įvertintos dozės kri-
tiniams organams: vidutinė dozė širdžiai (D mean), di-
džiausia ir vidutinė dozė kairiosios vainikinės arterijos 
priekinei tarpskilvelinei šakai (D mean ir D max). 
Klaipėdos universitetinėje ligoninėje kairiosios krūties 
radioterapijos planai retrospektyviai randomizuotai ana-
lizuojami nuo 2016 metų. Nuo 2021 m. į onkologinės 
radioterapijos praktiką įdiegus naujausią 4D švitinimo 
metodiką pasitelkiant kvėpavimo kontrolę, buvo išanali-
zuoti radioterapijos skyriaus pirmo pusmečio rezultatai. 
Atlikta retrospektyvi nauju metodu švitintų pacienčių dėl 
kairiosios krūties vėžio analizė, pasitelkiant gilaus įkvė-
pimo metodą. Nustatyta, kad vidutinė dozė širdžiai (D 
mean) sumažėjo nuo 1,88 iki 1,24 Gy (34 proc.), o nuo 
9,64 iki 3,81 Gy (60 proc.) sumažėjo D mean kairiosios 
vainikinės arterijos priekinei tarpskilvelinei šakai.  
Tyrimo rezultatai parodė, kad, suskirsčius pacientes į 
dvi grupes pagal švitinimo tūrį (I gr. švitinta krūtis, II 
gr. švitinta krūtis ir sritiniai limfmazgiai), dozė kairiosios 

vainikinės arterijos priekinei tarpskilvelinei šakai buvo 
kiek didesnė švitinant ir sritinius limfmazgius, nors vi-
dutinė dozė širdžiai patikimai nesiskyrė. 
Išvada. Dozės kritiniams organams, švitinant kairiosios 
krūties vėžį kvėpavimo sulaikymo giliai įkvėpus metodu, 
yra mažos ir kliniškai spindulinių reakcijų arba koronari-
nės širdies ligos išsivystymui nėra reikšmingos. Švitinant 
kairiąją krūtį su sritiniais limfmazgiais, dozė kairiosios 
vainikinės arterijos priekinei tarpskilvelinei šakai gali 
būti didesnė. Siekiant ją sumažinti, individualiais atvejais 
reikia spręsti dėl sudėtingesnio radioterapijos planavimo 
metodo, pasirenkant  moduliuojamo intensyvumo radi-
oterapijos metodus (IMRT/VMAT). 

Įvadas 
Širdies ligos ir piktybiniai navikai daugelį dešimtmečių 

už ima pagrindinę vietą sergamumo ir mirtingumo priežasčių 
struktūroje [1]. Spindulinis gydymas skiriamas apie 80 proc. 
krūties vėžiu segančių pacienčių ir yra vienas svarbiausių 
šių piktybinių navikų gydymo metodų, užtikrinantis lokalią 
vėžio kontrolę ir reikšmingai mažinantis mirtingumą nuo 
krūties vėžio [2,3]. Nors šiuo metu mokslo įrodyta, kad ra-
dioterapija gydant krūties vėžį pailgėja išgyvenamumas, 
ilgalaikių klinikinių tyrimų rezultatai  atskleidžia, kad kai-
riosios krūties švitinimas siejamas su didesniu švitintų pa-
cienčių širdies ir kraujagyslių ligų paplitimu [4]. S. Darby 
ir kt. publikavo tiesioginės priklausomybės nuo vidutinės 
realizuotos dozės širdžiai duomenis ir atskleidė, kad koro-
narinės širdies ligos atvejų padaugėja 7,4 proc. kiekvienam 
realizuotam Gy širdžiai (Dmean) [4]. M. Clarke ir kt. nustatė 
didesnį mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų, kai šansų 
santykis siekia 1,27 [2].  Atsižvelgiant į šiuos ilgamečių 
klinikinių tyrimų statistinius duomenis, kairiosios krūties ra-
dioterapijos technologijos buvo tobulinamos ir kairiąją krūtį 
pradėta švitinti giliai įkvėpus (Deep inspiration breath-hold, 
DIBH). Radioterapijos praktika kitose šalyse atskleidė, kad 
ši nesudėtinga technika įgalina sumažinti dozę širdžiai, ge-
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ometriškai pašalinant ją iš švitinimo lauko, gilaus įkvėpimo 
fazėje išpučiant plautį. Rezultatai gauti palyginus dozes, kai 
pacientės švitinamos laisvai kvėpuoja ir giliai įkvepia [5-7].

Klinikinėje praktikoje naudojamos kelios DIBH metodi-
kos: pasitelkiant infraraudonųjų spindulių žymenis, optinę 
kūno paviršiaus stebėsenos kontrolę arba mechaniškai už-
darant viršutinius kvėpavimo takus [8]. Klaipėdos universi-
tetinėje ligoninėje 2021 m pradėtas taikyti šis metodas, kai 
pacientės dėl kairiosios krūties vėžio yra švitinamos gilaus 
įkvėpimo fazėje. Ši kvėpavimo fazė nustatoma infraraudo-
nųjų žymeklių pagalba. 

Tyrimo tikslas − išanalizuoti atsitiktinai atrinktų kairio-
sios krūties radioterapijos planų statistinius dozių kritiniams 
organams rezultatus, švitinant DIBH 3D CRT metodika, 
bei palyginti duomenis su ankstesnio tyrimo rezultatais, kai 
dozės kritiniams organams buvo skaičiuojamos pacientėms 
įprastai kvėpuojant radioterapijos procedūros metu.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Radioterapijos imitacija kairiosios krūties vėžiu sergan-

čioms pacientėms atlikta gilaus įkvėpimo fazėje kompiute-
rinio tomografo Siemens Somatom Sensation Open su inte-
gruota Varian infraraudonųjų spindulių stebėjimo kamera bei 
RGSC (angl. Respiratory Gating for Scanners) kvėpavimo 
kontrolės sistema kartu su LAP lazeriais. Skenavimo metu 
pacientei ant krūtinės ląstos apatinės ir pilvo viršutinės dalies 
uždedamas RPM (angl. Real-time Position Management) 
blokas, kuris RGSC sistemos pagalba stebimas, siekiant 
įvertinti pacientės kvėpavimo fazę ir parinkti gilaus įkvėpimo 
modelį kompiuterinės tomografijos vaizdo metu (1 pav.). 
Skenuojama giliai įkvėpus ir sulaikius kvėpavimą - gilaus 
įkvėpimo fazės sulaikymo modelis (funkcija) (angl. Breath-
hold gating). Paruošimo metu pacientė instruktuojama giliai 
įkvėpti ir sulaikyti kvėpavimą, kol vyksta krūtinės ląstos 
skenavimas. Kvėpavimo komandos vykdomos pasitelkus 
garso sistemą. Pacientės įkvėpimo kreivė stebima stebėsenos 

sistemos monitoriuje ir po sėkmingo skenavimo siunčiama į 
radioterapijos planavimo sistemą. Radioterapijos planavimas 
skyriuje atliktas Varian Eclipse 15.6 planavimo sistema, nau-
dojant analitinį anizotropinį algoritmą (AAA). Gydymo pla-
navimui naudota 3D konforminių gydymo laukų metodika, 
parenkant 2 pagrindinius priešinius tangentinius laukus su 6 
MV fotonų energija ir papildomai 2-3 segmentinius laukus su 
6/10 MV energija. Planuojant švitinti sritinius limfmazgius, 
papildomai naudoti 3-4 gydymo laukai atitinkamai su 6 arba 
10 MV energija. Radioterapijos planavimo metu iš RGSC 
sistemos gauta kvėpavimo kreivė buvo paruošta gydymo pro-
cedūrai, siekiant, kad paciento įkvėpimo lygis būtų pastovus 
kiekvienos procedūros metu (kaip tai buvo atlikta imituo-
jant procedūrą virtualios simuliacijos ir KT atlikimo metu). 
Švitinamo tūrio ir kritinių organų gautos dozės registruotos 
pasitelkus plano dozės statistinius duomenis ir dozės – tūrio 
histogramas. Vertinti šie dozės parametrai: Dmean ir Dmax 
širdžiai, kairiosios vainikinės arterijos priekinei tarpskilve-
linei šakai ir ipsilateraliniam plaučiui viso gydymo metu. 

Švitinimo procedūra atlikta naudojant linijinį greitintuvą 
Varian Truebeam. Pacientų pozicionavimo tikslumui užti-
krinti buvo atliekamos kV – MV vaizdo verifikacijos (skai-
tmeniniai radiologiniai vaizdai) elektroniniu skaitmeniniu 
vaizdo įrenginiu. Švitinimo procedūra giliai įkvėpus vyko 
pasitelkus RPM bloką, kuris buvo naudotas virtualios simu-
liacijos metu (1 pav.). Procedūra kartojama anksčiau aprašyta 
metodika, kuomet pacientės prašoma giliai įkvėpti ir sulaikyti 
kvėpavimą gilaus įkvėpimo fazėje. Naudojant uždėtą ant 
pacientės RPM žymeklį (bloką) ir infraraudonųjų spindulių 
stebėjimo kamerą, sistema matuoja pacientės įkvėpimo fazę, 
pavaizduodama ją kreive (1 pav.). Jeigu pacientės įkvėpimo 
kreivė atitinka nustatytą diapazoną imituojant procedūrą pa-
ruošimo radioterapijai metu, švitinimo procedūra pradedama.

Veikimo principas. Infraraudonųjų spindulių stebėjimo 
kamera yra vaizdo kamera su daugybe šviesos diodų, sklei-
džiančių infraraudonųjų spindulių šviesą nustatyta kryptimi. 

1 pav. RPM (Real-time Position Management) blokas ir pacientės įkvėpimo kreivė stebė-
senos sistemos monitoriuje
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Taškai ant žymeklio (RPM) bloko atspindi infraraudonųjų spindulių šviesą 
atgal į kamerą, kuri fiksuoja signalą. Programinė įranga registruoja signalą ir 
analizuoja taškų judėjimą, kuris atitinka krūtinės ir pilvo judesius kvėpavimo 
metu. Žymeklio (RPM) blokas yra lengva plastikinė dėžutė su keturiais at-
spindinčiais taškais vienoje pusėje. Blokas uždedamas ant pacientės vaizdo 
kameros aprėpties vietoje, paprastai tarp krūtinkaulio processus xiphoideus 
ir bambos, kiekvienai procedūrai jį tvirtinant toje pačioje imitacijos metu 
pažymėtoje vietoje. 

Paskirtoji suminė dozė į kairiąją krūtį arba kairiąją krūtį ir sritinius limf-
mazgius buvo 50 Gy, 25 fr, švitinant pacientes 5 kartus per savaitę.

Retrospektyviai radioterapijos gilaus įkvėpimo (DIBH) analizei atsi-

tiktinai atrinkta 50 3D-CRT planų ir gauti 
statistiniai dozės kritiniams organams re-
zultatai pateikti grafiškai bei palyginti su 
publikuotais kairiosios krūties radioterapi-
jos rezultatais Klaipėdos universitetinėje 
ligoninėje 2016 metais [9]. 

Tyrimo rezultatai
Klaipėdos universitetinėje ligoninėje 

švitinamų pacienčių dėl kairiosios krūties 
vėžio randomizuotai atrinkti radioterapi-
jos planai retrospektyviai analizuojami nuo 
2016 metų. Radioterapijos skyriuje 2021 
m. į klinikinę praktiką įdiegus naujausią 
kairiosios krūties 4D švitinimo metodiką 
su kvėpavimo kontrole, pacientes švitinant 
gilaus įkvėpimo fazėje, buvo išanalizuoti 
pirmojo pusmečio rezultatai. 

Atlikta randomizuota retrospektyvi 
nauju metodu švitintų pacienčių dėl kai-
riosios krūties vėžio analizė, pasitelkiant 
gilaus įkvėpimo kontrolės radioterapijoje 
metodą. Išanalizuota 50 tokių atsitiktinai at-
rinktų kairiosios krūties radioterapijos planų 
bei įvertintos dozės kritiniams organams: 
vidutinė dozė širdžiai (D mean), didžiau-
sia ir vidutinė dozė kairiosios vainikinės 
arterijos priekinei tarpskilvelinei šakai (D 
mean ir D max). Širdies ašies ir geometrijos 
pokyčiai gilaus įkvėpimo fazėje pavaizduoti 
2 paveiksle.

Rezultatų statistiniai duomenys at-
skleidė, kad švitinant pacientes gilaus įkvė-
pimo fazėje (DIBH), vidutinė dozė širdžiai 
(D mean) buvo 1,24 Gy (intervale nuo 0,83 
Gy iki 3,41 Gy), 3,81 Gy kairiosios vai-
nikinės arterijos priekinei tarpskilvelinei 
šakai (intervale nuo 1,76 Gy iki 9,38 Gy). 
Maksimali dozė Dmax šiai kraujagyslei ne-
viršijo 37,19 Gy  (Dmax vidurkis 12,66 Gy, 
interavalas 3,8 – 37,19 Gy). 

Lyginant šiuos pagrindinius dozės rodi-
klius su publikuotais 2016 m. [9], paaiškėjo, 
kad įdiegus naują metodiką, jau pirmojo 
pusmečio metu gauti patikimai geresni 
rezultatai, nei įprastai planuojant kairio-
sios  krūties radioterapiją: Dmean širdžiai 
sumažėjo proc. nuo 1,88 iki 1,24 Gy (34 
proc.), p<0,05), o dozė kairiosios vainiki-
nės arterijos priekinei tarpskilvelinei šakai 

2 pav. Geometriniai širdies pokyčiai gilaus  įkvėpimo fazėje

3 pav. Dozių kritiniams organams vidurkiai skiriant kairės krūties radioterapiją DIBH 
metodu
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sumažėjo net 60 proc. (nuo 9,64 iki 
3,81 Gy, p<0,05). 

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad 
suskirsčius pacientes į dvi grupes 
pagal švitinimo tūrį (I gr. švitinta 
krūtis (n=28) ir II gr. švitinta krū-
tis ir sritiniai limfmazgiai n=22), 
pastebėta tendencija, jog vidutinė 
dozė Dmax  kairiosios vainikinės 
arterijos priekinei tarpskilvelinei 
šakai buvo didesnė švitinant su 
sritiniais limfmazgiais (13,1 Gy vs 
11,52 Gy), nors statistiškai patiki-
mai nesiskyrė. Vidutinė dozė šir-
džiai abiejose grupėse buvo panaši  
(1,09 vs 1,29 Gy). Dozių vidurkiai 
širdžiai ir kairiosios vainikinės arte-
rijos priekinei tarpskilvelinei šakai 
abiejose grupėse parodyti 3 pav. Pa-
stebėta tendencija, kad dozės kai-
riosios vainikinės arterijos priekinei 
tarpskilvelinei šakai dažniau buvo 
didesnės švitinant kairiąją krūtį su 
sritiniais limfmazgiais (4 pav.).

Kairiosios krūties radioterapijos 
dozė ipsilateraliniam plaučiui ana-
lizuotuose radioterapijos planuose 
buvo 7,17 Gy (intervale nuo 5,91 
iki 13,78 Gy), švitinant kairiąją 
krūtį ir 8,69 Gy (intervale nuo 8,28 
iki 15,13 Gy) švitinant kairiąją krūtį 
ir sritinius limfmazgius. Grupėse 
rezultatai statistiškai patikimai ne-
siskyrė.

Rezultatų aptarimas 
Perspektyvūs klinikinių tyrimų 

rezultatai atskleidė priežastinį šir-
dies ir kraujagyslių ligų veiksnį 
– anamnezėje skirtą radioterapiją 
dėl kairiosios krūties vėžio [2,3]. 
Jei radioterapijos procedūros metu 
į švitinimo lauką patenka širdis, to-
lygiai proporcingai didėja išeminės 
širdies ligos rizika, kuri didžiausia 
būna praėjus keleriems metams po 
radioterapijos ir išlieka mažiausiai 
20 metų [10]. Pastaraisiais dešim-
tmečiais mokslininkai atskirai na-
grinėja kairiosios vainikinės arte-

rijos priekinės šakos apšvitą [11]. Dėl šios kraujagyslės radiacinio pažeidimo gali 
išsivystyti miokardo infarktas [11,12]. Radioterapijos dozė šiai kraujagyslei beveik 
visais atvejais tenka keletą kartų didesnė, nei visai širdžiai, todėl jos pažeidimas dar 
labiau skatina koronarinės širdies ligos išsivystymą [9,12,13].

Van den Bogaard ir  kt., Ebbe Laugaard Lorenzen ir kt. publikavo duomenis, kad 
kiekvienam 1 Gy Dmean širdžiai ūminio koronarinio sindromo atvejų padidėja 16,5 
proc. [14,15]. Dutch ir kt. patvirtino, kad miokardo infarkto rizika didėja linijiniu 
principu 6,4 proc., didėjant Dmean širdžiai kiekvienam Gy [16]. Šie mokslo tyrimai 
įrodė, kad kumuliacinė dozė širdžiai ir jos kraujagyslėms turi būti mažinama pasitel-
kiant naujausius radioterapijos metodus (kvėpavimo kontrolės, vaizdais valdomos 
radioterapijos (IGRT)), įgalinančius pasiekti įmanomai mažiausią dozę kiekvienu 
atveju.

Kvėpavimo kontrolės metodai radioterapijoje sumažina dozę kritiniams organams. 
Gilaus įkvėpimo fazėje išplėstas plautis, mechaniškai nustumdamas kairįjį skilvelį 

4 pav. Dmax ir Dmean kairiosios vainikinės arterijos priekinei tarpskilvelinei šakai

a)

b)
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nuo krūtinės ląstos sienos, leidžia apsaugoti ne tik širdį, bet 
ir kairiosios vainikinės arterijos priekinę tarpskilvelinę šaką 
nuo didesnės dozės šiai kraujagyslei. Mūsų tyrimo rezultatai 
atskleidė, kad įdiegus šį metodą į klinikinę praktiką ir po 
pirmojo pusmečio atlikus dozimetrinį palyginimą, vidutinė 
suplanuota širdies dozė sumažėjo trečdaliu, o kairiosios 
vainikinės arterijos priekinės nusileidžiančiosios šakos net 
60 procentų. Yra tyrimų, kurie atskleidžia, kad DIBH me-
todas didina dozę ipsilateraliniam plaučiui, tačiau tokios 
priklausomybės mes nenustatėme. Dozė plaučiui atitiko visus 
reikalavimus šiam kritiniam organui ir tik vienai pacientei, 
švitinant krūtį su sritiniais limfmazgiais, nustatyta minimali 
dozės deviacija [17].

Šio retrospektyvaus klinikinio tyrimo rezultatai gali būti 
panaudoti planuojant perspektyvius klinikinius tyrimus, kai 
didesnis atvejų skaičius patikslintų hipotezę, ar pasitelkus 
DIBH ir VMAT/IMRT kombinaciją galima pasiekti dar ge-
resnių rezultatų ir šių metodų kombinacija būtų pasirinkimo 
metodas tais atvejais, kai švitinant krūtį ir sritinius limf-
mazgius, didesnė dozė tenka širdžiai ir kairiosios vainikinės 
arterijos priekinei tarpskilvelinei šakai. 

Išvados
1. Dozės kritiniams organams, švitinant kairiosios krū-

ties vėžį kvėpavimo sulaikymo giliai įkvėpus metodu, yra 
mažos ir kliniškai spindulinių reakcijų arba koronarinės šir-
dies ligos išsivystymui nėra reikšmingos. 

2. Švitinant kairiąją krūtį su sritiniais limfmazgiais, dozė 
kairiosios vainikinės arterijos priekinei tarpskilvelinei šakai 
gali būti didesnė. Siekiant ją sumažinti, individualiais atve-
jais reikia spręsti dėl sudėtingesnio radioterapijos planavimo 
metodo, pasirenkant  moduliuojamo intensyvumo radiote-
rapijos metodus (IMRT/VMAT). 
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FIRST CLINICAL EXPERIENCE WITH DIBH 
TECHNIQUE FOR LEFT BREAST RADIOTHERAPY 

AT KLAIPEDA UNIVERSITY HOSPITAL
A. Plieskienė, A. Krauleidis

Keywords: left breast radiotherapy, heart, LAD, DIBH.

Summary
Radiotherapy for left breast cancer may increase risk of cardi-

ovascular diseases. Exposing the anterior portion of the heart and 
left anterior descending coronary artery (LAD) to the radiation 
dose may be prevented by using new techniques such as deep in-
spiration breath hold (DIBH) for the left breast irradiation. The pur-
pose of this work was to assess the radiation doses delivered to the 
heart and the LAD for the left sided breast cancer patients treated 
with 3D CRT and IMRT. Fifty randomly selected patients referred 
for adjuvant radiotherapy after conservation surgery for left sided 
breast cancer were evaluated. The doses for the whole heart, the 
LAD and left lung were analysed in the dose volume histograms 
(DVH) and dose statistics settings of the reviewed plans. The ra-
diation doses (Dmax, Dmean) to these three anatomical structures 
were evaluated.

For all 50 randomly selected patients, treated in 2021-2022 the 
assessed radiotherapy plans were acceptable based on the dose con-
straints to critical structures and very low to the heart and LAD. 
The average mean doses (Dmean) to the heart and LAD were 1,24 
Gy (range 3,8 – 37,19 Gy) and 3,81 Gy (range 1,76–9,38 Gy) re-
spectively. The maximal dose Dmax to the LAD not exceed 37,19 
Gy (mean 12,66 Gy, range 3,8 – 37,19 Gy). 

The comparison of the results published in 2016 shows the de-
crease of the mean dose to the heart in 34 % and 60 % to the LAD. 

Conclusion. Evaluation of the mean dose to the heart and LAD 
using DIBH radiotherapy shows that the doses are very low to the 
critical organs and are clinically not relevant. In some cases when 
the left breast and regional lymphnodes were irradiated, the doses 
to the LAD were higher and the radiotherapy plans probably should 
be performed with DIBH technique and IMRT/VMAT treatment 
planning. DIBH could be more widely utilized in clinical practice 
because of its excellent dosimetric performance.
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