
iPLAN®
RT
Verze 4.5

Klinická příručka, Svazek 1/2
Revize 1.5
Copyright 2016, Brainlab AG Germany. Všechna práva vyhrazena.





OBSAH
OBECNÉ INFORMACE..........................................................................................................15

Kontaktní údaje a právní informace .....................................................................................................15
Kontaktní údaje ..........................................................................................................................................15
Právní informace........................................................................................................................................16

Symboly .....................................................................................................................................................18
Symboly použité v této příručce .................................................................................................................18

Účel použití................................................................................................................................................19
Používání systému.....................................................................................................................................19

Kompatibilita s lékařskými přístroji .....................................................................................................20
Lékařské nástroje společnosti Brainlab ......................................................................................................21
Lékařský software společnosti Brainlab......................................................................................................22
Lékařské přístroje jiných společností..........................................................................................................24
Software od jiných společností ...................................................................................................................25
Lékařský software jiných společností .........................................................................................................27

Školení a dokumentace ..........................................................................................................................28
Dokumentace.............................................................................................................................................29

Systém iPlan RT na externím hardwaru..............................................................................................30

Bezpečnostní poznámky ........................................................................................................................32

NASTAVENÍ PRACOVNÍ STANICE iPLAN ..........................................................35

Specifikace systému ...............................................................................................................................35
Základní informace o pracovní stanici ........................................................................................................35
Disky a síťové disky ...................................................................................................................................36
Vzdálená zákaznická podpora ...................................................................................................................37

POUŽITÍ SOFTWARU iPLAN RT..................................................................................39

Spuštění softwaru ....................................................................................................................................39
Omezení přístupu k aplikaci .......................................................................................................................41

Přehled plánování léčby .........................................................................................................................43

Základní informace o plánovací obrazovce .......................................................................................44
Oblast Navigator ........................................................................................................................................46
Oblast funkcí ..............................................................................................................................................48

Obecná tlačítka panelu nástrojů a funkcí ...........................................................................................49

Uložení plánu léčby .................................................................................................................................52

OBSAH

Klinická příručka Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 3



Ukončení softwaru iPlan RT ..................................................................................................................54

NAČTENÍ PACIENTSKÝCH DAT ..................................................................................57

Načtení a import .......................................................................................................................................57
Načítání a import stránek průvodce............................................................................................................59

Načtení obrazových dat ..........................................................................................................................61
Výběr archivu .............................................................................................................................................65
Výběr pacienta ...........................................................................................................................................66
Výběr studie ...............................................................................................................................................68
Výběr plánu léčby ......................................................................................................................................69
Načtení vybraných dat ...............................................................................................................................71

Soubory protokolu...................................................................................................................................72

SEGMENTACE POVRCHU ................................................................................................73

Co je segmentace povrchu?..................................................................................................................73
Přehled dostupných funkcí .........................................................................................................................75

Nastavení parametrů korekce ...............................................................................................................77
Převod HU (Hounsfieldových jednotek) na ED (hustotu elektronů).............................................................79
Úprava hraniční hodnoty HU pro detekci tkáně pacienta............................................................................81
Úprava rozlišení modelu tkáně ...................................................................................................................82
Úprava rozlišení dávky...............................................................................................................................83
Nastavení typu léčby..................................................................................................................................84
Nastavení ozařovacího stolu ......................................................................................................................85
Orientace snímku a léčby...........................................................................................................................88

Změna referenčních sad .........................................................................................................................89
Volba referenční sady ................................................................................................................................90
Implikace přiřazení referenční sady a vyrovnávací sady ............................................................................91
Příklady referenčních sad ..........................................................................................................................94

Nastavení referenčních bodů ................................................................................................................97

Úprava informací o kontuře ...................................................................................................................98
Vnější kontury ............................................................................................................................................98
Vnitřní kontury..........................................................................................................................................100
Zobrazení a korekce tkáně.......................................................................................................................102

Přidání bolusu a jiných 3D objektů ....................................................................................................104
Automatické definování bolusu ................................................................................................................104
Přiřazení specifické úrovně HU ................................................................................................................106
Odstranění 3D objektů .............................................................................................................................107

Dokončení segmentace povrchu........................................................................................................108

VYTVOŘENÍ OBJEKTU ......................................................................................................109

Co je vytvoření objektu? ......................................................................................................................109
Přehled hlavní obrazovky.........................................................................................................................110

OBSAH

4 Klinická příručka Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Vytvoření seznamu objektů .................................................................................................................112
Vytvoření prázdného objektu....................................................................................................................112
Seznámení se seznamem objektů ...........................................................................................................115

Ruční segmentace objektu ..................................................................................................................117
Přidání obsahu do objektu pomocí funkce Brush .....................................................................................118
Přidání obsahu do objektu pomocí funkce SmartBrush ............................................................................119
Přidání obsahu do objektu pomocí funkce Draw Sphere ..........................................................................120
Automatické vyplnění a interpolace..........................................................................................................121
Vytvoření objektu pro rentgenové snímky.................................................................................................123

Automatická segmentace objektu ......................................................................................................126
Určení hranice pásma pomocí ohraničovacího rámečku ..........................................................................127
Pásmové stanovení hranice pomocí objektu masky.................................................................................129

Modifikování existujících objektů.......................................................................................................131
Brush a Eraser .........................................................................................................................................132
SmartShaper............................................................................................................................................134
Přenos objektů mezi sadami řezů ............................................................................................................136

Pokročilá manipulace objektu.............................................................................................................138
Změna měřítka objektů ............................................................................................................................139
Slučování objektů.....................................................................................................................................142
Dělení objektů ..........................................................................................................................................144
Nové přiřazení úlohy ................................................................................................................................146

Simulace dat ve 4D ................................................................................................................................147
Přehled ....................................................................................................................................................147

Ukončení vytvoření objektu .................................................................................................................149
Přehled ....................................................................................................................................................149

VYTVOŘENÍ PLÁNU LÉČBY .........................................................................................151

O plánování léčby ..................................................................................................................................151
Porovnání možností léčby........................................................................................................................152
Přehled hlavní obrazovky.........................................................................................................................154
Funkce panelu nástrojů specifického pro dávku a funkce pohledu ...........................................................156

Vytvoření nového plánu léčby.............................................................................................................158
Přehled ....................................................................................................................................................158
Možnosti vytvoření plánu .........................................................................................................................159
Změna vlastností plánu ............................................................................................................................160

Definování předpisu ..............................................................................................................................162
Přehled ....................................................................................................................................................162
Výběr typu předpisu .................................................................................................................................164
Přiřazení typů objektům ...........................................................................................................................165
Definování předpisu dávky pro objekty PTV a Boost ................................................................................166
Definování omezení dávky u objektů OAR ...............................................................................................168
Prověření dávkově objemového histogramu ............................................................................................170
Definování mezí a cílů..............................................................................................................................172
Změny existujícího předpisu.....................................................................................................................176
Předpis pro normalizační bod...................................................................................................................178

OBSAH

Klinická příručka Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 5



Přidání skupin léčby..............................................................................................................................179
Přehled ....................................................................................................................................................179
Optimalizace skupiny léčby IMRT nebo HybridArc ...................................................................................184
Úprava skupin léčby.................................................................................................................................188
Změna vlastností skupiny léčby ...............................................................................................................192
Úprava prvků léčby ..................................................................................................................................195
Optimalizace prvků léčby a kolimátorů .....................................................................................................200
Uzamknutí skupin léčby a prvků...............................................................................................................202

Výpočet dávky ........................................................................................................................................204
O algoritmu Monte Carlo a tužkového svazku ..........................................................................................207
Výpočet podle algoritmu Monte Carlo ......................................................................................................208
Výpočet podle algoritmu tužkového svazku..............................................................................................210

Prohlížení rozložení dávky ...................................................................................................................212
Zobrazení rozložení dávky .......................................................................................................................212
Zobrazení výchozí hranice dávky .............................................................................................................214
Přepínání zobrazení fluence ....................................................................................................................215
Úprava nastavení zobrazení dávky ..........................................................................................................216

Použití dávkově objemového histogramu (DVH) ............................................................................218
Diferenciální a standardní DVH................................................................................................................221
Další možnosti DVH.................................................................................................................................223
Index konformity DVH ..............................................................................................................................227

Plánování léčby pro léčbu s dynamickým sledováním pomocí funkce ExacTrac Vero .........228
Přehled ....................................................................................................................................................228

Omezení plánování léčby pro konkrétní MLC..................................................................................230

PRÁCE S PLÁNEM LÉČBY ............................................................................................231

Definování zájmových bodů ................................................................................................................231

Porovnání různých plánů .....................................................................................................................235
Porovnání výpočtů dávky .........................................................................................................................236
Porovnání dvou různých plánů léčby........................................................................................................238

Plánování možností pohledu ...............................................................................................................241
Přepínání režimu zobrazení .....................................................................................................................241
Pohled hloubky ........................................................................................................................................243
Pohled pole..............................................................................................................................................245

Polohování prvků léčby ........................................................................................................................247
Zobrazení svazku/oblouku .......................................................................................................................247
Pohledy řezu............................................................................................................................................249
Kolizní mapa ............................................................................................................................................250

Pohledy ze svazku .................................................................................................................................253
Konformní oblouky ...................................................................................................................................255
Konformní svazky ....................................................................................................................................257
Svazky IMRT............................................................................................................................................258
Kruhové oblouky ......................................................................................................................................259
Nastavení radiačního pole........................................................................................................................260

OBSAH

6 Klinická příručka Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Resetování radiačního pole......................................................................................................................264
Simulace oblouku.....................................................................................................................................265

Vytvoření objektu dávky .......................................................................................................................268

Zobrazení již aplikované dávky...........................................................................................................270
Přidání dávky pro sumaci .........................................................................................................................273
Importování dávky pro adaptivní RT.........................................................................................................275
Importování dávky pro opakující se plán ..................................................................................................278

Potvrzení plánu.......................................................................................................................................280
Ikony stavu plánu léčby............................................................................................................................280
Ukončení kroku plánování léčby ..............................................................................................................290

Práce se šablonami ...............................................................................................................................291
Uložení šablon plánu léčby ......................................................................................................................292
Správa šablon plánu léčby .......................................................................................................................294
Šablony omezení .....................................................................................................................................295
Uložení šablon nastavení ozařování ........................................................................................................297
Správa šablon nastavení ozařování .........................................................................................................299

Zobrazení obsahu plánu léčby ............................................................................................................300

OPTIMALIZACE IMRT ..........................................................................................................303

Co je IMRT? .............................................................................................................................................303

Nastavení parametrů IMRT...................................................................................................................305
Dialog parametrů IMRT - hlavní nastavení ...............................................................................................305
Dialog parametrů IMRT - pokročilá nastavení ..........................................................................................309
Dialog předpisu IMRT ..............................................................................................................................311

Provedení optimalizace ........................................................................................................................313
Záložka Dual Mix .....................................................................................................................................314
Překryv dávky ..........................................................................................................................................317
Duální rekonstrukce .................................................................................................................................318

Algoritmus IMRT ....................................................................................................................................320
Předběžné výpočty ..................................................................................................................................321
Optimalizace inverzního plánování...........................................................................................................322
Sekvencování lamel .................................................................................................................................324
Dopředný výpočet ....................................................................................................................................326

Optimalizace apertury ...........................................................................................................................327
Přehled ....................................................................................................................................................327

KROKY OVĚŘENÍ ....................................................................................................................345

Schválení plánu ......................................................................................................................................345

Posouzení lékařem ................................................................................................................................346
Schválení lékařem ...................................................................................................................................348

Ověření fyzikem......................................................................................................................................350
Zobrazení DRR ........................................................................................................................................353

OBSAH

Klinická příručka Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 7



Schválení fyzikem ....................................................................................................................................356

Zrušení schválení plánu léčby ............................................................................................................358
Zrušení schválení plánu ...........................................................................................................................358

TVORBA ARCHIVŮ ................................................................................................................361

Vytvoření nového archivu ....................................................................................................................361
Nastavení pro nový archiv: Formát Brainlab.............................................................................................362

EXPORT ............................................................................................................................................363

Přehled exportu ......................................................................................................................................363

Export dávky ...........................................................................................................................................364
Export informací o dávce .........................................................................................................................364
Exportování dávky fluence .......................................................................................................................367

Export prostřednictvím formátu DICOM a jiných formátů ............................................................369
Export přes DICOM..................................................................................................................................371
Export DICOM: Aktivace ..........................................................................................................................372
Export DICOM: Stav plánu .......................................................................................................................373
Export DICOM: Výběr objektu ..................................................................................................................374
Export DICOM: Parametry exportu...........................................................................................................376
Export DICOM: Snížení počtu objektů......................................................................................................377
Export DICOM: Schválení kontury............................................................................................................378
Export DICOM: Nastavení dávky / DVH ...................................................................................................380
Export DICOM: Dokončení exportu ..........................................................................................................382
Export do systému ExacTrac....................................................................................................................383
Export DICOM: Klinická studie .................................................................................................................386
Definice archivu DICOM...........................................................................................................................387
Soubory platformy DICOM .......................................................................................................................390
Nastavení platformy klinické studie ..........................................................................................................391
Ověření výsledků exportu (DRR)..............................................................................................................392

Základní informace o exportu: Ozařovací dávka v plánu DICOM RT .........................................393

Export Varian MLC .................................................................................................................................395

TISK ÚDAJŮ O LÉČBĚ .......................................................................................................397

Generování dokumentů tisku ..............................................................................................................397
Náhledy dokumentů .................................................................................................................................399
Tisk dokumentů léčby...............................................................................................................................401
Export dokumentů léčby...........................................................................................................................402

Konfigurace dokumentů .......................................................................................................................403
Konfigurace překryvů TaPo ......................................................................................................................404
Konfigurace souborů PDF s grafy DVH....................................................................................................405
Konfigurace souborů PDF s rozdělením dávky.........................................................................................406
Konfigurace souborů PDF s pohledy ze svazku .......................................................................................408
Konfigurace souborů PDF s DRR.............................................................................................................409
Konfigurace polohování pacienta .............................................................................................................410

OBSAH

8 Klinická příručka Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Uložení dokumentů léčby.....................................................................................................................411

Správa tiskáren.......................................................................................................................................413

iPLAN RT ADAPTIVE ...........................................................................................................417

Co je adaptivní radioterapie? ..............................................................................................................417

Zobrazení a import dat ..........................................................................................................................419
Přidání dodatečné sady snímků ...............................................................................................................420
Změna orientace snímku během importu .................................................................................................422

Propojení snímků ...................................................................................................................................425
Definování propojených párů ...................................................................................................................427
Zlepšení zobrazení propojení...................................................................................................................429
Zlepšení windowingu snímků ...................................................................................................................430
Provedení ručního propojení ....................................................................................................................432
Definování rozsahu propojení ..................................................................................................................434
Provedení automatického propojení.........................................................................................................436
Ověření přesnosti propojení .....................................................................................................................438

Morfování objektů ..................................................................................................................................439
Zobrazení rastru.......................................................................................................................................443

Úprava objektů .......................................................................................................................................444

Přezkoumání plánu léčby .....................................................................................................................446

Opakované plánování ...........................................................................................................................451

iPLAN RT PHANTOM QA .................................................................................................453

O aplikaci iPlan RT Phantom QA ........................................................................................................453

Načtení plánu léčby ...............................................................................................................................454
Polohování skupin léčby (izocenter).........................................................................................................455
Nastavení koeficientů normalizace...........................................................................................................456
Další nastavení ........................................................................................................................................457

Dokončení mapování na fantom .........................................................................................................458

iPLAN RT 4.5 PRO BRAIN METASTASES 1.x ..............................................459

Přehled .....................................................................................................................................................459

iPLAN RT 4.5 PRO INVERSEARC 1.0 ..................................................................461

Přehled .....................................................................................................................................................461

REVALIDACE SOFTWARU .............................................................................................463

Přehled .....................................................................................................................................................463

OBSAH

Klinická příručka Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 9



OBECNÉ OBRAZOVKY A FUNKCE PANELŮ NÁSTROJŮ ..............465

Obsah plánovacích pohledů................................................................................................................465
Zobrazení 3D datových sad .....................................................................................................................467
Zobrazení rentgenových snímků ..............................................................................................................469
Zobrazení řezů.........................................................................................................................................470

Výběr řezu a sady snímků ....................................................................................................................472
Výběr snímků ...........................................................................................................................................473
Definování řady 4D ..................................................................................................................................474
Procházení řezy .......................................................................................................................................476
Posouvání hloubkou a řezy ......................................................................................................................477
Úprava vlastností sady snímků ................................................................................................................478

Konfigurace základního pohledu........................................................................................................479
Možnosti pohledu.....................................................................................................................................479
Typy pohledu............................................................................................................................................480
Možnosti kompozice.................................................................................................................................482
Opakované centrování ve 2D...................................................................................................................484
Přibližování snímků ..................................................................................................................................485
Posouvání snímků ...................................................................................................................................487

Konfigurace pokročilého pohledu......................................................................................................488
Použití záložky 2-D Options .....................................................................................................................489
Použití záložky 3-D Plane View................................................................................................................492
Použití záložky 3-D Thresholding .............................................................................................................493
Použití záložky 3-D Clipping.....................................................................................................................495
Použití záložky Display Orientation ..........................................................................................................498

Windowing ...............................................................................................................................................499
Použití základního windowingu ................................................................................................................499
Použití pokročilého windowingu ...............................................................................................................501

Ověřovací funkce ...................................................................................................................................505
Měření Hounsfieldových jednotek / hodnoty šedé ....................................................................................505
Soustava souřadnic..................................................................................................................................507
Měření vzdálenosti ...................................................................................................................................508
Měření úhlů ..............................................................................................................................................509
Snímky obrazovky....................................................................................................................................510

Další užitečné funkce ............................................................................................................................511
Referenci na obrazovce léčby ..................................................................................................................513

DEFINICE A TERMINOLOGIE ......................................................................................515

Terminologie léčby ................................................................................................................................515

Terminologie IMRT .................................................................................................................................518

PŘÍLOHA ..........................................................................................................................................521

Základní informace k funkci propojení snímků ...............................................................................521

OBSAH

10 Klinická příručka Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Základní informace k segmentaci objektu........................................................................................525
Výpočet objemu a interpolace ..................................................................................................................525
Rozlišení segmentovaných objektů a velikost štětce ................................................................................526
SmartShaper............................................................................................................................................527
SmartBrush..............................................................................................................................................528
Segmentace hranice ................................................................................................................................529

Základní informace ke standardním hodnotám absorpce ............................................................530
Výpočet standardních hodnot absorpce (SUV).........................................................................................530

Základní informace k programu iHelp ...............................................................................................531
iHelp - jak to funguje ................................................................................................................................531

REJSTŘÍK........................................................................................................................................533

OBSAH

Klinická příručka Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 11



OBSAH

12 Klinická příručka Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Klinická příručka Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 13



14 Klinická příručka Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



1 OBECNÉ INFORMACE
1.1 Kontaktní údaje a právní informace
1.1.1 Kontaktní údaje

Podpora

Pokud nemůžete potřebné informace najít v této příručce nebo pokud máte nějaké otázky či
problémy, spojte se s technickou podporou společnosti Brainlab:

Region Telefon E-mail

Spojené státy a Kanada
Tel: (800) 597-5911
Fax: (708) 409-1619

us.support@brainlab.com

Afrika, Asie, Austrálie, Evro-
pa

Tel: +49 89 991568-44
Fax: +49 89 991568-811

support@brainlab.comLatinská Amerika
Tel: +55 11 33 55 33 70
Fax: +55 11 33 55 33 79

Japonsko
Tel: +81-3-3769-6900
Fax: +81-3-3769-6901

Francie a francouzsky mluví-
cí regiony Tel: +33-800-67-60-30 support_fr@brainlab.com

Připomínky uživatelů

I přes pečlivou kontrolu může tento manuál obsahovat chyby.
Máte-li návrhy k tomu, jak bychom tento manuál mohli zlepšit, kontaktujte nás na adrese
oncology.manuals@brainlab.com.

Výrobce

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

OBECNÉ INFORMACE
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1.1.2 Právní informace

Autorská práva

Tato příručka obsahuje patentované informace chráněné autorským právem. Žádná část této
příručky se bez výslovného písemného souhlasu společnosti Brainlab nesmí reprodukovat ani
překládat.

Ochranné známky společnosti Brainlab

• BrainSCAN™ je ochranná známka společnosti Brainlab AG.
• iPlan® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a USA.
• m3® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG.

Ochranné známky jiných společností

• Adobe® a Acrobat® jsou registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems
Incorporated.

• BodyFIX® je registrovaná ochranná známka společnosti Medical Intelligence GmbH.
• Java™ je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.
• Microsoft® a Windows® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Označení CE

• Označení CE0123 znamená, že produkt iPlan RT společnosti Brainlab vyho-
vuje základním požadavkům směrnice o zdravotnických prostředcích.

• Podle MDD (směrnice Rady 93/42/EHS) je iPlan RT produkt třídy IIb.

Pokyny k likvidaci

Elektrická a elektronická zařízení likvidujte výhradně v souladu s místními předpisy. Více informací
o směrnici WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, neboli odpad z elektrických a
elektronických zařízení) najdete na: 
www.brainlab.com/weee

Prodej v USA

Federální zákony USA omezují prodej tohoto zařízení na lékařský předpis.

Cílový uživatel

Systém iPlan RT je určen pro zdravotnické pracovníky (lékařské fyziky, radiační onkology,
dozimetristy, lékaře atd.) s dostatečným pochopením anglického technického slovníku ve vztahu k
oborům lékařské fyziky a lékařského zobrazování, které jim umožní správné porozumění
uživatelskému rozhraní systému iPlan RT.

Shoda s mezinárodními normami

Systém pro plánování léčby iPlan RT 4.5 je navržen a vyroben v souladu s těmito mezinárodními
normami: IEC 62083, IEC 62304, IEC 62366, IEC 13485.

Kontaktní údaje a právní informace
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Systém iPlan RT 4.5 a průvodní dokumentace byly testovány v souladu s IAEA-TECDOC-1540,
kapitola 5, Typové zkoušky.
Další informace mohou být na požádání předloženy.

Informace o jazykové verzi

Všechny uživatelské příručky společnosti Brainlab jsou vyhotoveny v anglickém jazyce.

Záruka

Záruky se nevztahují na produkty, které byly poškozeny v důsledku nehod, nesprávného
použití, nevhodné opakované instalace nebo nedostatečného zabalení při zaslání produktu
zpět. Záruky se nevztahují na součásti produktu, které byly upraveny či vyměněny bez
písemného souhlasu společnosti Brainlab.

OBECNÉ INFORMACE
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1.2 Symboly
1.2.1 Symboly použité v této příručce

Varování

Varování je označeno symbolem varovného trojúhelníku. Tyto pasáže obsahují důležité
bezpečnostní informace týkající se případného úrazu, smrti či jiných vážných důsledků
spojených s nesprávným používáním zařízení.

Upozornění

Upozornění je označeno kruhovým výstražným symbolem. Tyto pasáže obsahují důležité
bezpečnostní informace týkající se případných závažných problémů se zařízením. K
takovým problémům může patřit nesprávná funkce přístroje, jeho selhání a poškození
samotného přístroje či majetku.

Poznámky

POZNÁMKA: poznámky jsou tištěny kurzívou a obsahují další užitečné rady.
 

Symboly
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1.3 Účel použití
1.3.1 Používání systému

Indikace pro použití

iPlan RT je plánovací systém pro stereotaktické ozařování, který je určen pro stereotaktické,
konformní, počítačově plánované ozařování lézí lebky, hlavy a krku a extrakraniálních lézí na bázi
systému LINAC.

Opatrné zacházení s hardwarem

Součásti systému a pomocná měřicí zařízení obsahují přesné mechanické díly. Zacházejte
s nimi opatrně.

Systém a jeho příslušenství smějí používat pouze odborně proškolení zdravotníci.

Vhodné použití

Cílem plánovacích aplikací společnosti Brainlab je poskytnout zdravotnickým pracovníkům
další podporu. Nenahrazují ani nezastupují zkušenosti uživatele, ani uživatele nezbavují
odpovědnosti během jejich používání.

Instalace

Je-li systém připojen k místní síti (LAN), společnost Brainlab doporučuje nainstalovat software na
ochranu proti malwaru (např. antivirový software) a aktualizovat definiční soubory.
Pamatujte prosím, že nastavení softwaru na ochranu proti malwaru může mít vliv na funkčnost
systému, např. je-li monitorován přístupu ke každému souboru, načítání a ukládání údajů o
pacientech může být pomalé. Společnost Brainlab proto doporučuje deaktivovat skenování v
reálném čase a provádět kontrolu virů mimo pracovní dobu.
Aktualizace operačního systému (tzv. opravy hotfix) nebo externího softwaru je vhodné provádět
mimo pracovní dobu a v testovacím prostředí k ověření správné činnosti systému Brainlab.
Opravy hotfix by měly být aktuální. Společnost Brainlab monitoruje uvolněné verze oprav hotfix
Windows a může zjistit, zda lze u některých aktualizací očekávat problémy.
Setkáte-li se s problémy s opravami hotfix operačního systému, kontaktujte technickou podporu
společnosti Brainlab.

Kontrola hodnověrnosti

Před léčbou pacienta zkontrolujte věrohodnost veškerých vstupních i výstupních informací
systému.

Rozhodnutí léčit pacienta pomocí radioterapie/radiochirurgie musí být provedeno
zkušeným neurochirurgem nebo radiačním onkologem. Jejich úsudek musí být založen na
lékařském vzdělání a na předchozích zkušenostech, jakož i na měřené přesnosti systému
iPlan RT.

OBECNÉ INFORMACE
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1.4 Kompatibilita s lékařskými přístroji

Hardwarová omezení

Nepoužívejte hardwarové zařízení, které není v následujících oddílech zdokumentováno
jako kompatibilní se systémem iPlan RT. V opačném případě může dojít k chybné poloze
pacienta, což způsobí vážné zranění pacienta.

Uživatel nesmí měnit hardware systému. Společnost Brainlab nenese žádnou odpovědnost
za jakékoliv změny provedené v systému. Místní předpisy musí být dodržovány.

Softwarová omezení

Nespouštějte nepotřebné aplikace současně se systémem iPlan RT, zajistíte tak optimální
účinnost systému.

Kompatibilita s lékařskými přístroji
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1.4.1 Lékařské nástroje společnosti Brainlab

Kompatibilní lékařské nástroje společnosti Brainlab

Systém iPlan RT je kompatibilní s:

Lékařské přístroje Brainlab Poznámka

CT/RTG lokalizátor a polohovač
cíle

CT/RTG lokalizátor Brainlab (na systému Brainlab /
stereotaktickém rámu BRW-HR/UCHR Radionics / Leksello-
vě stereotaktickém rámu
Bezrámový lokalizátor SRS CT/Angio a polohovač cíle Brain-
lab
Lokalizátor a polohovač cíle na hlavě a krku (na systému léč-
by hlavy a krku Brainlab)
BRWLF Radionics (na stereotaktickém rámu BRW-HR/
UCHR Radionics)
Leksellův CT indikátor, 9 tyčí (na Leksellově stereotaktickém
rámu)
Medical Intelligence Bodyfix 20
Medical Intelligence Bodyfix 14

Bezrámový lokalizátor SRS CT/
Angio a polohovač cíle Kombinovaný CT lokalizátor a zařízení pro nastavení pacien-

ta, které umožňují přiložení počítačem generovaných tisko-
vých sestav pro seřízení laserem

Lokalizátor H&N a polohovač cíle
pro použití se systémem léčby
hlavy a krku

Stereotaktický polohovač cíle
Polohovač cíle Brainlab
Polohovač cíle Brainlab, klasický

Polohovač cíle pro Leksellův rám

Bezrámový univerzální nástavec
lůžka SRS

Komponenty bezrámové stereotaktické radiochirurgie Brain-
lab

Nástavec lůžka (ICT) pro zobra-
zování Brainlab

Bezrámový nástavec ICT Brain-
lab

Export DICOM RT je k dispozici jen pro nelokalizované datové sady a datové sady lokalizované
pomocí hardwaru Brainlab.

S tímto zdravotnickým zařízením lze použít pouze výše uvedené lékařské přístroje
společnosti Brainlab. Použití kombinací lékařských přístrojů, které nebyly společností
Brainlab schváleny, může nepříznivě ovlivnit bezpečnost a/nebo účinnost tohoto
lékařského přístroje a ohrozit bezpečnost pacienta, uživatele a/nebo prostředí.

Používejte jen nástroje a náhradní díly, které společnost Brainlab uvádí u systému iPlan
RT. Použití neschválených nástrojů/náhradních dílů může negativně ovlivnit bezpečnost a/
nebo účinnost lékařského zařízení a ohrozit bezpečnost pacienta, uživatele a/nebo
prostředí.
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1.4.2 Lékařský software společnosti Brainlab

Oprávnění

Software smí na systém Brainlab instalovat jen pracovníci autorizovaní společností
Brainlab. Sami neinstalujte ani neodstraňujte žádné softwarové aplikace.

Kompatibilní lékařský software společnosti Brainlab

Systém iPlan RT je kompatibilní s následujícími lékařskými softwarovými aplikacemi vyráběnými
společností Brainlab AG.

Software Brainlab Verze Poznámka

Brainlab Elements -
Radiotherapy Contou-
ring Workflow

Patient Data Ma-
nager 2.0 (Con-
tent Manager 2.0,
Patient Browser
4.0, Dicom Vie-
wer 2.0)
Patient Data Ma-
nager 2.2 (Con-
tent Manager 2.2,
Patient Selection
4.1)

Systém iPlan RT 4.5 dokáže přečíst data ve for-
mátu xBrain zapsaná softwarem Brainlab Ele-
ments.

ExacTrac 3.5, 5.0, 5.5, 6.0,
6.1 Systém polohování pacienta Brainlab.

ExacTrac Vero 3.0, 3.1, 3.2, 3.5

iPlan NET 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 Systém iPlan RT je kompatibilní se serverovou
platformou iPlan NET.

iPlan RT Dose 3.0, 4.0, 4.1

Používá se pro plánování radioterapie a radiochi-
rurgie. Data plánovaná pomocí softwaru iPlan RT
Dose 3.0 a 4.0 mohou být importována do softwa-
ru iPlan RT Dose 4.1.

iPlan RT Image 3.0, 4.0, 4.1

Používá se pro plánování radioterapie a radiochi-
rurgie. Data plánovaná pomocí softwaru
iPlan RT Image mohou být importována do soft-
waru plánování léčby iPlan RT Dose.

PatXfer RT 1.5 Používá se pro export naskenovaných snímků do
pracovní stanice iPlan.

Software uživatelského
rozhraní Brainlab m3 3.0

Uživatelské rozhraní používané pro software m3
na přístrojích Siemens Linac Primus/Oncor/Arti-
ste/Oncor 160/Mevatron.

Systém iPlan RT 4.5 dokáže přečíst plány zapsané softwarem iPlan RT Image / Dose 3.0, iPlan
RT Image / Dose 4.0 a iPlan RT Image / Dose 4.1. Plány léčby vytvořené v novějších verzích
nedokážou přečíst všechny verze softwaru.
• Softwarové aplikace iPlan nejsou kompatibilní s později vydanými verzemi.
• Plány léčby, vytvořené pomocí softwaru BrainSCAN společnosti Brainlab, nelze načíst do

systému iPlan RT.
Plány uložené pomocí softwaru iPlan RT 4.5 dokáže přečíst tento software:
• iPlan RT Image 4.1
• iPlan 3.0

Nepoužívejte nástroj „Transfer DICOM to R&V“ (DCM2RV) se softwarem iPlan RT 4.5.x,
protože od této verze softwaru není podporován.

Kompatibilita s lékařskými přístroji
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Další software společnosti Brainlab

Pokud máte jiné softwarové verze než ty, jež jsou uvedeny výše, spojte se s pracovníky technické
podpory společnosti Brainlab, kteří vám objasní podrobnosti ohledně kompatibility s přístroji
společnosti Brainlab.

Se systémem lze instalovat a používat pouze lékařský software specifikovaný společností
Brainlab.
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1.4.3 Lékařské přístroje jiných společností

Kompatibilní lékařské přístroje jiných společností

Systém iPlan RT je kompatibilní s následujícími lékařskými přístroji jiných společností, než je
společnost Brainlab. Budete-li potřebovat více informací, obraťte se na specialistu podpory
společnosti Brainlab.

Lékařský přístroj Model Výrobce

Systém BodyFIX
Lokalizátor BodyFIX 20

Medical Intelligence
Lokalizátor BodyFIX 14

Indikátor Leksell CT 9 tyčí, pro použití v hlavovém rámu Leksell
Coordinate Frame G Elekta

Radionics BRW-LF Pro použití na stereotaktickém rámu Radionics
BRW-HR/UCHR Radionics

Varian IGRT Silný Varian

Varian IGRT Slabý Varian

iBEAM evo

iBEAM evo, nástavec 415

ELEKTA

iBEAM evo, nástavec 650

iBEAM evo, nástavec pro hlavu a krk

iBEAM evo, bez-
rámový nástavec

Kompatibilní hardware
Brainlab:
• Lokalizátor hlavy a krku a

polohovač cíle
• Bezrámový lokalizátor

SRS CT/Angio a poloho-
vač cíle

• Bezrámový systém masky
SRS

Budete-li potřebovat více in-
formací, obraťte se na spe-
cialistu podpory společnosti
Brainlab.

• Obecně může systém iPlan RT exportovat data do všech hlavních systémů R&V. Další
informace jsou uvedeny v části str. 371.

• Export DICOM RT je k dispozici jen pro nelokalizované datové sady a datové sady
lokalizované pomocí hardwaru Brainlab.

• Obraťte se na svého zástupce prodeje nebo podpory společnosti Brainlab a získejte další
informace o podporovaných kombinacích Linac/MLC.

Další přístroje od jiných společností

Konstrukce nebo geometrie externího hardwaru se může změnit. Uživatel je odpovědný za
ověření kompatibility externího hardwaru se systémem iPlan RT, i když je v této uživatelské
příručce uveden jako kompatibilní.

Použití kombinací lékařských přístrojů, které nebyly schváleny společností Brainlab, může
negativně ovlivnit bezpečnost a/nebo účinnost lékařského zařízení a ohrozit bezpečnost
pacienta, uživatele a/nebo prostředí.

Kompatibilita s lékařskými přístroji
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1.4.4 Software od jiných společností

Oprávnění

Software smí na systém Brainlab instalovat jen pracovníci autorizovaní společností
Brainlab. Neinstalujte ani neodebírejte jiné softwarové aplikace než ochranu před
malwarem a aktualizace hotfix operačního systému.

Kompatibilní software od jiných společností než Brainlab

Systém iPlan RT je kompatibilní s následujícími operačními systémy jiných společností, než je
společnost Brainlab:

Operační systém

Windows XP Professional (32 a 64bitový)

Windows 2003 Server (32bitový)

Windows 2003 Server R2 (64bitový)

Windows 2008 Server (64bitový)

Windows 7 Ultimate (64bitový)

Windows 8.1 Pro (64bitový)

Obraťte se na specialistu podpory Brainlab a získejte další informace o kompatibilitě oprav a
aktualizací service pack.
Všechny páskové mechaniky musí být v aplikaci Device Manager (Správce zařízení) Windows XP
zakázané.
Systém iPlan RT nesmí být nainstalován na jakémkoliv jiném operačním systému, než jsou
výslovně uvolněné verze popsané výše.

Se systémem iPlan RT lze použít pouze software specifikovaný společností Brainlab.
Používání softwaru jiných společností než Brainlab (kromě ochrany před malwarem a
aktualizací hotfix operačního systému) může nepříznivě ovlivnit efektivitu systému iPlan
RT.

Software jiných společností na téže pracovní stanici

Na stejné stanici, na které je systém iPlan RT, je možné instalovat a používat tento software:

Software Verze Poznámka

RayStation vyrobený společ-
ností RaySearch Laboratories
AB

4.7 a pozdější Systém plánování léčby radio-
terapie

Integrovaný externí software

Implementace Brainlab DICOM se zakládá na knihovně DICOM společnosti MERGE. V
prohlášení o shodě s DICOM pro systémy třetích stran a v prohlášení o shodě s DICOM
společnosti Brainlab na www.brainlab.com naleznete podrobné informace o shodě s DICOM.

• Protokol RTPConnect je podporován (viz RTPConnect 8.30 prohlášení o shodě 07-13-2005 a
RTPConnect specifikace rozhraní (08-01-2007)).
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• Tento software se částečně zakládá na práci společností Independent JPEG Group a Sun
Microsystems Inc.

• Implementace PDF-Viewer společnosti Brainlab je založena na knihovně PDF Direct/PDF
Quick View, Copyright 2003-2011 soft Xpansion GmbH & Co. KG.

Systém iPlan RT využívá Java prostředí runtime 1.6 (nebo vyšší). Spuštěním systému iPlan RT
uživatel souhlasí s podmínkami příslušných licenčních smluv.

Kompatibilita s lékařskými přístroji
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1.4.5 Lékařský software jiných společností

Oprávnění

Software smí na systém Brainlab instalovat jen pracovníci autorizovaní společností
Brainlab. Neinstalujte ani neodebírejte jiné softwarové aplikace než ochranu před
malwarem a aktualizace hotfix operačního systému.

Kompatibilní lékařský software jiných společností

Systém iPlan RT je kompatibilní s následujícími lékařskými softwarovými aplikacemi vyráběnými
společností RaySearch:

Software Verze Poznámka

InverseArc 1.0

InverseArc 1.0 převádí plány
léčby vytvořené pomocí systé-
mu iPlan RT 4.5 Dose nebo ji-
ného externího systému pro
plánování léčby do ekvivalent-
ních plánů VMAT (terapie
ozařování modulovaným svaz-
kem).

Další software od jiných společností

Pokud máte jiné softwarové verze než ty, jež jsou uvedeny výše, spojte se s pracovníky technické
podpory společnosti Brainlab, kteří vám objasní podrobnosti ohledně kompatibility s přístroji
společnosti Brainlab.
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1.5 Školení a dokumentace

Školení Brainlab

Pro zajištění bezpečného a správného používání systému by se všichni jeho uživatelé měli
nejdříve zúčastnit školení vedeného zástupcem společnosti Brainlab.

Odpovědnost

Součásti systému iPlan RT a zařízení příslušenství smějí používat pouze kvalifikovaní
zdravotničtí pracovníci.

Školení a dokumentace
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1.5.1 Dokumentace

Uživatelské příručky

Úspěšná a bezpečná léčba pomocí plánovacího softwaru Brainlab vyžaduje pečlivé plánování
postupů.
Je proto důležité:
• přečíst si před použitím systému příslušné uživatelské příručky
• zajistit uživatelům k těmto příručkám neustálý přístup

Dostupné uživatelské příručky

Uživatelská příručka Obsah

Klinické příručky Podrobný návod k použití plánovacích aplikací iPlan RT.

Uživatelská příručka k pro-
gramu (Physics Administra-
tion)

Podrobný návod k použití aplikací Physics Administration.

Technická referenční příručka
(Fyzikální principy Brainlab)

Podrobné informace o měření dat svazku, zajištění kvality a o
použitých algoritmech dávkování v plánovacím softwaru společ-
nosti Brainlab pro radioterapeutickou léčbu.
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1.6 Systém iPlan RT na externím hardwaru

Obecné informace

Software Brainlab pro plánování RT lze nainstalovat na externí hardware, jsou-li splněny jak
požadavky na hardware, tak na operační systém.
Celková kompatibilita se ověřuje během instalace softwaru pro plánování RT podle akceptačních
protokolů Brainlab. Společnost Brainlab doporučuje provést revalidační testy, pokud je externí
software instalován nebo modifikován po instalaci originálního softwaru pro plánování RT.

Požadavky na software

Software Požadavek

Operační systém
Windows 7 Ultimate (64bitový)
Windows 2008 Server (64bitový)
Windows 8.1

Obraťte se na specialistu podpory Brainlab a získejte další informace o kompatibilitě oprav a
aktualizací service pack.
Software Brainlab pro plánování RT nesmí být instalován na systémy, které nesplňují doporučené
požadavky na hardware.

Požadavky na hardware pracovních stanic

Hardware Požadavek

Procesor
2x Intel Xeon E5-2630 v2 nebo ekvivalentní;
12jádrový nebo ekvivalentní; neaktivní HT

Čipová sada Řada čipové sady Intel C602 nebo ekvivalentní

RAM 16 GB nebo více

HDD
Dělení na 2 objemy:
C:\ pro operační systém
F:\ pro aplikace

HDD

Objem RAID 5 s
4x HDD
Min. 7 200 ot./min.
1 TB na HDD, 16 MB Cache

Grafika:
Grafická karta Nvidia Quadro s podporou
OpenGL 2.0, RAM 1 GB nebo více
např. NVIDIA Quadro K2000

Rozlišení obrazovky 1 600 x 200 nebo 1 920 x 1 200

Kvalita barev 24 bitů

Síťové připojení 1 Gbit/s

Hardwarové požadavky na servery nebo virtuální počítače

Hardware Požadavek

Procesor
2x Intel Xeon E5-2667, 2,9 GHz;
12jádrový nebo ekvivalentní; neaktivní HT

Čipová sada Řada čipové sady Intel C600 nebo ekvivalentní

Systém iPlan RT na externím hardwaru
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Hardware Požadavek

RAM 32 GB nebo více

HDD
Objem RAID 5 s dělením na 2 objemy:
C:\ pro operační systém min. 50 GB
F:\ pro aplikace a data min. 100 GB

Grafika:

NVIDIA Quadro 2000 1 GB, PCIe 3.0 pro voli-
telný doplněk Advanced 3D
(nelze aplikovat pro virtuální počítače, protože
není podporována virtualizace GPU)

Síťové připojení 1 gigabitový síťový serverový adaptér

Pevný disk 250 GB místa na disku

Počítačový hardware je určen pro použití v prostředí zdravotnických zařízení. Zdravotnické
zařízení musí dodržovat všeobecně platné předpisy a normy, například IEC 60601-1 a IEC 60950,
tj. v prostředí zdravotnických zařízení je možné používat jen součásti vyhovující příslušným
normám.
Společnost Brainlab nemá vliv na změny hardwaru pracovních stanic. Jste povinni dodržovat
odpovídající platné předpisy.

Instalace jiného softwaru

Společnost Brainlab nepovoluje instalaci softwaru Brainlab pro plánování RT na platformy
s nainstalovaným lékařským softwarem jiných společností. Je to proto, že nelze vyloučit
možnost ovlivnění externího softwaru softwarem Brainlab pro plánování RT a naopak. V
tomto kontextu je povinností uživatele poskytnout a identifikovat vhodné platformy, které
splňují uvedené požadavky na instalaci softwaru Brainlab pro plánování RT.

Společnost Brainlab doporučuje, aby na platformě nebyl instalován žádný externí software,
protože externí software může ovlivnit funkčnost softwaru Brainlab pro plánování RT.
Povinností uživatele je ověřit, že software Brainlab pro plánování RT není ovlivněn žádným
nainstalovaným externím softwarem ani aktualizacemi externího softwaru - za tím účelem
je možné použít uvedené pokyny pro revalidaci softwaru v uživatelské příručce k
programu.

OBECNÉ INFORMACE
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1.7 Bezpečnostní poznámky

Obecné informace

Tato část obsahuje důležité informace, které je třeba vzít v úvahu pro zajištění bezpečného
a účinného provozu systému pro plánování léčby.
Nesete odpovědnost za zavedení komplexního programu zajištění jakosti, který je vhodný pro
detekování chyb, omezení a nepřesností při plánování a aplikaci léčby. Podrobnosti jsou uvedeny
v kapitole o zajištění kvality v technické referenční příručce Fyzikální principy Brainlab.
Změřte absolutní přesnost systému iPlan RT v kombinaci s použitými systémy pro aplikaci léčby
za využití fantomů. Stanovenou přesnost je nutné vzít v úvahu při konfiguraci parametrů plánu,
aby bylo zajištěno správné provedení léčby.
Zajistěte správné provedení léčebného plánu u pacienta. Důrazně se doporučuje provést kontrolu
fantomu pro každý léčebný plán pomocí přesně stejného nastavení parametrů, které se pak bude
používat u skutečného pacienta během skutečné léčby.
Aby byly zajištěny konzistentní parametry polohování a léčby v případě použití několika
plánovacích systémů, všechny konečné parametry polohování a léčby musí pocházet z téhož
systému pro plánování léčby. Jsou-li údaje ze systému iPlan RT použity přímo pro polohování
pacienta (např. překryvy polohovače cíle), pak musí ze systému iPlan RT pocházet i odpovídající
plán léčby, který není možné modifikovat pomocí jiného systému pro plánování léčby.
Stereotaktická léčba, například stereotaktická radiochirurgie (SRS) a stereotaktická radioterapie
(SBRT) zahrnují velmi vysoké intenzity dávek a vysoké dávky na frakci a nejčastěji jsou plánovány
se sníženými hranicemi cílového objemu. Při plánování léčby, přenosu plánů a aplikaci léčby je
proto nutné dodržovat další bezpečnostní opatření. Před stereotaktickou léčbou pacienta se
důrazně doporučuje provést intenzivnější zajištění kvality.
Všechny zprávy léčebného plánu musejí být schváleny kvalifikovanou osobou předtím, než se
informace, které obsahují, použijí pro účely radioterapeutické léčby.
Doporučuje se používat zprávy léčebného plánu pro ověření všech parametrů léčby, mimo jiné
velikosti a polohy kolimátoru, úhlů zařízení a specifikace dávek, a to přímo na systému pro
aplikaci léčby.
Léčba pacienta smí být zahájena až poté, co uživatel provede přijetí, ověření a validaci systému
pro plánování léčby včetně profilů svazku.
U každého plánu léčby pacienta musí uživatel ověřit, že naplánovaná konfigurace Linac je
správně přenesena a aplikována v systému Linac. Jedná se mimo jiné o režim homogenizačního
filtru a doplňkové konfigurace.
Osoby oprávněné k provádění funkcí plánování léčby musí být náležitě vyškoleny pro činnost,
kterou provádějí.
Vždy je třeba mít na paměti, že kvalita výstupu silně závisí na kvalitě vstupních dat. Jakékoli
anomálie nebo pochybnosti týkající se jednotek vstupních dat, identifikace, nebo jakékoli
problémy s kvalitou se musí důkladně prozkoumat dříve, než jsou tato data použita.
Zobrazovací zařízení (např. CT skener) musí být správně nakonfigurována a zkalibrována.
Kalibraci pravidelně kontrolujte zobrazením a ověřením zkušebních fantomů.
Zkontrolujte přesnost výsledného vnějšího obrysu a modelu tkáně použitých pro výpočty dávek.
Do obrysů je nutné zahrnout celou oblast relevantní z hlediska léčby.
Během celého procesu plánování kontrolujte, že pracujete se souborem dat správného pacienta.
Informace o pacientovi jsou zobrazeny v hlavním okně systému pro plánování léčby iPlan
společnosti Brainlab.
Vždy si ověřte, že systémy pro aplikaci léčby použité pro léčbu pacienta jsou stejné jako systémy
použité během procesu plánování, tj. že vybraný profil zařízení odpovídá zařízení pro léčbu.
Dbejte na to, aby veškerá terapeutická příslušenství, např. kónický kolimátor ve velikosti
požadované léčebným plánem a uchycení kónického kolimátoru, byla před aplikací léčby správně
nainstalována v dráze svazku. Vaše systémy pro aplikaci léčby nemusejí být schopny zajistit
zablokování svazku v případě chybějícího nebo nesprávného příslušenství. Přečtěte si také
dokumentaci týkající se příslušenství.
Před léčbou jste povinni v ozařovně náležitě ověřit, že zvolené úhly gantry a ozařovacího stolu lze
použít pro provedení léčby, aniž by došlo k poranění pacienta nebo poškození zařízení, např.
systému pro aplikaci léčby.

Bezpečnostní poznámky
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Před léčbou se doporučuje ověřit a potvrdit nastavení pacienta pomocí příslušné metody pro
ověření jeho polohy. Vzorové plány lze vytvořit pomocí fantomů a otestovat přesnost metody
nastavení skutečného pacienta.
Ověřte, že systém pro plánování léčby iPlan společnosti Brainlab je správně nakonfigurován a že
konfigurace odráží parametry systémů pro aplikaci léčby. K těmto parametrům mimo jiné patří
konvence škálování Linac, mechanické limity nebo dozimetrické parametry, např. energie Linac
nebo režimy fluence, např. SRS a FFF (bez homogenizačního filtru).
Nesete odpovědnost za zajištění, že konfigurace přístroje při různých umístěních jsou vždy
synchronizovány (např. systém pro plánování léčby, systém pro záznam a ověřování a systém pro
aplikaci léčby). Nesoulad mezi konfigurací přístroje pro plánování a přístroje pro aplikaci léčby
může vést k neúmyslné aplikaci léčby nebo k přerušení klinického postupu.
Společnost Brainlab poskytuje aktualizované pokyny pro provádění měření. Během získávání dat
o svazku používejte nejnovější pokyny pro provádění měření. Budete-li potřebovat více informací,
obraťte se na specialistu oddělení podpory společnosti Brainlab.
Přesvědčte se, že měření dat svazku jsou aktualizovaná a že algoritmy dávek jsou správně
nakonfigurovány a zkalibrovány. Pravidelně kontrolujte konfiguraci a kalibraci na základě měření
pomocí fantomů.
Pokud byla upravena, vyměněna nebo znovu zkalibrována jedna nebo více součástí systému pro
aplikaci léčby, je nutné znovu provést validaci systému pro plánování léčby, a to v kombinaci se
systémem pro aplikaci léčby, a v souladu s vašimi postupy zajištění jakosti. Pokud byly
modifikovány součásti, které ovlivňují dozimetrické parametry systému, je nutné zopakovat měření
dat svazku a revidovaná data vložit do systému pomocí nástroje Beam Profile Editor/Physics
Administration.
Pokud to není absolutně nutné, neměňte předinstalované ovladače apod. V případě aktualizace
ovladače, aktualizace antivirového programu a podobně zkontrolujte, že se nezměnila funkčnost
systému iPlan. Důrazně se doporučuje revalidace softwaru.
Je nutné důsledně dodržovat specifikace a doporučení výrobce vašeho dozimetrického zařízení.
Zejména všechny detektory dávky mají jednoznačně předepsaný rozsah velikostí polí, pro které
jsou určeny. Použití dozimetrického zařízení mimo rozsah předepsaných hodnot nebo jeho
nesprávné použití může vést k výpočtu nesprávné dávky.
Data svazku Brainlab (např. Novalis Tx) instalovaná během přijetí systému jsou určena pouze
pro zkušební účely a nejsou vhodná pro klinické použití.
Pro odesílání naměřených dat společnosti Brainlab platí následující zásady:
• Společnost Brainlab nemá možnost ověřit správnost

- jakýchkoli dat přijatých od uživatele;
- jakýchkoli dat vrácených uživateli.

• Jakákoli zpětná vazba nebo doporučení poskytnuté společností Brainlab na základě přijatých
dat závisí na správnosti samotných dat.

• Pokud byla přijatá data zpracována společností Brainlab a vrácena uživateli, nikterak tím není
zaručeno, že vrácená data jsou správná.

• Uživatel nese plnou odpovědnost za ověření správnosti dat vrácených společností Brainlab a
nese také plnou odpovědnost za ověření správnosti všech připomínek nebo doporučení
poskytnutých společností Brainlab. Uživatel musí potvrdit bezpečnost a účinnost dat vrácených
společností Brainlab před provedením jakékoli léčby u pacienta.

• Skutečnost, že společnost Brainlab mohla určitá data zpracovat, nemá vliv na celkovou
odpovědnost uživatele za správnost konečného profilu svazku.

Viz také Technická referenční příručka, Fyzikální principy Brainlab, a Uživatelská příručka k
programu, Physics Administration.
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2 NASTAVENÍ PRACOVNÍ
STANICE iPLAN

2.1 Specifikace systému
2.1.1 Základní informace o pracovní stanici

Pracovní stanice iPlan

Obrázek 1 

Instalace systému

Pracovní stanice iPlan se dodává s předinstalovaným veškerým potřebným hardwarem a
softwarem a lze ji ihned spustit. Po přijetí systému se vytvoří záloha instalace systému iPlan RT.
Tuto zálohovací kopii lze spustit pouze na vaší pracovní stanici iPlan.

Nemocniční správce systému nebo jiný odpovědný pracovník by měl zavést vhodná
opatření pro zabránění neoprávněnému přístupu na pracovní stanici iPlan.

Systém iPlan RT lze spustit pouze na jedné konkrétní pracovní stanici nebo serveru pro
iPlan. V případě jakýchkoliv problémů s pracovní stanicí iPlan nebo s licenčními problémy
se obraťte na podporu společnosti Brainlab. V případě zhroucení lze systém obnovit za
předpokladu, že jsou k dispozici potřebná zálohovací data (naměřená data, uživatelská
nastavení, instalační program, licenční soubory, atd.).

Uživatel nesmí měnit hardware pracovní stanice. Společnost Brainlab nenese žádnou
odpovědnost za jakékoliv změny provedené v systému. Místní předpisy musí být
dodržovány.

NASTAVENÍ PRACOVNÍ STANICE iPLAN
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2.1.2 Disky a síťové disky

Dostupné disky

Pracovní stanice iPlan je vybavena volitelnou mechanikou MOD/DAT, volitelnou mechanikou Zip,
DVD±R/RW mechanikou a USB diskem. Pracovní stanice může být také připojena k nemocniční
počítačové síti.

Přenos dat

Naskenované snímky lze zkopírovat z disku MOD nebo pásky DAT na pevný disk pracovní
stanice iPlan, nebo přenést na pracovní stanici po síti. Data z disků MOD a pásek jsou dostupná
jen tehdy, má-li uživatel práva správce.

Další informace

V dokumentaci výrobce k pracovní stanici jsou uvedeny podrobné technické údaje o pracovní
stanici iPlan (včetně informací o dopravě, skladování, provozu a údržbě).

Soubory

Systém iPlan RT používá různé kontrolní součty k ověření správnosti všech relevantních souborů
nastavení i dat plánů léčby. Bude-li některý z těchto souborů úmyslně či náhodně modifikován bez
použití systému iPlan RT, software zobrazí chybovou zprávu. Neodstraňujte ani neměňte žádná
data související se systémem iPlan RT! Budou-li nutné nějaké změny související se systémem
iPlan RT, které nelze provést v softwaru iPlan RT, kontaktujte technickou podporu společnosti
Brainlab.
V naléhavém případě (např. při havárii pevného disku) kontaktujte technickou podporu
společnosti Brainlab. Systém lze obnovit za předpokladu, že jsou k dispozici potřebná zálohovací
data (naměřená data, uživatelská nastavení, instalační program, licenční soubory, atd.).

Zkouška inicializace

Aby bylo zajištěno, že software iPlan RT bude spuštěn jen tehdy, když jsou počítačový hardware
a aritmetické procesory zcela funkční, během spuštění softwaru se provede test. Za tímto účelem
se provádí komplexní výpočet na velkém poli systémové paměti pro každou z procesorových
jednotek. Pokud výsledek neodpovídá standardnímu výsledku výpočtu, zobrazí se chybové
hlášení a software se ukončí. V takovém případě se obraťte na podporu společnosti Brainlab.

Specifikace systému
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2.1.3 Vzdálená zákaznická podpora

Obecné informace

Pracovní stanici iPlan je možné na vyžádání vybavit vzdáleným přístupem pro technickou
podporu společnosti Brainlab.
Tento vzdálený přístup může být aktivován kliknutím na Start iHelp v nabídce Start operačního
systému Windows.

Nabídka Start

Obrázek 2 
Jakmile je aktivováno iHelp, zobrazí se odpovídající ikona na hlavním panelu systému Windows.
Technická podpora společnosti Brainlab nyní může mít vzdálený přístup k vaší pracovní stanici
iPlan, např. k provádění diagnostiky.
Pro deaktivaci vzdáleného přístupu klikněte na Stop iHelp v nabídce Start operačního systému
Windows.

Další informace

Obraťte se na podporu společnosti Brainlab a získejte další informace o instalaci a podmínkách
použití na webové adrese ihelp.support@brainlab.com.

NASTAVENÍ PRACOVNÍ STANICE iPLAN
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3 POUŽITÍ SOFTWARU
iPLAN RT

3.1 Spuštění softwaru

Jak spustit software iPlan RT Dose

Krok

Chcete-li spustit software iPlan RT v konfiguraci iPlan RT Dose a zobrazit obrazovku pro výběr
plánu léčby, dvojitě klikněte na ikonu iPlan RT Dose.

Jak spustit software iPlan RT Adaptive

Krok

Chcete-li spustit software iPlan RT v konfiguraci iPlan RT Adaptive a zobrazit obrazovku pro
výběr plánu léčby, dvojitě klikněte na ikonu iPlan RT Adaptive.

Viz str. 417.

Jak spustit software iPlan RT Phantom QA

Krok

Chcete-li spustit software iPlan RT v konfiguraci iPlan RT Phantom QA a zobrazit obrazovku
pro výběr plánu léčby, dvojitě klikněte na ikonu iPlan RT Phantom QA.

Viz str. 453.
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Jak spustit software iPlan RT Review

Krok

Chcete-li spustit software iPlan RT v konfiguraci iPlan RT Review a zobrazit obrazovku pro vý-
běr plánu léčby, dvojitě klikněte na ikonu iPlan RT Review.

Viz str. 346.

Jak spustit software Physics Administration

Krok

Chcete-li spustit program, dvojitě klikněte na ikonu Physics Administration.

Viz Uživatelská příručka k programu, Physics Administration 4.5.
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3.1.1 Omezení přístupu k aplikaci

Obecné informace

Všechny programy iPlan RT vůči svým uživatelům uplatňují omezení přístupu.

Authorization Manager (Správce autorizací)

Pro správu uživatelů je využíván program Authorization Manager (Správce autorizací) Microsoft
Windows. Chcete-li jej otevřít v systému Windows, vyvolejte nástroj azman.msc v nabídce
Start/Run (Start/Spustit). K přidělení rolí jednotlivým uživatelům používá soubor úložiště
autorizací. Pokud umístění souboru není správně nastaveno, kontaktujte společnost Brainlab.
Omezení přístupu aktuálně spravuje dvě různá práva: 
• Schválení (viz str. 345)
• Používání softwaru (viz dále)

Omezení přístupu k používání softwaru

Používání softwaru je ve výchozím nastavení omezeno na autorizované uživatele. Uživatel musí
při přihlášení zadat přihlašovací jméno a heslo:

Obrázek 3 
Po spuštění aplikace můžete aplikaci zavřít kliknutím na tlačítko Exit.
POZNÁMKA: po třech neúspěšných pokusech o přihlášení za sebou může podle konfigurace
systému Windows dojít k uzamknutí účtu dotyčného uživatele Windows.
 

Používání programu Authorization Manager (Správce autorizací)

Technická podpora společnosti Brainlab může toto povinné přihlášení vypnout, ale důrazně se
doporučuje to nedělat. Regulační orgán může dokonce vyžadovat, aby bylo toto nastavení
zapnuté. Právo přístupu k softwaru je ve výchozím nastavení propojeno s názvem operace use
iPlan RT Dose, která je v souboru úložiště autorizací spojena s rolí iPlanRTDoseUser. 
Použití uživatelů programu Authorization Manager (Správce autorizací) je možné přidat k roli
iPlanRTDoseUser, aby byl získán přístup k softwaru. Přiřadit je možné jen uživatele s platným
přihlášením v systému Windows. Je vaší povinností toto přiřazení průběžně aktualizovat.
Regulační orgán může v naléhavých případech požadovat poskytnutí přístupu k softwaru. V
takovém případě jste povinni vytvořit uživatele s nouzovým přístupem a přiřadit mu roli
iPlanRTDoseUser. Jste také povinni omezit používání oprávnění uživatele s nouzovým
přístupem.

Automatické odhlášení

Když se aplikace po určitou dobu nepoužívá, aktuální uživatel je automaticky odhlášen. Doba do
automatického odhlášení se nastavuje v nabídce iPlanSettings a technická podpora
společnosti Brainlab ji může změnit. 
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Výchozí časový limit je 15 minut. Když se po časovém limitu nebo po změně uživatele zobrazí
dialog pro přihlášení, tlačítko Exit nebude aktivní a oprávněný uživatel bude muset aplikaci
správně zavřít.

Změna aktuálního uživatele

Aktivního uživatele lze změnit bez zavření softwaru iPlan RT:

Kroky

1.

Klikněte na ikonu Brainlab v pravém dolním rohu aplikace. Otevře se okno About iPlan.

2. Klikněte na tlačítko Change User. Zobrazí se dialog pro přihlášení.

3. Přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů a stanete se aktivním uživatelem.

Protokoly auditování

Software protokoluje přihlašovací údaje a úkony při ukládání plánů do šifrovaného souboru
společně s údaji o uživateli, aplikaci a čase úkonu. Je-li to požadováno regulačním orgánem nebo
ze zákona, technická podpora společnosti Brainlab může tyto informace dešifrovat a poskytnout.

Bezpečnostní poznámka

Uživatelé si nesmí přihlašovací údaje navzájem sdělovat. Každý uživatel nese plnou
odpovědnost za případné změny v plánu léčby. Je-li ohrožena bezpečnost vašeho
uživatelského jména a hesla, oznamte to správci systému.

Spuštění softwaru
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3.2 Přehled plánování léčby

Obecné informace

Tato kapitola obsahuje základní informace o rozhraní softwaru iPlan RT.

Předtím, než začnete

Kroky

1.
Proveďte předběžné plánování (např. lokalizaci kraniálních dat, fúzi obrazu a vytvoření
počátečního objektu) pomocí aplikace iPlan RT Image, je-li na vaší pracovní stanici iPlan
k dispozici. 

2. Plán léčby lze nyní otevřít v systému iPlan RT Dose.

POZNÁMKA: speciální znaky a mutace samohlásek jako ä, ü a ö ve jménu pacienta nebo v cestě
k datům se nedoporučují. Celý název souboru (včetně cesty souboru) nesmí přesáhnout 250
znaků.
 

Pracovní postup v systému iPlan RT Dose

Jedná se o standardní pracovní postup pro plánování léčby pomocí systému iPlan RT Dose. V
této příručce jsou podrobně popsány jednotlivé kroky:

Kroky Viz

1. Načtení pacientských dat. Strana 57

2. Segmentace povrchu. Strana 73

3. Vytvoření objektu. Strana 109

4. Plánování léčby. Strana 151

5. Optimalizace dávkování (pouze IMRT). Strana 303

6. Posouzení lékařem. Strana 346

7. Ověření fyzikem. Strana 350

8. Ukončení systému iPlan RT Dose. Strana 54

Mezi jednotlivými kroky se lze snadno pohybovat pomocí programu Navigátor (str. 47).

Terminologie

Termíny používané v této příručce jsou uvedeny v části str. 515.
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3.3 Základní informace o plánovací obrazovce

Obecné informace

Tato část obsahuje základní informace o plánovacích obrazovkách. Další informace naleznete v
části str. 465.

Rozvržení obrazovky

①

②

③

④

⑤

Obrázek 4 

Obsah plánovací obrazovky

Č. Složka Funkce

① Stránky záložek Pro každý krok plánování jsou k dispozici různé stránky zálo-
žek.

② Plánovací pohledy Plánovací pohledy poskytují příslušné informace o snímku a
další tlačítka funkcí. Viz str. 465.

③ Panel nástrojů Funkce panelu nástrojů se liší podle aktuální stránky záložek
a kroku plánování. Viz str. 49.

④ Oblast Navigator Zde můžete postupovat přes plánovací kroky v doporučeném
pořadí. Viz str. 46.

⑤ Oblast funkcí Obsahuje funkce specifické pro aktuální krok plánování. Viz
str. 48.

Základní informace o plánovací obrazovce
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Plánovací dialog

Po výběru určitých funkcí se otevře samostatný plánovací dialog, kde můžete definovat různá
nastavení:

Obrázek 5 
Po změně nastavení v dialogu:

Možnosti

Kliknutím na OK uložíte změny a uzavřete dialog.

Kliknutím na Cancel zavřete dialog bez uložení změn.

Jestliže je do nějakého pole zadána hodnota mimo specifikované limity, tato hodnota bude
nahrazena buď výchozí hodnotou nebo nejbližší hodnotou platnou pro toto pole. Je-li
například zadána negativní hodnota dávky, systém iPlan RT Dose použije nejnižší možnou
hodnotu dávky. Všechny hodnoty je nutné ověřit, abyste zajistili, že jsou vhodné pro
klinické použití.
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3.3.1 Oblast Navigator

Oblast Navigator

Oblast Navigator umožňuje pohyb v pracovním postupu systému iPlan Dose.

④

③
②

① ⑦

⑤ ⑥

Obrázek 6 

Č. Složka Funkce

① Go to... Otevře iPlan Navigator, což umožní vybrat kroky v jakémko-
liv pořadí.

② Další krok
V oblasti Navigator se vždy zobrazí aktuální a další krok.

③ Aktuální krok

④
Jméno pacienta, ID pa-
cienta a název plánu léč-
by

POZNÁMKA: kliknutím na název plánu můžete pomocí ná-
stroje QuickLoad načíst jiný plán pro tohoto pacienta. Viz str.
70.
 

⑤ Minimalizuje okno iPlan, takže je otevřeno pouze na pozadí.

⑥ Zavře software iPlan (viz str. 54).

⑦ Next Postoupí k dalšímu kroku.

Základní informace o plánovací obrazovce
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iPlan Navigator

①
②

③ ④

Obrázek 7 

Č. Složka Funkce

① Seznam kroků

Všechny dostupné kroky jsou uvedeny v programu iPlan Na-
vigator:

• K dokončeným krokům je přiřazeno zaškrtnutí.
• Aktuální krok je zvýrazněn žlutě.
• Další kroky jsou zvýrazněny modře.
• Vyberte krok kliknutím tlačítka myši.

② Oblast vysvětlení Vysvětlení aktuálního kroku je k dispozici vpravo od seznamu
kroků.

③ OK Potvrdí váš výběr a odkloní vás na odpovídající krok.

④ Cancel Odkloní vás zpět na předchozí obrazovku.
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3.3.2 Oblast funkcí

Obecné informace

V závislosti na aktuálním plánovacím kroku jsou v této oblasti k dispozici různé funkce.

Oblast Functions

Obrázek 8 
Vyberte funkci kliknutím tlačítka myši:
• Dostupné funkce jsou zvýrazněny modře.
• Aktuálně nedostupné funkce jsou zobrazeny šedě.

Použití pravého tlačítka myši

K některým funkcím lze získat přístup kliknutím pravého tlačítka myši na příslušný prvek
obrazovky.

Základní informace o plánovací obrazovce
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3.4 Obecná tlačítka panelu nástrojů a funkcí

Obecné informace

V závislosti na stránce záložky vybrané v plánovací oblasti mohou pohledy panelu nástrojů a
snímku obsahovat funkce uvedené níže:
• Panel nástrojů obsahuje tlačítka funkcí s šedým pozadím.
• Pohledy snímku obsahují tlačítka funkcí s černým pozadím.

POZNÁMKA: kroky Treatment Planning a Dose Optimization poskytují několik dodatečných
funkcí, které nejsou k dispozici pro jiné plánovací kroky. Další podrobnosti o těchto funkcích jsou k
dispozici od str. 156.
 

Výběr řezu a sady snímků

Složka Funkce Viz

Tlačítko Slice and Image Set Selection pro výběr obrazů sním-
ků pro zobrazení v plánovacích pohledech. Strana 472

Jednotlivými řezy lze procházet ve vzestupném nebo sestupném
pořadí. Strana 476

Násobnými řezy lze procházet ve vzestupném nebo sestupném
pořadí. Strana 476

• V rekonstrukčních pohledech umožní tlačítko Depth Scrolling
procházet rekonstrukcemi snímku podél osy indikované ikonou
pacienta (zobrazené dole vlevo od pohledu snímku). 

• V pohledech řezu umožní tlačítko Slice Scrolling procházet
dostupnými řezy. 

Strana 477

POZNÁMKA: funkce procházení řezy jsou také přímo integrované v určitých pohledech snímku,
kde jsou zobrazeny s černým pozadím.
 

Možnosti zobrazení

Složka Funkce Viz

Tlačítko Options umožňuje přístup k pokročilým možnostem po-
hledu. Strana 488

Tlačítko 2D Recenter umožňuje zobrazit vertikální a horizontální
roviny, které lze využít pro nastavení rovin rekonstrukce. Strana 484

Tlačítko Panning umožňuje aktivovat posun obrazu. Strana 487

Tlačítko View Types umožňuje zobrazení typu pohledu (roviny,
3D nebo objekty). Strana 480

Tlačítko View Options umožňuje změnit orientaci pohledu (fron-
tální, laterální levý, laterální pravý, kaudální nebo kraniální). Strana 479
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Složka Funkce Viz

Tlačítko Composing Options umožňuje ověřit dva řezy z různých
datových sad, které byly fúzované. Strana 482

Funkce přiblížení

Složka Funkce Viz

Tlačítka Zoom In/Out umožňují zvětšit zobrazené obrazy, aby jed-
notlivé struktury, například tumory na snímku, mohly být zkoumány
podrobněji. Také můžete zmenšit zvětšení snímku, aby mohl být
zobrazen celý snímek. 

Strana 485

Tlačítko Full Screen zvětšuje aktuální pohled na celou obrazovku.
Opakované kliknutí na toto tlačítko obnoví rozvržení původního po-
hledu. 

Strana 486

Funkce Windowing

Složka Funkce Viz

Tlačítko Windowing umožňuje nastavit rozdělení úrovně šedé v
zobrazených snímcích tak, že lze zlepšit viditelnost nebo kontrast
struktur.

Strana 499

Tlačítko Advanced Windowing poskytuje pokročilé možnosti pro
nastavení rozdělení hodnoty šedi, Hounsfieldova nebo SUV roz-
dělení pro vybranou sadu snímků.

Strana 501

Měřicí funkce

Složka Funkce Viz

Tlačítko Measure Hounsfield Units umožňuje měření Hounsfiel-
dových jednotek libovolného bodu v řezu. Strana 505

Tlačítko Measure Values umožňuje měření hodnoty (např. hod-
noty šedi nebo SUV) libovolného bodu v řezu. Strana 505

Tlačítko Measure Distances umožňuje změřit vzdálenost mezi li-
bovolnými dvěma body v řezu. Strana 508

Tlačítko Measure Angles umožňuje změřit úhel mezi libovolnými
třemi body v řezu. Strana 509

Různé funkce

Složka Funkce Viz

Tlačítko Screenshot umožňuje pořizovat snímky zobrazených po-
hledů a dialogů. Strana 510

Obecná tlačítka panelu nástrojů a funkcí
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Složka Funkce Viz

Tlačítko Save Treatment Plan umožňuje uložit změny aktuálního
plánu léčby. Strana 52

Tlačítko Print umožňuje vytisknout dokončený plán léčby. Strana 397
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3.5 Uložení plánu léčby

Obecné informace

Plán léčby by měl být během plánování léčby často ukládán.

Jak uložit plán léčby

Kroky

1.

Klikněte na tlačítko Save Treatment Plan.

2.

V dialogu Save As ... zadejte příslušný název a popis plánu.

3. Klikněte na Save, přejete-li si pokračovat.

Stav ukládání

Obrázek 9 
Jakmile je aktivováno ukládání, je indikován stav ukládání na ukazateli průběhu.

Umístění pro uložení

Plán léčby je uložen do předem nakonfigurované složky (viz str. 361).

Uložení plánu léčby
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Schválení plánu

Obrázek 10 
Jestliže jste uložili plán léčby následně po schválení plánu (viz str. 348 a str. 356), obdržíte
potvrzení zobrazené výše. Tato zpráva také informuje, že otevření jiné plánovací úlohy než
Physician’s Review nebo Physicist’s Verification s aktuálním plánem může způsobit neplatnost
schválení plánu.
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3.6 Ukončení softwaru iPlan RT

Obecné informace

Software lze kdykoliv zavřít buď pomocí ikony vypnutí nebo pomocí programu iPlan Navigator.

Jak software ukončit pomocí ikony pro vypnutí

Krok

Kliknutím na ikonu vypnutí ukončete software.

Jak software ukončit pomocí programu iPlan Navigator

Kroky

1. Klikněte na tlačítko Go to ... v oblasti Navigator (viz str. 46).

2.

Vyberte Exit a klikněte na tlačítko OK.

Ukončení softwaru iPlan RT
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Další požadované kroky

Pokud jste změnili plán léčby, změny můžete uložit kliknutím na tlačítko Yes ve zprávě, která se
objeví.
Kliknutím na No zavřete aplikaci bez uložení změn.

Obrázek 11 
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Ukončení softwaru iPlan RT
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4 NAČTENÍ PACIENTSKÝCH
DAT

4.1 Načtení a import

Obecné informace

Plánovací data uložená ve formátu Brainlab (například po předzpracování pomocí aplikace iPlan
RT Image) lze načíst do systému iPlan RT Dose.
POZNÁMKA: pokud plán léčby obsahuje objekty, je nutné použít funkci Prepare for Export před
uložením plánu léčby programem iPlan (Cranial) 3.0, aby jej bylo možné otevřít v programu iPlan
RT Image 4.1.1.
 

Formáty souborů

Do systému iPlan RT lze načíst tyto formáty:

Software Formát souboru

iPlan RT Dose xBrain vytvořený aplikací iPlan RT Dose nebo iPlan RT Image.

iPlan RT Adaptive
xBrain
Pomocí funkce Add Data je možné přidat snímky DICOM.

iPlan RT Phantom QA
xBrain
Pouze datové sady, které neobsahují plán dávek.

Brainlab Elements -
Radiotherapy Contouring
Workflow

xBrain z nástroje Patient Data Manager 2.0

POZNÁMKA: plány uložené v softwaru iPlan RT Adaptive je možné do systému iPlan RT Dose
načíst až po provedení kroku Prepare for Re-planning.
 

Ověření snímku

Snímky importované z jiného formátu než DICOM (např. Transfer DLL) nemají stanovený rámec
referenční UID. Ujistěte se, že vytvořené sady snímků obsahují správné snímky (tj. že v nich
nejsou žádné nesouvisející snímky z jiné soustavy souřadnic v jedné sadě).

Obecný postup

Načítání a importování dat se obecně skládá z následujících kroků, které se mohou měnit podle
obsahu vybraných dat a typu dat.

Kroky

1. Vyberte archiv dat, ze kterého by data měla být načtena.

NAČTENÍ PACIENTSKÝCH DAT
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Kroky

2. Vyberte pacientská data pro přenos.

3. Vyberte požadovanou pacientskou studii.

4. Vyberte příslušný plán léčby.

5. Aktivujte načítání obrazových dat.

Jakmile jsou tyto kroky dokončeny, můžete zahájit plánování léčby.

Bezpečnostní poznámka

Při zadávání dat systému iPlan RT z nástroje Patient Data Manager 2.0 mohou být
automaticky segmentované objekty neschválené. Objekty pečlivě prohlédněte.

Nepoužívejte části celkových výstupních dat vytvořených jednou aplikací (např.
souřadnice cíle zobrazené v nástroji iPlan stereotaxy) jako vstupní data pro jinou aplikaci
(např. souřadnice izocenter v aplikaci iPlan RT Dose). Výsledný plán léčby může být
kriticky nesprávný, pokud je vyměněná část dat zpracována nekonzistentně v důsledku
neschopnosti vyměnit všechna potřebná datová omezení (např. dané souřadnice je možné
správně použít jen tehdy, jsou-li označení, soustava souřadnic a zejména definice počátku
absolutně totožné). Souřadnice hlavového rámu/lokalizátoru mohou například v různých
aplikacích ukazovat na jinou anatomickou polohu podle toho, která sada snímků je použita
jako stereotaktická reference definující soustavu souřadnic/počátek hlavového rámu/
lokalizátoru.

Když je plán léčby s několika lokalizacemi uloženými pomocí nástroje iPlan 3.0 Stereotaxy
načten do programu iPlan RT Image 4.1, uživatel nemůže definovat stereotaktickou
referenci v programu iPlan RT Image 4.1, protože to bylo provedeno v nástroji iPlan 3.0
Stereotaxy. Aby nedošlo k újmě na zdraví pacienta v důsledku pozdějšího použití
nesprávných stereotaktických souřadnic v aplikaci iPlan RT Dose, uživatel nesmí přenášet
několik lokalizací do programu iPlan RT Image 4.1 ani delokalizovat irelevantní lokalizaci
před dalšími úkony v aplikaci iPlan RT Dose.

Pokud v původních datech není zapsáno jméno nebo ID pacienta, budou nastavena na
<unknown>. Z toho vyplývá možné riziko výběru nesprávných pacientských dat pro léčbu.
Obsluze skeneru sdělte, aby k datům vždy přiřadila správné jméno a ID.

Objekty katetru a výsledků simulací se uloží tak, aby je bylo možné načíst pomocí jiných
aplikací. To znamená, že již simulované katetry a objekty simulací je možné změnit pomocí
jiných aplikací než iPlan Flow 3.0. Jakmile dojde k úpravě simulovaného katetru, objekt
simulace již pro daný katetr nepředstavuje výsledek simulace. Je odpovědností uživatele
neprovádět ruční změny katetrů ani objektů výsledků simulací.

Načtení a import
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4.1.1 Načítání a import stránek průvodce

Stránky průvodce

Pacientská data mohou být načtena a importována pomocí řady stránek průvodce.

②
③

①

④

⑤

Obrázek 12 

Zacházení se stránkami průvodce

Č. Složka Funkce

① Oblast Details Poskytuje doplňující informace k údajům o vybraném pacientovi.

② Seznam dostup-
ných dat

Tento seznam vám umožní vybrat dostupná data, jako jsou typy ar-
chivu, pacientské studie nebo řady snímků, v závislosti na aktuál-
ním kroku.

③ Záhlaví seznamu

Kliknutím na příslušné záhlaví můžete třídit data seznamu podle ja-
kéhokoliv záhlaví, které je k dispozici.
Data lze třídit vzestupně nebo sestupně - aktuální pořadí je indiko-
váno ikonami šipek vedle názvu záhlaví.

④ Oblast možností

Obsahuje volitelná nastavení, která se mění podle aktuálního kroku.
Pokud si přejete, můžete tyto funkce skrýt kliknutím na tlačítko se
šipkou, které je nad seznamem funkcí. Po kliknutí na tlačítko se šip-
kou se tyto funkce zase zobrazí.
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Č. Složka Funkce

⑤ Obecná tlačítka Obsahuje obecná tlačítka stránky průvodce, která se zobrazují na
každé stránce průvodce.

Tlačítka na stránce průvodce

Níže jsou uvedena tlačítka, která se zobrazují na několika stránkách průvodce.
Funkce, které jsou specifické pouze pro jednu stránku průvodce, jsou vysvětleny v popisu
příslušného kroku.

Složka Funkce

Back Vždy odkloní na předchozí krok.

Cancel Stránka průvodce se zavře a zobrazí se iPlan Navigator (viz str. 47).

Next Vždy odkloní na následující krok.

Delete

Trvale vymaže jakékoli zvolené soubory. Předtím, než systém soubory na-
trvalo vymaže, vždy požádá o definitivní potvrzení.
• Mazat lze pouze pacientská data, která se nachází na pevném disku.
• Jestliže je poslední pacient vymazán během výběru pacienta, budete od-

kloněni zpět na stránku archivu.
• Pokud během výběru studie existuje pouze jedna pacientská studie, ne-

lze ji smazat.
• Smazání archivu pouze odstraní položku ze seznamu archivů. Nejsou

smazána žádná pacientská data.

Logfile… Zobrazí soubor protokolu, který obsahuje dodatečné informace o dosud
provedených krocích (viz str. 72).

Select All Vybere všechny položky v aktuálním seznamu.

Deselect All Zruší výběr všech položek v aktuálním seznamu.

Data mohou být smazána z pevného disku i v případě, že jsou nastavena pouze na čtení.

Načtení a import
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4.2 Načtení obrazových dat

Přístup k plánu léčby

Každý plán léčby může v danou chvíli otevřít pouze jeden uživatel.

Načtení většího počtu plánů

V danou chvíli lze otevřít pouze jeden plán léčby. Jestliže již upravujete jeden plán léčby a
zároveň načítáte druhý plán léčby nebo zavíráte software bez uložení, můžete přijít o všechny
změny v prvním plánu léčby.

Formát plánu léčby

Plány léčby nelze načíst, pokud nezahrnují sadu dat CT.

Obsah plánu léčby

Jestliže byly objekty (např. PTV nebo OAR objekty), které se používají pro plánování dávky,
převedeny do jiné sady řezů, nebo byly zcela odstraněny z vašeho plánu léčby během
úpravy v aplikaci iPlan RT Image, plán léčby nelze načíst do systému iPlan RT Dose.

Pokud dojde ke změně plánu léčby v systému iPlan RT Dose pomocí aplikace iPlan RT
Image (např. tvar nádoru nebo propojení snímků), výsledný plán v systému iPlan RT Dose
musíte přizpůsobit posledním změnám. Mohlo by dojít k nesprávné léčbě pacienta, pokud
by plán v systému iPlan RT Dose nebyl konzistentní s parametry léčby v aplikaci iPlan RT
Image.

Načtení plánů z předchozí verze softwaru

Obrázek 13 
Je-li plán léčby, obsahující souřadnice jednoho nebo více izocenter a skupiny elementů léčby
(např. pro svazky nebo oblouky) s identickými názvy, načten z předchozí verze softwaru, zobrazí
se příslušná zpráva.
• Předpona „Group“ nebo „Coord“ se přidá podle potřeby.
• Přesáhne-li název nové položky 22 znaků, zobrazí se také příkazový řádek, kde lze název

upravit ručně.
Tím se při exportování plánovaných dat pro následné použití během léčby pacienta zajistí unikátní
a konzistentní konvence označení.
POZNÁMKA: jestliže plán obsahuje identické názvy elementů svazku nebo oblouku, tyto budou
také automaticky rozšířeny vhodnou předponou.
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Načtení plánu iPlan RT Phantom QA

Vzorové plány, vytvořené v programu iPlan RT Phantom QA (viz str. 453) pro účely zajištění
kvality, nelze načíst do jiných aplikací iPlan RT pro použití při plánování léčby pacienta.

Obrázek 14 

Načtení plánu iPlan RT Adaptive

Plány vytvořené v programu iPlan RT Adaptive (viz str. 417) nelze načíst do jiných aplikací iPlan
RT pro použití při plánování léčby pacienta.

Načtení schváleného plánu

Obrázek 15 
Je-li načten již schválený plán léčby, software upozorní, že postup k určitým krokům zneplatní
schválení plánu.

Načtení obrazových dat
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Načtení plánů modifikovaných v aplikaci iPlan RT Image

Obrázek 16 
Je-li plán léčby upravený v systému iPlan RT následně upraven v aplikaci iPlan RT Image a poté
znovu otevřen v systému iPlan RT, budete vyzváni k pečlivému posouzení přesnosti výsledného
plánu léčby.
Odstranění, přesunutí nebo změna objektů z jedné sady snímků do jiné může plán léčby
nenávratně zničit.

Když byl plán změněn pomocí jiných softwarových modulů (např. iPlan RT Image) poté, co
již obsahuje plán léčby (např. součásti izocenter apod.), musí uživatel velmi pečlivě
zkontrolovat správnost obsahu plánu po jeho načtení.

Bezpečnostní poznámky

Jestliže je plán léčby modifikován pomocí jiné softwarové aplikace (např, iPlan RT Image)
po definování údajů o léčbě (např. skupin izocenter), musíte po načtení pečlivě ověřit
obsah plánu, abyste se přesvědčili, že předcházející plánovaný obsah nebyl nechtěně
smazán.

Byl-li plán léčby optimalizován pro IMRT (viz str. 303), následná modifikace (např.
voxelových objektů) pomocí jiné softwarové aplikace, jako je například iPlan RT Image,
není dovolena. Takový postup by mohl učinit optimalizaci neplatnou.

Jestliže je plán léčby modifikován pomocí jiné softwarové aplikace (např. iPlan RT Image)
po definování svazků nebo oblouků, mohlo dojít k posunu tkáňového modelu (viz str. 73)
vzhledem k referenčnímu CT snímku z důvodu obnovené lokalizace nebo fúze obrazu.
Musíte proto pečlivě ověřit hloubkovou ekvivalenci a vstup do tkáně v pohledu roviny
oblouku/projekce hloubky (viz str. 243) pro každý svazek nebo oblouk.
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Načtení plánů s modifikovanou fúzí obrazu

Obrázek 17 
Je-li dokončený plán dávkové léčby otevřen v aplikaci iPlan RT Image a jsou-li provedeny
modifikace informací fúze obrazu v plánu léčby, pečlivě posuďte plánované rozdělení dávkování a
trasy svazků poté, kdy je modifikovaný plán léčby následně načten do systému iPlan RT Dose.
Je to proto, že modifikace původní informace fúze obrazu může vyústit v odlišnou kořenovou sadu
dat fúze, jehož výsledkem je odlišná sada řezů pro vyrovnání. Další informace viz str. 91.

Načtení plánů s orientací definovanou uživatelem

Plány s orientací definovanou uživatelem, které systém iPlan RT nepodporuje, je nutné zrušit,
aby bylo možné pokračovat v plánování. Pokud se pokusíte takový plán načíst, zobrazí se tento
dialog:

Možnosti

Yes: Zrušit orientaci definovanou zákazníkem a pokračovat v plánu.

No: Nezrušit orientaci definovanou zákazníkem a vrátit se k dialogu pro načtení, aby bylo možné
vybrat jiný plán.

Načtení obrazových dat
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4.2.1 Výběr archivu

Načtení stránky průvodce pro archivy

Stránka průvodce Load Archives se zobrazí ihned po spuštění softwaru.
Data plánu léčby lze načíst pouze ve formátu Brainlab.

Obrázek 18 

Jak načíst archiv

Kroky

1. Pro usnadnění navigace klikněte na příslušné záhlaví sloupce a dle potřeby seřaďte ar-
chivy podle názvu, formátu dat nebo adresáře.

2. Kliknutím na příslušný název nebo ikonu vyberte požadovaný archiv.

3. Kliknutím na tlačítko Next zobrazíte údaje o pacientovi obsažené v archivu.

Pokročilé funkce pro výběr archivu

V pravé části stránky průvodce Load Archives jsou k dispozici následující pokročilé funkce.

Složka Funkce Viz

New Archive Pokud ještě nebyl nakonfigurován vhodný archiv, tato funkce
umožňuje jeho vytvoření pro data, která si přejete přenést. Strana 362

Settings Definujte konkrétní nastavení pro zvolený archiv. Strana 362

Delete Trvale vymaže jakékoli zvolené soubory. Předtím, než systém
soubory natrvalo vymaže, vždy požádá o definitivní potvrzení. Strana 60

Logfile… Zobrazí soubor protokolu, který obsahuje dodatečné informace o
dosud provedených krocích. Strana 72
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4.2.2 Výběr pacienta

Stránka průvodce pro pacienty

Jakmile je archiv vybrán, zobrazí se stránka průvodce pro výběr pacienta.

Obrázek 19 

Jak načíst pacienta

Kroky

1. Pro usnadnění navigace klikněte na příslušné záhlaví sloupce a podle potřeby seřaďte
pacientské soubory podle názvu, ID nebo data narození.

2. Kliknutím na příslušný název nebo ikonu vyberte požadovaný pacientský soubor.

Načtení obrazových dat
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Kroky

3. Kliknutím na tlačítko Next přejděte k dalšímu kroku.

POZNÁMKA: vybraný pacient je zvýrazněný modře.
 

Pokročilé funkce pro výběr pacienta

V pravé části stránky průvodce Patients jsou k dispozici různé pokročilé funkce.

Složka Funkce

Delete Trvale vymaže jakékoli zvolené soubory. Předtím, než systém soubory natrvalo
vymaže, vždy požádá o definitivní potvrzení (viz str. 60).

Logfile… Zobrazí soubor protokolu, který obsahuje dodatečné informace o dosud prove-
dených krocích (viz str. 72).

Refresh Aktualizuje zobrazení, např. je-li přidán nový pacient do adresáře na pevném di-
sku.

Search Filtruje zobrazení podle zadaných hodnot Patient Name nebo Patient ID.

Reset Resetuje filtr, aby se znovu zobrazila veškerá dostupná data.

Další kroky

Obsahuje-li vybraný pacientský soubor více studií, budete vyzváni k výběru specifické studie (viz
str. 68).
Obsahuje-li pacientský soubor pouze jednu studii, budete odkloněni k výběru plánu léčby (viz str.
69).
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4.2.3 Výběr studie

Stránka průvodce pro studie

Obsahují-li načtená pacientská data více studií, budete vyzváni k výběru pacientské studie.

Obrázek 20 

Jak vybrat požadovanou studii

Kroky

1. Pro usnadnění navigace klikněte na příslušné záhlaví sloupce a seřaďte pacientské stu-
die, například podle studie, poznámky nebo data vytvoření.

2. Kliknutím na příslušný název nebo ikonu vyberte požadovanou pacientskou studii.

3. Kliknutím na tlačítko Next přejděte k výběru plánu léčby (viz str. 69).

POZNÁMKA: je-li k dispozici pouze jedna pacientská studie, systém ji automaticky otevře a
pokračuje k dalšímu kroku.
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4.2.4 Výběr plánu léčby

Stránka průvodce pro plány

Obrázek 21 

Jak vybrat plán léčby

Kroky

1. Pro usnadnění navigace klikněte na příslušné záhlaví sloupce a dle potřeby seřaďte plány
léčby podle názvu plánu, uživatele, data vytvoření nebo popisu plánu.

2. Kliknutím na příslušný název nebo ikonu vyberte požadovaný plán léčby.

3. Kliknutím na tlačítko Next načtěte vybraný plán léčby.

POZNÁMKA: je-li k dispozici pouze jeden plán léčby, systém jej automaticky otevře a pokračuje k
dalšímu kroku.
 

Stav plánu

①

②

Obrázek 22 

Č. Složka

① Schválené plány (ikona se zdviženým palcem). Viz str. 345.

② Plány, které vyžadují další úpravy (ikona tužky).
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Jak načíst plán léčby pomocí nástroje QuickLoad

Postup rychlého načtení jiného plánu léčby pro stejného pacienta (QuickLoad):

Kroky

1.

Klikněte na jméno pacienta ① v oblasti Navigator:

①

2. Zobrazí se seznam plánů léčby pro tohoto pacienta (Obrázek 21). Ten, který vyberete, se
ihned načte.

Načtení obrazových dat
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4.2.5 Načtení vybraných dat

Stránka průvodce pro načtení

Jakmile jsou dokončeny požadované kroky, vybraná data jsou načtena automaticky.

①

② ③

Obrázek 23 

Č. Složka Funkce

① Oblast Details Podrobnosti o načítaných datech.

② Ukazatel průběhu Udává stav načítání dat.

③ Tlačítko Abort Zruší načítání dat.

Další kroky

Software Další krok Viz

iPlan RT Dose Segmentace povrchu Strana 73

iPlan RT Adaptive Zobrazení a import Strana 419

iPlan RT Phantom QA Segmentace povrchu Strana 455

iPlan RT Review Posouzení lékařem Strana 346

Pokud byl vybraný plán léčby modifikován pomocí softwaru, např. iPlan RT Image, po
počáteční úpravě v systému iPlan RT Dose, obsah plánu musí být po načtení pečlivě
posouzen.
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4.3 Soubory protokolu

Obecné informace

Funkce souborů protokolu je k dispozici na určitých stránkách průvodce pro přenos dat a na
stránkách průvodce exportní funkce DICOM (viz str. 373). Při použití této funkce lze podle
potřeby zobrazit a upravit soubory protokolu generované systémem pro příslušný krok.
POZNÁMKA: software iPlan RT Adaptive zajišťuje jen import DICOM.
 

Aktivace zobrazení souboru protokolu

Zobrazení souboru protokolu aktivujte kliknutím na Logfile… v oblasti s možnostmi v pravé části
stránky průvodce.

Zobrazení souboru

① ② ③

Obrázek 24 

Zobrazení

Č. Složka

① Název souboru a jeho umístění.

② Obsah souboru protokolu

③

Přejete-li si upravit obsah souboru protokolu nebo jej uložit na jiné místo, klikněte na Edi-
tor.
POZNÁMKA: soubor protokolu se zobrazí v editoru Notepad (Poznámkový blok), kde jej
můžete modifikovat a/nebo uložit na místo podle svého rozhodnutí.
 

Soubory protokolu
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5 SEGMENTACE POVRCHU
5.1 Co je segmentace povrchu?

Obecné informace

Aby bylo možné provést výpočet dávky pomocí systému iPlan RT Dose, je nutné definovat
vhodný model tkáně zahrnující:
• Ortogonální sadu snímků odvozenou z referenční sady (viz str. 90)
• Vnější konturu (viz str. 98)
• Ozařovací stůl (volitelně, viz str. 85)
• Volitelné objekty (např. bolus) s definovanou hodnotou HU (viz str. 104)

POZNÁMKA: všechny následné výpočty dávky jsou založeny na výsledném modelu tkáně.
 

Použití snímků CT s kuželovým svazkem pro plánování léčby může vést k výpočtu
nesprávné dávky.

Jak provést segmentaci povrchu

Kroky

1. Nastavte parametry korekce. Tyto parametry poskytují informace o snímku a jsou nezbyt-
né pro to, aby systém iPlan RT Dose mohl správně interpretovat pacientská data.

2.

Podle potřeby změňte referenční sady. Změníte-li referenční sady, musíte zkontrolovat, že
parametry jsou stále platné.
POZNÁMKA: výjimka (platná od verze iPlan RT 4.5.4/iPlan RT Image 4.1.2): Změna refe-
renční sady není možná, pokud do existujícího lokalizovaného plánu léčby přidáte lokali-
zovaný aktualizovaný snímek. V takovém případě se nejnovější lokalizovaná sada dat au-
tomaticky definuje jako referenční sada, ruční modifikace nejsou povoleny.
 

3.
Upravte kontury. Systém iPlan RT Dose vytvoří konturu plochy. Protože se při výpočtu
dávky berou v úvahu jen údaje pocházející zevnitř této vnější kontury, můžete ji podle
potřeby upravit.

4. Nastavte referenční body. Referenční bod v nelokalizovaných kraniálních a extrakraniál-
ních datech může usnadnit následné vyrovnání pacienta.

5. Přidejte libovolný 3D objekt, například bolus.

Spuštění nového plánu

Po načtení plánu léčby budete odkloněni ke kroku Surface Segmentation.
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Možnosti

1. Jestliže vybraný plán léčby obsahuje několik propojených CT sad, budete nejdříve vyzváni k
výběru požadované referenční sady (viz také str. 89).

2. Jestliže:
- plán léčby byl předem upraven pomocí aplikace iPlan RT Image nebo předchozí verze sy-

stému iPlan RT Dose, nebo
- tvoříte nový plán,

v dialogu Set Parameters budete vyzváni k definování různých korekčních parametrů.

Jestliže již byly vloženy informace segmentace povrchu, přejdete přímo do hlavní obrazovky.

Co je segmentace povrchu?
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5.1.1 Přehled dostupných funkcí

Obrazovka segmentace povrchu

Obrázek 25 

Záložka funkcí

Složka Funkce Viz

Choose Refe-
rence Set...

Umožňuje vybrat referenční sadu dat pro výpočet tkáně/dávky a
DRR pro následné vyrovnání pacienta. Strana 89

Set Reference
Point

Umožňuje nastavit referenční bod v nelokalizovaných datech
pacienta. Strana 77

Set Parame-
ters...

Umožňuje definovat konverzní tabulky pro převod Hounsfieldo-
vých jednotek na hustotu elektronů, jakož i definovat další zá-
kladní parametry léčby.

Strana 97

Brush Size Sur-
face Adjustment

Tyto funkce umožňují ručně nastavit informace kontur, které
software bere v úvahu během výpočtu dávky.
Tyto funkce nejsou k dispozici v záložce Overview.

Strana 98

Remove 3D Re-
gion Umožňuje vymazat trojrozměrné objekty z datové sady. Strana 107

Smooth Outer
Contour 

Umožňuje zploštit povrch plánovaných 3D objektů za účelem
snadnější korekce dávky. Strana 99

Update Tissue Umožňuje zobrazit změny, které jste udělali v konturách tkáně a
v modelu tkáně. Strana 102

Posuvník Origi-
nal / Tissue

Umožňuje porovnat původní CT řez s jeho modifikovanou re-
konstrukcí (modelem tkáně). Strana 102

Show All Objects Zobrazí všechny definované objekty.

Heterogenity
Correction

Použitím tohoto zaškrtávacího políčka můžete rozhodnout, zda
by měla být dávka plánována pomocí informace o hustotě elek-
tronů, která vyplývá z dat obrazu.

Strana 103
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Záložka Artificial

Záložka Artificial v oblasti funkcí nabízí další funkce pro jiné než tkáňové položky, jako jsou
lékařské implantáty a materiál bolusu.

Složka Funkce Viz

Define Bolus

Při ošetřování PTV, který je blízko pokožky, umožňuje tato funk-
ce definovat specifický objekt pro reprezentaci tkáňově ekviva-
lentního bolusu, který je v takových případech umístěn přes po-
kožku.

Strana 104

Overwrite HU
HU Value

Umožňuje definovat specifickou hodnotu HU, která by měla být
aplikována na určitý objekt, například lékařský implantát. Strana 106

Co je segmentace povrchu?
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5.2 Nastavení parametrů korekce

Obecné informace

Nastavením parametrů můžete zajistit, aby systém iPlan RT Dose správně interpretoval obrazová
data.

Nastavení parametrů pro nový plán

Budete vyzváni k nastavení parametrů, když:
• otvíráte nový plán ze softwaru iPlan RT Image nebo plán, který byl vytvořen v předchozí verzi

systému iPlan RT Dose,
• tvoříte nový plán.

Jak nastavit parametry

Chcete-li kdykoliv upravit existující nastavení, kliknutím na Set Parameters ... otevřete dialog Set
Parameters. 

Dostupné parametry korekce

Můžete nastavit tyto parametry:
• Převod HU (Hounsfieldových jednotek) na ED (hustotu elektronů) (viz str. 79)
• Typ léčby (viz str. 84)
• Orientace snímku a léčby (viz str. 88)
• Hranice detekce pacienta
• Rozlišení modelu tkáně (viz str. 81)
• Rozlišení dávky
• Nastavení ozařovacího stolu (viz str. 85)

Dialog nastavení parametrů

Obrázek 26 
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Potvrzení nastavení

Jakmile jsou požadovaná nastavení nakonfigurována a jsou potvrzeny zadané informace
lokalizace, snímku a orientace léčby (viz str. 88), můžete potvrdit svá nastavení a pokračovat k
segmentaci povrchu kliknutím na OK.

Nastavení parametrů korekce
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5.2.1 Převod HU (Hounsfieldových jednotek) na ED (hustotu elektronů)

Obecné informace

Můžete zajistit správnou konverzi Hounsfieldových jednotek (specifických pro CT skener)
obsažených ve snímcích pacienta na ekvivalentní hodnoty hustoty elektronů.
Tyto funkce jsou zejména užitečné tam, kde není možná přímá lineární konverze, například v
případě tkáně pacienta.

Konverzní funkce

Údaje o převodu z HU na ED jsou zobrazeny v dialogu Set Parameters:

①

③
②

Obrázek 27 

Č. Složka Funkce

① Seznam konver-
zních tabulek

Seznam dostupných tabulek pro převod z HU na ED.
Výchozí konverzní tabulka opírající se o hodnoty typické pro
předchozí verze systému iPlan RT Dose je automaticky k dispozici.

② Konverzní křivka Data obsažená ve vybrané konverzní tabulce se zobrazí jako kon-
verzní křivka.

③ Konverzní bod Jednotlivé konverzní ekvivalenty, vložené do vybrané tabulky, se zo-
brazí jako konverzní body na křivce.

POZNÁMKA: při načtení plánů léčby generovaných pomocí iPlan RT Dose 3.0 budou konverzní
hodnoty HU nahrazeny hodnotami obsaženými ve zvolené konverzní tabulce.
 

Jak upravit konverzní tabulky

Možnosti

Chcete-li modifikovat existující tabulku, vyberte příslušnou tabulku ① a klikněte na Edit.

Chcete-li vytvořit další konverzní tabulky, v seznamu konverzních tabulek klikněte na New.
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V obou případech se zobrazí dialog Edit Table.

Obrázek 28 

Kroky

1. Vložte správný název skeneru, pro který bude konverzní tabulka použita. Název skeneru
musí být jedinečný.

2. Do příslušných polí vložte správné konverzní hodnoty, například podle výsledků fantómo-
vých zkoušek.

3. Zadané údaje potvrďte kliknutím na OK.

4. Příslušná konverzní křivka se nyní aktualizuje.

Požadavky pro konverzní tabulku

Konverzní tabulky musí splňovat tyto požadavky:
• Tabulka musí obsahovat nejméně dva údaje.
• Každou hodnotu HU nebo ED lze definovat pouze jednou.
• Hodnoty lze vložit pouze v přísně monotónním rostoucím pořadí.
• Maximální hodnota HU je +3071.
• Pár hodnot HU -1000 = ED 0.00 je výchozí nastavení, které musí být zahrnuto v konverzní

tabulce.
• Příslušnou hodnotu ED pro hodnotu HU +3071 definuje uživatel a musí být zadána.

Kontrola hodnověrnosti

Po stisknutí tlačítka OK se kontrolou hodnověrnosti ověří, zda jsou zadaná data uvnitř
přiměřených mezí. Jestliže jsou meze překročeny, zobrazí se varovná zpráva.
V tomto případě musíte znovu zkontrolovat zadaná data před jejich schválením a použitím pro
léčbu.

Uživatel musí pečlivě zkontrolovat správnost hodnot vložených do tabulky konverze
hodnot HU na ED před jejich schválením a použitím pro plánování.

Nastavení parametrů korekce
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5.2.2 Úprava hraniční hodnoty HU pro detekci tkáně pacienta

Nastavení detekce pacienta

Když jsou pacientská CT data načtena poprvé, systém iPlan RT Dose automaticky definuje
výchozí hraniční hodnotu -200 HU jako spodní limit pro vnější konturu modelu tkáně.

Obrázek 29 

Jak změnit hraniční hodnotu HU

Hraniční hodnotu pro definování vnější kontury je možné upravit v poli HU Threshold, které je k
dispozici v dialogu Set Parameters.

Jak přidat uzavřené dutiny

Algoritmus automatické kontury automaticky vyplní všechny dutiny uvnitř této vnější kontury.

Možnosti Viz

Chcete-li zajistit, aby algoritmus také vzal tyto dutiny v úvahu pro účely následného
výpočtu dávky, zaškrtněte políčko Add fully enclosed cavities to patient. Strana 100

Vnější konturu můžete následně upravit například proto, aby se vyřadila obrazová
data, která jsou irelevantní pro výpočet dávky, jako jsou artefakty ze skeneru nebo
vzduchových dutin.

Strana 98

V případě nelokalizovaných datových sad lze omezit oblast modelu tkáně. Strana 84

Jak přidat externí vnější konturu

Externí vnější konturu lze také předem importovat do aplikace iPlan RT Image. Tuto externí
vnější konturu pak lze detekovat v systému iPlan RT Dose.

Kroky

1. Chcete-li takto vytvořenou externí vnější konturu detekovat v systému iPlan RT Dose,
definujte ji ve stejné CT sadě, která je vybrána jako referenční sada (viz str. 90).

2.
Jakmile jsou provedena všechna nastavení v dialogu Set Parameters budete vyzváni k
výběru buď externí vnější kontury vytvořené v aplikaci iPlan RT Image nebo interní vnější
kontury vytvořené na základě výše popsaného nastavení Patient Detection Settings.

3.
Pokud se rozhodnete vybrat vnější externí konturu vytvořenou v aplikaci iPlan RT Image,
tato bude převedena na běžnou interní vnější konturu. Tuto konverzi lze provést pouze
jednou a je možné ji zvrátit pouze opětovným načtením plánu.
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5.2.3 Úprava rozlišení modelu tkáně

Obecné informace

Za účelem optimalizace rovnováhy mezi výkonem systému a přesností plánování dávky můžete
nastavit rozlišení modelu tkáně.
POZNÁMKA: nižší hodnota rozlišení modelu tkáně může mít za následek méně přesný výpočet
dávky.
 

Jak změnit rozlišení modelu tkáně

Kroky

1.

Pod položkou Resolution of Tissue Model v dialogu Set Parameters zadejte koeficient,
podle kterého by mělo být zredukováno původní rozlišení snímkování pro model tkáně v
polích pro souřadnice snímkování.

2.

Jestliže aktivujete zaškrtávací políčko Use Average Slice Distance, vypočte se také prů-
měrná vzdálenost řezů pro výsledný model tkáně na základě průměru všech vzdáleností
řezů zahrnutých v referenční sadě. Skutečný počet řezů snímku zůstává nezměněn.
Jestliže zaškrtávací políčko není aktivováno, je aplikována nejkratší vzdálenost řezu v re-
ferenční sadě rovnoměrně pro model tkáně. Počet řezů snímku se zvýší odpovídajícím
způsobem.

POZNÁMKA: podrobnosti o vzdálenostech řezů pro příslušnou obrazovou sadu jsou k dispozici
ve vlastnostech obrazové sady, do kterých lze nahlédnout v záložce Plan Content (viz str. 478).
 

Výkon systému

Potřebná velikost systémové paměti pro nakonfigurované nastavení a výsledné rozlišení je
uvedena ve spodní části oblasti Resolution of Tissue Model.

Jak ověřit změny rozlišení tkáně

Pokud si přejete ověřit své změny porovnáním s existujícími informacemi o snímku, můžete použít
vlastnost Update Tissue (viz str. 102) v oblasti funkcí.
Z důvodu přesného porovnání je také užitečné deaktivovat možnost Display Interpolation (viz
str. 489).

Nastavení parametrů korekce
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5.2.4 Úprava rozlišení dávky

Rozlišení dávky a DVH

Nastavení rozlišení dávky, které je k dispozici v dialogu Set Parameters, je použito jako základ
pro definování výpočetního rastru dávky v dávkově objemovém histogramu (viz str. 218). 

Jak upravit rozlišení dávky

Kroky

1.

Rozlišení dávky upravte pod položkou Dose Resolution Settings.

Obecně platí, že čím nižší je hodnota v milimetrech zadaná v poli Dose Resolution, tím
vyšší je přesnost výpočtu dávky.

2.
Chcete-li zajistit, aby velikost rastru byla automaticky upravena pro přesný výpočet dávky
dokonce i v případě velmi malých struktur, doporučuje se aktivovat zaškrtávací políčko
Finer for Small Objects.

Změna rozlišení dávky v DVH

Nastavení, která zde konfigurujete, mohou být také následně modifikována v samotném dávkově
objemovém histogramu (viz str. 218).

Přesnost výpočtu dávky závisí na uživatelsky definovaném rozlišení rastru dávky. Hodnota
použitá pro schválení konečného plánu léčby musí být co možná nejnižší a nesmí překročit
5 mm. V případě malých objektů o velikosti pod 30 mm se důrazně doporučují hodnoty
3 mm nebo méně.
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5.2.5 Nastavení typu léčby

Jak nastavit typ léčby

V oblasti Treatment Type v dialogu Set Parameters vyberte buď Cranial nebo Extracranial v
závislosti na léčbě, která má být prováděna.

Obrázek 30 

Oříznutí objektu

V případě nelokalizovaných kraniálních datových sad a extrakraniálních datových sad můžete
ručně nastavit rozsah oříznutí, které odstraní oblasti nepotřebné pro výpočet dávky, např. lůžko
skeneru.

Obrázek 31 
V případě lokalizovaných kraniálních datových sad software automaticky nastaví rozsah oříznutí
ve směru x-y k oblasti uvnitř pole lokalizátoru na základě referenčního rámce, který pole
lokalizátoru poskytuje. V tomto případě není funkce oříznutí objektu k dispozici.

Zkontrolujte přesnost výsledné vnější kontury a modelu tkáně. Do obrysů je nutné
zahrnout celou oblast relevantní z hlediska léčby.

Jak změnit rozsah oříznutí

Kroky

1.

Klikněte na tlačítko Adjust Outer Contour Region v pravé části dialogu.

2. Umístěte myš na modrý rámeček v pohledu Axial, Coronal nebo Sagittal a nastavte rá-
meček tak, aby odstraňovaná oblast byla vyloučena.

3. Jakmile kliknete na OK v dialogu Set Parameters, váš výběr bude potvrzen a vybraná
oblast bude vyloučena z vnější kontury.

Nastavení parametrů korekce
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5.2.6 Nastavení ozařovacího stolu

Obecné informace

Je-li ozařování směrováno přes pevnou vrstvu z uhlíkového vlákna, jako je deska ozařovacího
stolu, dojde k zeslabení a nárůstu dávky. Specifikací ozařovacího stolu, který bude použit během
plánované léčby v dialogu Set Parameters, mohou být tyto efekty zohledněny během plánování
dávky.

Nastavení ozařovacího stolu

Tato možnost je k dispozici pro extrakraniální léčbu a pro kraniální léčbu tam, kde je použit
bezrámový lokalizátor a polohovač cíle pro stereotaktickou CT/Angio radiochirurgii nebo
lokalizátor a polohovač cíle pro hlavu a krk společnosti Brainlab.
Použity a načteny s programem iPlan RT mohou být pouze plány lokalizované vyhovujícími
lokalizátory.

Obrázek 32 
POZNÁMKA: při použití možnosti Frameless SRS Universal CT Overlay s polem lokalizátoru
software automaticky nastaví rozsah oříznutí ve směru x-y k oblasti uvnitř pole lokalizátoru.
Protože bude oříznut překryv CT, je nutné v nabídce nastavení ozařovacího stolu zvolit možnost
Frameless SRS Universal Couch Extension, má-li být ozařovací stůl zahrnut do plánování dávky.
 

Jak přizpůsobit nastavení ozařovacího stolu

Kroky

1. Chcete-li vybrat ozařovací stůl, aktivujte zaškrtávací políčko Add Table Top v dialogu Set
Parameters.

2. V následném rozevíracím seznamu vyberte vhodný nástavec pro hlavu.

3. V pohledu Coronal v dialogu Set Parameters procházejte sadu snímků,
dokud na snímku nebude viditelná horní vrstva stolu.

4.

Aktivujte tlačítko Adjust Outer Contour Region na pravé straně dialogu
Set Parameters.
(Při použití tlačítka jiné funkce bude nutné tlačítko Adjust Outer Contour
Region znovu aktivovat).

5. V pohledu Coronal umístěte myš na modrožlutý rámeček a přesuňte konturu nástavce
pro hlavu do konečné polohy zamýšlené pro léčbu.

6. V pohledech Axial/Sagittal vyrovnání upřesněte a zkontrolujte.

7. Kliknutím na OK v dialogu Set Parameters vyrovnání potvrďte.

8. Jakmile je ozařovací stůl vybrán, zobrazí se v pohledech rekonstrukce (viz str. 84).

Informaci o hustotě ozařovacího stolu lze ověřit na hlavní obrazovce pomocí posuvníku Original /
Tissue (viz str. 102) a funkce měření Hounsfieldových jednotek (viz str. 505).
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POZNÁMKA: u některých modelů nástavců lůžka, např. u modelů Varian IGRT, musí být úroveň
windowingu nastavena na hodnotu menší než -700 HU, aby se model nástavce lůžka zobrazil.
Pokyny pro nastavení úrovně windowingu viz str. 499 a str. 501. Je-li v plánu léčby vybrán a
používán ozařovací stůl, bude to uvedeno v parametrech pro výtisk protokolu fyzika pod položkou
Tissue Model. Vždy ověřte, že byl vybrán a v plánu se používá správný ozařovací stůl.
 

Před léčbou jste povinni v ozařovně náležitě ověřit, že zvolený ozařovací stůl je stejný jako
ozařovací stůl použitý při plánování léčby.

Polohování ozařovacího stolu

Pro lokalizované pacienty je poloha ozařovacího stolu automaticky nastavena na základě
souřadnic lokalizátoru a nemůže být uživatelem změněna.
Je-li zvolena nelokalizovaná referenční sada (viz str. 89), poloha ozařovacího stolu je vázána na
polohu oblasti oříznutí (viz str. 84) následujícím způsobem:
• Směr přední-zadní: Ozařovací stůl je přidán k zadní hranici oblasti oříznutí, je-li orientace

pacienta při CT snímku vleže na zádech nebo k přední hranici oblasti oříznutí, je-li orientace
pacienta vleže na břiše.

• Směr levý-pravý a směr hlava-nohy: Střed ozařovacího stolu je vycentrován na oblast
oříznutí.

Polohu stolu lze ověřit v pohledech rekonstrukce v dialogu Set Parameters.

Bezpečnostní poznámky

Před léčbou je uživatel povinen v ozařovně náležitě ověřit, že zvolený ozařovací stůl je
stejný jako ozařovací stůl použitý při plánování léčby.

Uživatel musí ověřit správnost polohy ozařovacího stolu s ohledem na polohu pacienta. To
je nezbytné zejména u svazků, které dopadají na ozařovací stůl pod přímým, téměř
vodorovným úhlem. Malé rozdíly mezi plánem dávek a skutečným nastavením léčby mohou
vést ke značným rozdílům mezi vypočtenou a skutečnou dávkou!

Modely ozařovacího stolu jsou aproximace skutečné geometrie a neberou v úvahu oblasti
s vysokou hustotou, které obsahují kovové konektory. Vyvarujte se ozáření z těchto oblastí
tím, že nastavíte směr ozáření elementy svazku a oblouku do příslušného směru.

Obecně je nutné se vyhnout léčbě pacientů přes nástavec lůžka (zezadu). Pokud se tomu
však nelze vyhnout, model horní části lůžka je nutné zahrnout do výpočtu dávek v úkonu
segmentace povrchu. V opačném případě je třeba mít na paměti, že vypočtené rozdělení
dávek nezahrnuje dodatečné zeslabení ani zvýšenou dávku do kůže v blízkosti nástavce
lůžka. Výpočet dávky je pak nutné korigovat ručně.

U nástavců lůžka od jiných výrobců než Brainlab nelze zaručit, že implementované
parametry budou odpovídat skutečně použitému nástavci lůžka. Ověřte prosím, že výpočty
iPlan odpovídají vašemu nástavci lůžka provedením příslušných opatření zajištění kvality.

Nástavec lůžka se prodlužuje ve směru X-Y, i když je rozsah CT snímku menší. Povšimněte
si, že délka ozařovacího stolu je oříznuta podle rozsahu odpovídajícího snímku (směr osy
Z) - nebo podle oblasti oříznutí - podle toho, co je menší.

Před léčbou jste povinni v ozařovně náležitě ověřit, že zvolené úhly gantry a ozařovacího
stolu lze použít pro provedení léčby, aniž by došlo k poranění pacienta nebo poškození
zařízení, např. systému pro aplikaci léčby.

Pokud pro léčbu používáte nástavec lůžka, který je také zahrnut do CT snímku pacienta
(např. bezrámový univerzální nástavec lůžka Brainlab SRS), ujistěte se, že je nástavec
lůžka správně zjištěn detekcí vnější kontury v úloze segmentace povrchu. Společnost
Brainlab doporučuje pro výměnu naskenovaného nástavce lůžka za umělý model nástavce
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lůžka použít funkci Add Table Top. Pokud váš nástavec lůžka není v seznamu umělých
nástavců lůžka a není správně detekován, pak upravujte hraniční hodnotu HU, dokud
naskenovaný nástavec lůžka nebude detekován správně.
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5.2.7 Orientace snímku a léčby

Obecné informace

Abyste potvrdili svá nastavení v dialogu Set Parameters, musíte prověřit a potvrdit zadané
informace pro lokalizátor a orientaci.

Oblast potvrzení

Obrázek 33 

Jak prověřit parametry

Kroky

1. Ověřte zadané informace.

2. Ověřte, že orientace CT snímku v pohledech rekonstrukce koresponduje s orientací ikony
pacienta.

3. Orientace léčby je vždy hlavou ke gantry. Orientace nohama ke gantry není podporována.

4. Jakmile jste přesvědčeni o tom, že zobrazená informace je správná, aktivujte zaškrtávací
políčko Acknowledged.

5. Nyní můžete potvrdit svá nastavení a ukončit dialog kliknutím na OK.

POZNÁMKA: systém iPlan RT Dose podporuje pouze léčbu hlavou ke gantry. Importovaná data
jsou příslušným způsobem konvertována.
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5.3 Změna referenčních sad

Obecné informace

Můžete provést změnu na jinou referenční datovou sadu, bude-li k dispozici. Referenční sada se
používá:
• pro definování vnější kontury a modelu tkáně používaných algoritmem výpočtu dávky,
• pro výpočet digitálně rekonstruovaných radiogramů (DRR) pro následné vyrovnání pacienta.

POZNÁMKA: jestliže plán obsahuje více než jednu sadu snímků CT, viz str. 94.
 

Které sady snímků je možné použít?

Můžete vybrat kteroukoliv jinou sadu snímků jako referenční sadu, pokud vybraná sada:
• je propojena s aktuální referenční sadou,
• má stejný stav lokalizace.

Referenční sadu můžete změnit na libovolnou sadu snímků v řetězci propojených sad snímků, pro
které platí výše uvedená pravidla.
Jako referenční sada může být definována i nelokalizovaná sada snímků, je-li propojena s
lokalizovanou sadou snímků, která je propojena s aktuální referenční sadou.
Použití více než jedné lokalizované sady může být matoucí. Vždy použijte souřadnicový systém
první sady v řetězci.

Jestliže je k dispozici více sad lokalizovaných dat, ujistěte se, že jste pro polohování
pacienta vybrali správnou sadu. Souřadnicový systém dříve vytvořené sady dat bude
neplatný, jestliže se pacient nebo lokalizátor pohnul mezi CT snímkováním a léčbou, např.
z důvodu modifikace polohy lokalizátoru a opakovaného snímkování pacienta. Výběr
neplatných dat povede k chybné poloze pacienta.

Jestliže změníte referenční sadu, ověřte, že tkáň je správně vypočtena a že vyrovnání a
orientace pacienta jsou takové, jak je zamýšleno pro léčbu.
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5.3.1 Volba referenční sady

Výběr referenční sady

Kliknutím na Choose Reference Set ... otevřete dialog výběru.
POZNÁMKA: v závislosti na obrazových datech, která jsou k dispozici pro aktuálního pacienta,
můžete být automaticky vyzváni k výběru referenční sady, jakmile jsou načtena data pacienta.
 

Dialog výběru sady

①

②
③

Obrázek 34 

Jak provést výběr

Kroky

1. Ze seznamu dostupných sad snímků ① vyberte sadu snímků, která má být zobrazena. 

2.
Vyberte vhodný řez z oblasti pohledu řezu ②.
• V oblasti pohledu řezů budou vybraný řez nebo řezy zvýrazněny modře.
• V oblasti náhledu ③ je zobrazen aktuálně vybraný řez pro přezkoumání.

3. Chcete-li potvrdit svůj výběr a zobrazit řezy v pohledech snímků v plánovací oblasti, kli-
kněte na OK.

Zobrazení výběru

Vybraná referenční sada je nyní zobrazena pod položkou Choose Reference Set ...

Obrázek 35 

Vždy ověřte, že tkáň je správně vypočtena a že vyrovnání a orientace pacienta jsou takové,
jak je zamýšleno pro léčbu. To je důležité zejména jestliže změníte referenční sadu.
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5.3.2 Implikace přiřazení referenční sady a vyrovnávací sady

Obecné informace

Pro lepší porozumění důsledkům přiřazení sady snímků v případě, že se informace o fúzi obrazu
modifikují v aplikaci iPlan RT Image pro plán léčby ozařováním v systému iPlan RT Dose, jsou
níže uvedeny některé základní definice.

Terminologie fúze obrazu

Propojený pár Kombinace dvou sad snímků, které byly vzájemně propojené ve specific-
kém pořadí v programu iPlan RT Image.

Příbuzná sada Druhá sada snímků v propojeném páru. Je propojena s aktuální referenční
sadou.

Vyrovnávací sada
Sada snímků použitá pro následné vyrovnání pacienta na ozařovacím sto-
le. Vyrovnávací sada je vždy první sada snímků v propojeném páru a je
stejná jako kořen propojení.

Referenční sada Obrazová sada přiřazená v systému iPlan RT Dose pro použití v algoritmu
dávky a pro výpočet DRR (viz str. 73).

Příklad 1:

CT1 MR1
V tomto propojeném páru:
• CT1 je vyrovnávací sada
• MR1 je příbuzná sada, která byla propojena s CT1

Kořen pro-
pojení

V závislosti na počtu sad snímků obsažených v plánu léčby a na počtu propoje-
ných dvojic vytvořených v programu iPlan RT Image se může vyskytnout jeden
nebo více kořenů propojení.

Příklad 2:

CT1 MR1

CT2MR2
V tomto případě:
• CT1 je kořen propojení, protože všechny sady snímků jsou přímo nebo nepřímo propojeny
• CT1 nebo CT2 je možné zvolit za referenční sadu

Zobrazení fúze obrazu

Dostupné informace o fúzi si lze prohlédnout na záložce Plan Content.

Obrázek 36 
V tomto případě je CT1 jak kořen propojení, tak i vyrovnávací sada.
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Přiřazení sady snímků

Přiřazení aktuální sady snímků si můžete prohlédnout ve vlastnostech plánu (viz také str. 160).

Obrázek 37 

Důležitost první sady v řetězci propojení

První sada snímků v řetězci propojení definovaném v aplikaci iPlan RT Image (viz str. 91) je
implicitně použita jako referenční sada v systému iPlan RT Dose. Toto nastavení lze přijmout
nebo ručně modifikovat (viz str. 73).
Vyrovnávací sada použitá pro následné vyrovnání pacienta na ozařovacím stole je automaticky
totožná se sadou snímků řetězci propojení definovaném v aplikaci iPlan RT Image. Vyrovnávací
sadu nelze ručně nastavit v systému iPlan RT Dose.
Jak je vysvětleno v části str. 91, může být automaticky nastavena nová vyrovnávací sada, jestliže
jsou v plánu léčby provedeny změny, například importováním a propojením nové sady snímků v
aplikaci iPlan RT Image.
Pokud je nastavena nová vyrovnávací sada, plánování dávky provedené na základě původní sady
snímků vyrovnávací sady není nadále platné.

Bezpečnostní poznámky

Nová vyrovnávací sada může být automaticky nastavena, jestliže jsou v plánu léčby
provedeny změny, například importováním a propojením nové sady snímků v aplikaci iPlan
RT Image. Zdali se tak stane, závisí na interních pravidlech propojování používaných v
softwaru iPlan, jako je formát snímku, datum snímku, počet snímků v sadě řezů atd.

Jestliže se nová sada snímků stane první sadou řetězce po změnách plánu léčby v aplikaci
iPlan RT Image, vyrovnávací sada v systému iPlan RT Dose bude příslušným způsobem
upravena. Musíte proto pečlivě prozkoumat a ověřit všechny informace plánování léčby v
systému iPlan RT Dose.

Jestliže přidáte další lokalizovaný snímek k existující lokalizované léčbě, nová sada CT dat
bude identifikována jako vyrovnávací sada a přejde k novému kořenu propojení. Tím
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implicitně dojde ke změně plánu z hlediska geometrie svazku (drah průchodu svazků
tkání). Musíte proto pečlivě ověřit rozdělení dávek a dráhy svazků.

Předchozí referenční sada se stane pro plánování dávky neplatnou, pokud k lokalizované
léčbě přidáte lokalizovaný aktualizovaný snímek. Segmentaci povrchu musíte použít k
označení nového lokalizovaného aktualizovaného CT snímku za referenční sadu.
Pokud je přidělena neplatná referenční sada, jak funkce Export to ExacTrac, tak funkce tisku
TaPo nebude fungovat pro plány léčby vytvořené pomocí předchozích verzí systému iPlan RT
4.5.4 nebo předchozích verzí aplikace iPlan RT Image 4.1.2. Úkon segmentace povrchu se
používá k označení platné CT sady za referenční sadu.
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5.3.3 Příklady referenčních sad

Obecné informace

Následující text popisuje praktické aplikace a pracovní postup pro změnu/volbu referenční sady
a vyrovnávací sady.
Ta může nastat, jestliže například zamýšlíte použít novější CT snímek pro vyrovnání pacienta
nebo chcete použít sadu snímků s orientací pacienta na břiše místo orientace pacienta na
zádech.
POZNÁMKA: uvědomte si, že výchozí návrhy fúze (a jejich opak), jak je uvedeno v příkladech
níže, závisí na pravidlech fúze aplikace iPlan RT Image. V příkladech níže se předpokládá, že
novější sada snímků má pozdější datum snímku.
 

Směr fúze

Následující tabulka ilustruje směr fúze pro příklady popsané níže.

NO_LOC Nelokalizovaný CT snímek

CT_LOC Lokalizovaný CT snímek pro léčbu

Č.
přípa-
du

Popis CT#1 Směr fúze CT#2 Vyberte referenční sadu
(doporučeno)

1
Extrakraniální ak-
tualizovaný snímek
(CT#2)

NO_LOC NO_LOC Změňte ref. sadu na CT#2

2
Extrakraniální diag-
nostický snímek
(CT#1)

NO_LOC NO_LOC Neměňte ref. sadu

3
Nelokalizovaný kra-
niální aktualizovaný
snímek (CT#2)

CT_LOC NO_LOC Zvažte změnu ref. sady na
CT#2

4
Nelokalizovaný kra-
niální diagnostický
snímek (CT#1)

NO_LOC CT_LOC Změna ref. sady by nemě-
la být nutná

5
Lokalizovaný kra-
niální aktualizovaný
snímek

CT_LOC CT_LOC Změna ref. sady není mo-
žná

Případ 1: Extrakraniální aktualizovaný snímek

Používáte aplikaci ExacTrac a všechny sady snímků jsou nelokalizované. Tělesné značky jsou
automaticky detekovány aplikací ExacTrac. Máte existující plán založený na snímku CT#1, ale
zamýšlíte pokračovat v léčbě pomocí aplikace ExacTrac s novým snímkem CT#2. Pro léčbu
očekáváte, že pacient bude vyrovnán na stole v souladu s původním snímkem (CT#1), ale
polohování izocentra je založeno na novém snímku (CT#2).
Aktuální přiřazení sad snímků (pro schválený plán léčby na základě CT#1)
• CT#1 je definován jako vyrovnávací sada,
• CT#1 je definován jako referenční sada.

Pracovní postup

Kroky

1. Do existujícího plánu přidejte nový CT snímek.
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Kroky

2.
Proveďte fúzi obou sad CT snímků pomocí výchozího návrhu (iPlan RT Image).

(CT1 CT2)

3. Definujte nový CT snímek jako referenční sadu na obrazovce Surface Segmentation
(iPlan RT Dose).

4. Schvalte plán léčby v dialogu Approval a exportujte jej do aplikace ExacTrac pomocí
příslušné funkce systému iPlan RT Dose.

Přiřazení sad snímků po aplikaci pracovního postupu
• CT#1 je definován jako vyrovnávací sada,
• CT#2 je definován jako referenční sada.

Případ 2: Extrakraniální diagnostický snímek

Používáte aplikaci ExacTrac a máte diagnostický CT snímek (#1), např. v orientaci na zádech,
ale pro léčbu zamýšlíte použít nový CT snímek (#2), např. CT snímek s orientací pacienta na
břiše.
Aktuální přiřazení sad snímků (je-li plán léčby založen na CT#1)
• CT#1 (vleže na zádech) je definován jako vyrovnávací sada,
• CT#1 (vleže na zádech) je definován jako referenční sada.

Pracovní postup

Kroky

1. Do plánu léčby přidejte nový CT snímek (např. s orientací na břiše).

2.

Proveďte fúzi obou sad CT snímků v opačném směru k výchozímu návrhu (iPlan RT Ima-
ge).

(CT2 CT1)

3.
Jestliže zamýšlíte vytvořit nový plán léčby s jinou orientací obrazu (např. na břiše místo
na zádech), schvalte jej v dialogu Approval a exportujte jej do aplikace ExacTrac pomocí
příslušné funkce systému iPlan RT Dose.

Přiřazení sad snímků po aplikaci pracovního postupu
• CT#2 (vleže na břiše) je definován jako vyrovnávací sada,
• CT#2 (vleže na břiše) je definován jako referenční sada.

Případ 3: Nelokalizovaný kraniální aktualizovaný snímek

Zamýšlíte použít novější nelokalizovaný kraniální CT snímek. Jestliže rozsah snímku pokrývá
celou oblast zájmu, můžete definovat novější sadu snímků jako referenční sadu. Jestliže novější
snímek je zamýšlen pouze pro konturování určitých oblastí, změna referenční sady se
nedoporučuje.
Aktuální přiřazení sad snímků (pro schválený plán léčby na základě CT#1)
• CT#1 (lokalizován) je definován jako vyrovnávací sada,
• CT#1 (lokalizován) je definován jako referenční sada.

Pracovní postup

Kroky

1. Do existujícího plánu léčby přidejte novější CT snímek (CT#2).

2.
Proveďte fúzi obou sad CT snímků pomocí výchozího návrhu (iPlan RT Image).

(CT1 CT2)

3. Definujte nový CT snímek (CT#2) jako referenční sadu na obrazovce Surface Segmen-
tation (iPlan RT Dose).
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Kroky

4. Ověřte plán léčby v dialogu Verification a schvalte jej v dialogu Approval (iPlan RT Do-
se).

Přiřazení sad snímků po aplikaci pracovního postupu
• CT#1 (lokalizován) je definován jako vyrovnávací sada,
• CT#2 (nelokalizován) je definován jako referenční sada.

Případ 4: Nelokalizovaný kraniální diagnostický snímek

Máte existující diagnostický CT snímek (#1) a zamýšlíte použít novější CT snímek (#2) pro
lokalizovanou léčbu.
Aktuální přiřazení sad snímků (je-li plán léčby založen na CT#1)
• CT#1 je definován jako vyrovnávací sada,
• CT#1 je definován jako referenční sada.

Pracovní postup

Kroky

1. Přidejte nový lokalizovaný CT snímek.

2.

Proveďte fúzi obou sad CT snímků v opačném směru k výchozímu návrhu (iPlan RT Ima-
ge).

(CT2 CT1)

3. Ověřte nový CT snímek jako referenční sadu na obrazovce Surface Segmentation
(iPlan RT Dose).

4. Vytvořte nový plán léčby a schvalte jej v dialogu Approval dialog (iPlan RT Dose).

Přiřazení sad snímků po aplikaci pracovního postupu
• CT#2 je definován jako vyrovnávací sada,
• CT#2 je definován jako referenční sada.

Případ 5: Aktualizace lokalizovaného kraniálního snímku

Nový lokalizovaný snímek je zamýšlen pro použití jako vyrovnávací sada.
Aktuální přiřazení sad snímků (pro schválený plán léčby na základě CT#1)
• CT#1 je definován jako vyrovnávací sada,
• CT#1 je definován jako referenční sada.

Pracovní postup

Kroky

1.
Do existujícího plánu léčby přidejte lokalizovaný aktualizovaný CT snímek (CT#2). Nověj-
ší lokalizovaný aktualizovaný CT snímek (CT#2) se automaticky přiřadí jako vyrovnávací
sada. (iPlan RT Image).

2.
Proveďte fúzi obou sad CT snímků (iPlan RT Image).

(CT1 CT2)

3. Potvrďte nový CT snímek jako referenční sadu v úloze Surface Segmentation. (iPlan
RT Dose).

4. Ověřte plán léčby v dialogu Verification a schvalte jej v dialogu Approval (iPlan RT Do-
se).

Přiřazení sad snímků po aplikaci pracovního postupu
• CT#2 je definován jako vyrovnávací sada,
• CT#2 je definován jako referenční sada.
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5.4 Nastavení referenčních bodů

Obecné informace

Můžete definovat referenční bod v nelokalizovaných kraniálních a extrakraniálních datech a
usnadnit tak následné vyrovnání pacienta.

Referenční bod v pohledu obrazu

Obrázek 38 

Jak nastavit referenční bod

Kroky

1. Kliknutím na položku Set Reference Point tuto funkci aktivujete.

2.

Klikněte na vhodnou rovinu obrazu, chcete-li zobrazit vertikální a horizontální rovinu, kte-
ré jsou v pohledu obrazu indikované šedými čarami.
Referenční bod je automaticky vycentrován v pohledu obrazu a zobrazí se odpovídající
souřadnice.

3.

Myší klikněte na požadovanou rovinu a přetáhněte potřebnou přímku, dokud referenční
bod nedosáhne vhodné polohy.
Chcete-li současně přemístit horizontální i vertikální roviny, klikněte na průsečíkový bod
obou přímek a přetáhněte přímky, dokud referenční bod nedosáhne vhodné polohy.

POZNÁMKA: souřadnice referenčního bodu v následných plánovacích krocích jsou 0, 0, 0.
 

POZNÁMKA: v případě použití nástroje pro ověření dávky (např. MapCHECK nebo Delta4) musí
být referenční bod nastaven podle specifikací nástroje, protože souřadnice 0,0,0 je v ověřovacím
fantomu obvykle předem definovaná.
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5.5 Úprava informací o kontuře
5.5.1 Vnější kontury

Obecné informace

Když jsou pacientská data poprvé načtena, systém iPlan RT Dose automaticky generuje modrou
vnější konturu v každém jednotlivém 2D řezu na základě nastavení detekce pacienta, které je
nakonfigurováno v dialogu Set Parameters (viz str. 81).
Během výpočtu dávky je vzata v úvahu pouze informace z vnitřku této vnější kontury.

Obrázek 39 

Jak upravit vnější konturu

Pomocí funkcí Brush a Eraser v oblasti funkcí můžete ručně nastavit kontury vytvořené
automatickým algoritmem. Funkce Brush a Eraser jsou k dispozici v záložce Slices.

②

①

Obrázek 40 

Kroky

1. Nastavte velikost štětce pomocí posuvníku Brush Size v oblasti funkcí.

2. Chcete-li zvětšit velikost vnější kontury, aktivujte funkci Brush a pohybujte štětcem ①
podle potřeby podél okraje kontury, jak je zobrazeno výše.

3. Chcete-li zmenšit velikost vnější kontury, aktivujte funkci Eraser a nastavte konturu podle
potřeby.

4. Chcete-li odstranit prostory ② vytvořené během nastavení uvnitř vnější kontury, aktivujte
zaškrtávací políčko Auto Fill.

Bezpečnostní poznámky

Protože je vnější kontura připojena k oblasti lokalizátoru, některé oblasti pacientských dat
mohou být vyloučeny, např. v případě léčby krku. Tyto oblasti nejsou vzaty v úvahu v
průběhu výpočtu dávky. V případě potřeby musí být k vnější kontuře přidány ručně.

Zkontrolujte přesnost výsledného vnějšího obrysu a modelu tkáně použitých pro výpočty
dávek. Do obrysů je nutné zahrnout celou oblast relevantní z hlediska léčby.

Úprava informací o kontuře
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Jak vyhladit vnější konturu

Vnější konturu můžete vyhladit, abyste například dosáhli větší rovnoměrnosti v pokrytí dávky v
případě léčby s vykrývacími bloky.
Chcete-li vyhladit vnější konturu, klikněte na Smooth Outer Contour v oblasti funkcí.

②①
Obrázek 41 

Č. Složka

① Původní kontura

② Vyhlazená kontura

SEGMENTACE POVRCHU
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5.5.2 Vnitřní kontury

Obecné informace

Automatický konturovací algoritmus automaticky vyplní všechny dutiny uvnitř této vnější kontury,
jestliže je během konfigurace parametrů zaškrtnuto zaškrtávací políčko Add fully enclosed
cavities to patient (viz str. 81).
Tyto vnitřní dutiny nejsou proto zpočátku konturovány modře a berou se v úvahu pro účely
následného výpočtu dávky. Zda se tyto dutiny považují za vodu nebo zda se použije skutečná
hodnota hustoty elektronů, závisí na aktivaci korekce heterogenity (viz str. 103).

① ②
Obrázek 42 

Č. Složka

① Vnitřní dutiny (vyplněné)

② Vnitřní dutiny (s modrými konturami)

Jak konturovat vnitřní dutiny

Kroky

1.
Chcete-li konturovat všechny vnitřní dutiny, aby byly vyřazeny z následného výpočtu dáv-
ky, deaktivujte zaškrtávací políčko Add fully enclosed cavities to patient v dialogu Set
Parameters (viz str. 81).

2. Software automaticky vykreslí kontury vnitřních dutin.

Jak upravit vnitřní kontury

Podle potřeby můžete také tyto kontury upravit pomocí funkcí Brush a Eraser. Funkce Brush a
Eraser jsou k dispozici v záložce Slices.

①

②

Obrázek 43 

Úprava informací o kontuře
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Kroky

1. Nastavte velikost štětce pomocí posuvníku Brush Size.

2. Chcete-li zvětšit velikost kontury vnitřní dutiny, aktivujte funkci Eraser a pohybujte štět-
cem ① podle potřeby podél okraje kontury, jak je zobrazeno výše.

3. Chcete-li zmenšit velikost vnitřní kontury, aktivujte funkci Brush a nastavte konturu podle
potřeby.

4. Chcete-li odstranit prostory ② vytvořené během nastavení uvnitř vnitřní kontury, aktivujte
zaškrtávací políčko Auto Fill.
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5.5.3 Zobrazení a korekce tkáně

Automatická aktualizace modelu tkáně

Model tkáně je automaticky aktualizován, když:
• je dialog Set Parameters zavřen a je aktivováno zaškrtávací políčko Acknowledged (viz str.

88),
• jsou použity funkce Remove 3D Region (viz str. 107) nebo Smooth Outer Contour (viz str.

99),
• je krok Surface Segmentation ukončen prostřednictvím Next nebo Go to ... (viz str. 46),
• je funkce Update Tissue použita po ručních změnách (viz dále).

Model tkáně a tudíž i vypočtená distribuce dávky jsou automaticky modifikovány, jsou-li
přidány objekty jako ozařovací stůl nebo bolus, nebo jsou-li uživatelsky definované
hodnoty HU přiřazeny určitým objektům. Uživatel musí ověřit správnost každé modifikace
pomocí posuvníku Original / Tissue (viz str. 102) a funkce měření Hounsfieldových
jednotek (viz str. 505). Musí být také provedeno konečné ověření pomocí rekonstrukcí
hloubky a pole, které jsou k dispozici v kroku Physicist’s Verification (viz str. 350).

Jak ručně aktualizovat tkáň

Klikněte na Update Tissue, chcete-li ručně aktualizovat změny, které jste provedli v konturách
tkáně (viz str. 98) a v modelu tkáně (viz str. 106 a str. 104).

②①

Obrázek 44 
Například po kliknutí na Update Tissue se zřetelně zobrazí počáteční změna ① jako změna
uvnitř kontury ②.
Jestliže však nepoužijete tuto funkci, správný výpočet bude stejně proveden, jakmile ukončíte
krok Surface Segmentation.

Jak porovnat referenční sadu a model tkáně

Pomocí posuvníku Original / Tissue můžete přepínat pohled mezi referenční sadou CT a její
modifikovanou rekonstrukcí (modelem tkáně) a porovnávat je.

Kroky

1. Pohybem posuvníku doleva se zobrazí referenční sada CT.

2. Pohybem posuvníku doprava se zobrazí aktualizovaný model tkáně.

Úprava informací o kontuře
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① ②

Obrázek 45 

Č. Složka

① Původní řez

② Modifikovaný řez

Vždy ověřte, že tkáň je správně vypočtena a že vyrovnání a orientace pacienta jsou takové,
jak je zamýšleno pro léčbu. To je důležité zejména jestliže změníte referenční sadu.

Korekce heterogenity

Možnosti

Aktivujete-li zaškrtávací políčko Heterogeneity Correction, výpočet dávky se upraví podle infor-
mace o hustotě elektronů, kterou poskytují data CT obrazu.

Když zaškrtávací políčko Heterogeneity Correction deaktivujete, výpočet dávky bude založen
na předpokladu, že veškeré informace uvnitř vnější kontury mají hustotu odpovídající vodě. Jsou
vyloučeny pouze vnitřní dutiny, které byly specificky konturovány (viz str. 98).

Jestliže nevyberete zaškrtávací políčko Heterogeneity Correction, může to způsobit
nesprávnou ekvivalenci hloubky.

Jestliže byla během snímkování pacienta použita kontrastní látka, je možné deaktivovat
korekci heterogenity, protože kontrastní látka zvyšuje hodnotu intenzity HU na snímcích.
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5.6 Přidání bolusu a jiných 3D objektů
5.6.1 Automatické definování bolusu

Obecné informace

Při ošetřování PTV, který je blízko povrchu pokožky, je na pokožku umístěn tkáňově ekvivalentní
materiál zvaný bolus, aby požadovaná dávka byla správně aplikována na požadovanou oblast.
Aby byl bolus zahrnut do výpočtu dávky, musí být v softwaru specifikován.

Dialog definování bolusu

Obrázek 46 

Jak definovat objekt bolusu

Kroky

1. Klikněte na Define Bolus... v záložce Artificial v oblasti funkcí.

2.

V dialogu Bolus Definition klikněte na tlačítko Bolus Range vpravo od dialogu.

3.

Umístěte myš na modrý rámeček v pohledu Axial, Coronal nebo Sagittal a nastavte rá-
meček tak, aby definoval oblast, která má být pokryta bolusem (Bolus Range).

4. V poli Object Name zadejte název pro objekt bolusu.

Přidání bolusu a jiných 3D objektů
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Kroky

5. Z rozevíracího seznamu Bolus Direction vyberte požadovaný směr pro objekt bolusu.

6.
• V poli hodnoty HU zadejte příslušnou hodnotu pro objekt bolusu.
• Možné hodnoty HU jsou mezi -1000 a 3071.

7.
• V poli Thickness (mm) zadejte příslušnou hodnotu pro objekt bolusu.
• Objekt bolusu lze generovat pouze tehdy, když hodnota Bolus Range je větší nebo

rovna dvojnásobku zadané hodnoty tloušťky.

8. Klikněte na Create Bolus, chcete-li generovat objekt bolusu.

9. Kliknutím na tlačítko OK se vrátíte na hlavní obrazovku.

POZNÁMKA: objekty bolusu lze také definovat ručně v kroku Object Creation (str. 109).
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5.6.2 Přiřazení specifické úrovně HU

Obecné informace

Můžete definovat specifickou hodnotu HU, která by měla být aplikována na určitý objekt, např.
lékařský implantát.

Funkce HU

Obrázek 47 

Jak změnit hodnotu HU

Kroky

1. Vyberte požadovaný objekt v seznamu objektů v záložce Artificial.

2.
Vyberte příslušnou hodnotu pomocí číselníku HU Value.
Možné hodnoty HU jsou mezi -1000 a +3071.

3. Aktivujte zaškrtávací políčko Overwrite HU.

POZNÁMKA: v místech, kde se objekty překrývají, je hodnota HU určena objektem s nejvyšší
hodnotou HU v protínajícím se objemu.
 

Bezpečnostní poznámky

V některých případech nereprezentují HU hodnoty CT snímku skutečnou charakteristiku
materiálu (např. hmotnostní hustota a materiálové složení). To může vést k nepřesnému
výpočtu dávky pro cizorodé tkáňové materiály, například implantáty.

Je-li během snímkování CT použita kontrastní látka, výsledná informace o hustotě
elektronů získaná z dat snímku a použitá pro algoritmus dávky nebude odpovídat skutečné
hustotě tkáně pacienta. Při provádění plánování léčby s použitím kontrastovaných snímků
by se mělo pečlivě zvážit, zda deaktivace korekce heterogenity může zlepšit výsledky
výpočtů dávky nebo zda by mohl být užitečnější alternativní CT snímek bez kontrastní
látky. Může být nezbytné ručně aplikovat korekce hodnot HU nebo monitorovacích
jednotek.

Přidání bolusu a jiných 3D objektů
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5.6.3 Odstranění 3D objektů

Obecné informace

Tlačítko Remove 3D Region umožňuje vymazat kterékoli trojrozměrné objekty z datové sady,
např. stůl, polohu lokalizátoru.

Odstranění 3D objektů

Obrázek 48 

Jak odstranit 3D objekty

Kroky

1. Kliknutím na položku Remove 3D Region tuto funkci aktivujete.

2. Přesuňte myš na trojrozměrný tvar, který chcete odstranit, a klikněte na zvýrazněnou ob-
last.

3. Dalším kliknutím na Remove 3D Region odstraníte detekovaný tvar a automaticky aktua-
lizujete model tkáně.
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5.7 Dokončení segmentace povrchu

Obecné informace

Jakmile jsou vaše modifikace v kroku Surface Segmentation kompletní, můžete přejít k dalšímu
kroku.

Jak postupovat

Kroky

1. Klikněte na Next v oblasti Navigator.

2.

Potvrďte své modifikace v aktuálním kroku kliknutím na Yes ve zprávě, která se objeví.

POZNÁMKA: jestliže hodnoty HU definované pro model tkáně (viz str. 82) překročí hodnoty
definované v konverzní tabulce (viz str. 79), zobrazí se příslušná zpráva. V tomto případě musíte
ověřit své nastavení v dialogu Set Parameter.
 

Aby nedošlo k výpočtu nesprávné dávky, musíte vizuální kontrolou v pohledu hloubky a v
pohledu pole, případně kontrolou tkáně v úkonu segmentace povrchu ověřit, že je model
tkáně použitý pro výpočty dávky správný. Musí zahrnovat ověření správného oříznutí,
nastavení ozařovacího stolu a nastavení parametru Overwrite HU.

Dokončení segmentace povrchu

108 Klinická příručka Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



6 VYTVOŘENÍ OBJEKTU
6.1 Co je vytvoření objektu?

Obecné informace

Vytvoření objektu umožňuje zvýraznit a segmentovat anatomické struktury a uložit je jako
plánovací objekty.
Pokud jste importovali plán ze systému iPlan RT Image nebo starších verzích systému iPlan RT
Dose, objekty již mohly být vytvořeny a segmentovány.

Jak vytvořit plánovací objekty

Kroky

1. Vytvořte seznam plánovacích objektů.

2. Segmentujte objekty zvýrazněním anatomických struktur v pacientských datech.

Vytvoření seznamu objektů

Objekt je anatomická struktura, například ohrožený orgán, nádor, PTV nebo kterákoliv jiná oblast
zájmu v obrazových datech.
Seznam cílových objektů můžete vytvořit z:
• předem definovaných seznamů standardních objektů pro definované oblasti těla, např. hlavu a

krk, pánev atd.,
• jednotlivých objektů vytvořených pro konkrétní případ, např. PTV.

Objekty lze po definování a ohraničení použít při plánování.

Metody segmentace objektu

Po zvolení cílových objektů je můžete v obrazových datech zvýraznit těmito způsoby:

Metoda

Ruční segmentace

Polohu objektu v obrazových datech můžete vyznačit vlastnoručně.
Pomůckou je několik nástrojů, například:
• Brush
• Smartbrush
• Auto Fill a Interpolation

Automatická segmentace

Systém iPlan RT Dose dokáže najít a zvýraznit standardní anato-
mické struktury pomocí určování hranice pásma.
POZNÁMKA: chcete-li provést automatickou segmentaci pomocí
anatomického atlasu, musíte použít aplikaci iPlan RT Image.
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6.1.1 Přehled hlavní obrazovky

Obecné informace

Tento krok obsahuje různé ruční a automatizované funkce, které umožňují segmentovat kritické
anatomické struktury nebo objemy PTV a uložit je jako plánovací objekty.
Pokud používáte aplikaci iPlan RT Phantom QA (viz str. 453), lze vytvoření objektu použít
například pro vymezení otvoru pro vsunutí dozimetrického zařízení.

Hlavní obrazovka

Obrázek 49 

Dostupné funkce

Složka Funkce

New...
Přidává nový objekt do seznamu. Objekt neobsahuje žádné voxelové
informace, dokud nejsou přidány pomocí funkcí brush nebo sphere (viz
níže).

Remove Vymaže vybraný objekt ze seznamu.

Auto Segmentation...

Automatická segmentace (vytvoření) se provádí na základě oblasti s
uživatelsky definovanou oblastí hodnot šedé (určování hranice pá-
sma). V případě RTG snímků je tato funkce známa jako X-ray Se-
gmentation ...

Brush Size Lze použít pro úpravu velikosti pro funkce Brush a Eraser.

Contours Je-li toto zaškrtávací pole aktivováno, objekty se zobrazí pouze jako
obrysy.

Brush Umožňuje ručně přidat voxelové informace k objektu.

Eraser Umožňuje odstranit voxelové informace a tudíž upravit tvar objektu.

SmartBrush Umožňuje akcelerované vytvoření objektu na základě hodnot grey.

Draw Sphere Umožňuje okamžité vytvoření 3D objektu (koule), který poté může být
upraven podle potřeby.

Co je vytvoření objektu?
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Složka Funkce

SmartShaper... Umožňuje ručně morfovat vybraný objekt podle potřeby.

Auto Fill Je-li toto zaškrtávací pole aktivováno, oblasti uzavřené pomocí funkce
Brush jsou automaticky vyplněny.

Interpolation
Je-li toto zaškrtávací políčko aktivováno, voxelová informace přidaná
ke dvěma nesousedícím a viditelným řezům pomocí funkce Brush ne-
bo SmartBrush je interpolována mezi dvěma řezy.

Advanced Manipulation Umožňuje vytvořit nové objekty na základě existujících objektů.

Role Reassignment Umožňuje, aby objekt se specifickou úlohou přiřazenou v předpisu (viz
str. 165) byl vyměněn za jiný objekt (viz str. 146).

Create Dose Object Vytvoří objekt z čar izodávek. Je k dispozici až po definování dávky.
Viz str. 268.

Undo Vrátí poslední provedenou změnu.

Redo Obnoví poslední změnu, která byla vrácena.

Bezpečnostní poznámky

Při použití propojené sady pro ohraničení vždy znovu zkontrolujte správnost objektů v referenční
sadě.

Při segmentování zájmových oblastí v rekonstruovaných pohledech si pamatujte, že
rekonstruované pohledy zobrazují interpolované snímky a tudíž nemusí zobrazit
požadovaná či očekávaná voxelová data, jak jsou obsažena v původních řezech snímku.
Plánovací objekty proto musí být ověřeny v původní sadě řezů.

Výsledné segmentované objekty jsou založeny na vstupu informací do softwarové
aplikace. Úroveň korespondence se skutečnými anatomickými strukturami závisí na
velikosti pixelů, počtu řezů, hustotě řezů a na přesnosti segmentace.

Po změně nebo vymazání objektů (např. PTV, OAR), které jsou již použity v existujícím
plánu, musíte pečlivě ověřit správnost obsahu plánu (např. polohy lamel). Provádějte
všechny úpravy objektů předtím, než je použijete pro plánování dávky.

Plánovací oblast

Funkce, které jsou k dispozici v plánovacích pohledech a na panelu nástrojů, jsou podrobně
popsány v části str. 465.

Řady dat ve 4D

Jsou-li k dispozici řady dat ve 4D, ve spodní části vpravo od pohledů řezu a rekonstrukce se
zobrazí ovládací panel, který vám umožní sledovat simulaci pohybu vnitřního orgánu (viz str.
147).
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6.2 Vytvoření seznamu objektů
6.2.1 Vytvoření prázdného objektu

Obecné informace

Můžete definovat seznam objektů, které lze použít při plánování, ze:
• standardních struktur obsažených v systému iPlan RT Dose,
• vlastních objektů, které si sami definujete.

Tyto objekty jsou zpočátku prázdné. Pomocí ruční nebo automatické segmentace jim musíte
dodat obsah.

Objekty

Každý objekt má:
• název,
• typ struktury.

Není-li typ struktury vybrán správně (např. PTV, nádor nebo neznámý), objekty nemusí být
rozpoznány pro šablony plánu léčby a nemusí být možné plánování léčby s pomocí šablon.

Jak aktivovat vytvoření objektu

Klikněte na New ... v oblasti funkcí.

Vytvoření seznamu objektů
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Záložky vytvoření objektu

Obrázek 50 

Jak přidat jeden objekt

Jednotlivé objekty mohou být přidány ručně podle popisu níže.

Kroky

1. Klikněte na záložku Single Object.

2.
• V poli Name zadejte název objektu nebo
• Vyberte vhodný objekt ze seznamu Structure.

3. Chcete-li změnit barvu nové struktury, klikněte na požadovanou barvu.

4. Ze seznamu Image Set vyberte sadu snímků, ke které má objekt patřit.

5. Kliknutím na OK potvrďte nastavení a přidejte nový objekt do seznamu v oblasti s funkce-
mi.

Věnujte zvláštní pozornost pojmenování objektů. Vyvarujte se definování násobných
objektů pomocí stejného názvu nebo struktury. Informace o struktuře se berou v úvahu
během následného plánování pomocí šablon systému iPlan RT Dose.
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Jak přidat více objektů

Předdefinované šablony obsahující seznam běžně používaných objektů lze vybrat podle popisu
níže.

Kroky

1. Klikněte na záložku Multiple Objects.

2.
Ze seznamu Treatment Templates vyberte požadovanou šablonu léčby.
Chcete-li ručně přidat nefiltrovaný seznam několika objektů, ze seznamu šablon vyberte
položku All Objects.

3.
• Ze seznamu Objects vyberte požadované objekty (je možný vícenásobný výběr) nebo
• Kliknutím na Select All zařaďte všechny objekty (u šablon je možnost předem vybra-

ná).

4. Kliknutím na OK potvrďte nastavení a přidejte vybrané objekty do seznamu v oblasti s
funkcemi.

Jak vytvořit šablony objektů

Další šablony obsahující násobné objekty lze vytvořit ručně následujícím způsobem:

Kroky

1. Klikněte na záložku Multiple Objects.

2. V seznamu šablon vyberte položku All Objects.

3. Vyberte požadované struktury ze seznamu Objects.

4. Klikněte na New Template a zadejte název nové šablony v dialogu Template, který se
objeví.

5. Kliknutím na OK v dialogu Template potvrďte nastavení a přidejte novou šablonu do se-
znamu v záložce Multiple Objects.

Jak odstranit šablony objektů

Postup odstranění šablony objektu ze záložky Multiple Objects:

Kroky

1. 1 Vyberte šablonu v seznamu Treatment Templates.

2. 2 Klikněte na Remove.

Jak odstranit objekty

Kroky k odstranění objektu z oblasti funkcí:

Kroky

1. 1 Vyberte objekt ze seznamu v oblasti funkcí.

2. 2 Klikněte na Remove.

Vytvoření seznamu objektů
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6.2.2 Seznámení se seznamem objektů

Obecné informace

Anatomické struktury, které byly segmentovány jako objekty, jsou uvedeny v horní části oblasti
funkcí. Odpovídající segmentovací funkce jsou k dispozici pod seznamem.

Status objektu seznamu

Symbol Vysvětlení

Je-li objekt aktivován, v seznamu vedle objektu se zobrazí ikona otevřeného oka.
Kliknutím na tuto ikonu skryjte objekt.

Byl-li objekt deaktivován, v seznamu vedle objektu se zobrazí ikona zavřeného
oka. Kliknutím na tuto ikonu zobrazte objekt.

Vlastnosti objektu seznamu

Vlastnosti objektu v seznamu v oblasti funkcí můžete kdykoliv prohlížet a modifikovat.

Možnosti

Kliknutím na barevný čtvereček změňte barvu a průhlednost objektu.

Klikněte na toto tlačítko, chcete-li:
• Modifikovat barvu a neprůhlednost objektu.
• Modifikovat název objektu, přiřazenou strukturu objektu nebo přiřazenou sadu řezů.

Jak změnit vlastnosti objektu

Možnosti

Chcete-li zobrazit vlastnosti vybraného segmentovaného objektu, klikněte na příslušnou
ikonu.
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Obrázek 51 

Složka Funkce

Properties
Podle potřeby můžete upravit Name objektu.
Z nabízeného seznamu také můžete vybrat označení pro strukturu.

Select color

Můžete změnit barvu přiřazenou objektu.
• Úroveň nepropustnosti aktuální barvy může být pro pohledy ve 3D modifi-

kována pomocí posuvníku Opacity.
• Novou barvu lze vybrat v nabízené paletě kliknutím na odlišnou barvu.

Dose Planning

Typ objektu, jak je definován pro plánování dávky, je zobrazen na této strán-
ce záložky.
V případě objektů PTV jsou také zobrazeny přiřazené skupiny léčby. Tato
přiřazení lze také modifikovat kliknutím na Change ... (viz str. 176).

Bezpečnostní poznámky

Definování překrývajících se PTV vede k nesprávným výpočtům objemu normální tkáně.

Aby se tomu zabránilo, PTV musí být kompletně uvnitř objemu, který je definován vnější
konturou. Objemy dosycené dávkou musí být kompletně pokryty objemem PTV.

Vytvoření seznamu objektů
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6.3 Ruční segmentace objektu

Obecné informace

Objekt přidaný do seznamu zpočátku nemá žádný obsah. To znamená, že tomuto objektu
neodpovídá žádná oblast v datech snímku.
Obsah je možné do objektu přidat ručně segmentováním té části dat snímku, kterou má objekt
reprezentovat.

Dostupné metody ruční segmentace

Snímek můžete segmentovat pomocí těchto funkcí:

Funkce

Brush Umožňuje malování částí snímku, které odpovídají objektu.

Smart Brush Automaticky vyplní části snímku podle hodnoty šedé.

Sphere Nakreslí kulový objem.

Auto Fill Automaticky vyplní oblasti na snímku.

Interpolation Automaticky interpoluje objekty přes řezy.

Můžete také segmentovat obsah v RTG snímcích. Více informací je uvedeno v klinické příručce,
iPlan RT Image.
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6.3.1 Přidání obsahu do objektu pomocí funkce Brush

Jak přidat obsah

Kroky

1. Vyberte požadovaný objekt ze seznamu v oblasti funkcí.

2. Klikněte na tlačítko Brush.

3.
• Použijte posuvník Brush Size k určení velikosti štětce.
• Chcete-li vidět přibližnou velikost štětce, přesuňte myš do plánovací oblasti.

4.
• Pravým tlačítkem myši můžete segmentovat objekt v řezu snímku (viz str. 132).
• K požadovanému vymazání okrajů objektu použijte levé tlačítko myši (viz str. 132).

5.

Deaktivací funkce Brush a pomocí nabídky pravého tlačítka myši zkopírujte aktuálně vy-
braný segmentovaný objekt k dalším řezům snímku podle požadavku.

Objekt v zobrazení snímku

Obrázek 52 
Snímek výše zobrazuje objekt vytvořený pomocí funkce Brush. Je-li ukazatel myši umístěn nad
objektem, zobrazí se v zobrazení snímku název přiřazený k objektu.
POZNÁMKA: při segmentování malých objektů v rekonstruovaných pohledech může mít
automatická interpolace (viz str. 121) neuspokojivé výsledky, jestliže vzdálenost řezů překročí
velikost pixelu objektu.
 

POZNÁMKA: kreslení v rekonstrukcích může mít u malých objektů (tj. objektů, jejichž velikost se
přibližně rovná vzdálenosti řezu od podkladové sady řezů) neuspokojivé výsledky.
 

Ruční segmentace objektu

118 Klinická příručka Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



6.3.2 Přidání obsahu do objektu pomocí funkce SmartBrush

Přehled

SmartBrush je nástroj pro segmentaci snímku, který nabízí pokročilé segmentační funkce
pomáhající například rozlišit zdravou tkáň od tumorů. 
Používá se pro automatické vyplnění oblastí podobné hodnoty gray, které jsou vzájemně
propojeny.

Vytvoření objektu SmartBrush

Obrázek 53 

Jak vytvořit objekt

Kroky

1. Vytvořte prázdný objekt, jak je popsáno v části str. 112.

2. Vyberte požadovaný objekt ze seznamu v oblasti funkcí.

3. Klikněte na tlačítko SmartBrush.

4.
• Použijte posuvník Brush Size k určení velikosti štětce.
• Chcete-li vidět přibližnou velikost štětce, přesuňte myš do plánovací oblasti.

5.

• Přesuňte ukazatel myši nad oblast, která má být segmentována, podržte levé tlačítko
myši stisknuté a přetáhněte ukazatel myši přes požadovanou oblast.

• Funkce SmartBrush v oblasti kolem ukazatele myši provede segmentaci všech spoje-
ných pixelů s identickými hodnotami šedé/Hounsfieldovými jednotkami.

6. Nejsou-li okraje segmentované oblasti správně odděleny od okolní oblasti, lze použít
funkce Brush a Eraser (viz str. 132) pro přesnější určení těchto hranic.
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6.3.3 Přidání obsahu do objektu pomocí funkce Draw Sphere

Přehled

Draw Sphere je nástroj pro segmentaci snímku, který umožňuje přidat kulový 3D objekt do plánu
léčby. Velikost koule je volně definovatelná.

Vytvoření objektu Draw Sphere

① ② ③

Obrázek 54 

Č. Složka

① Vytvoření koule

② Dokončená koule (2D pohled)

③ Dokončená koule (3D pohled)

Jak vytvořit objekt

Kroky

1. Vytvořte prázdný objekt, jak je popsáno v části str. 112.

2. Vyberte požadovaný objekt ze seznamu v oblasti funkcí.

3. Klikněte na tlačítko Draw Sphere.

4.
Přesuňte ukazatel myši do středu oblasti, která má být segmentována, podržte levé tlačít-
ko myši stisknuté a přetáhněte ukazatel myši, dokud koule nepokrývá požadovanou ob-
last.

Modifikování kulových objektů

Objekt koule může být dále modifikován pomocí integrovaných editačních funkcí (viz str. 131)
například proto, aby odpovídal konturám tumoru nebo OAR.

Ruční segmentace objektu
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6.3.4 Automatické vyplnění a interpolace

Funkce automatického vyplnění a interpolace

Obrázek 55 

Automatické vyplnění

Jestliže uzavřete úsek řezu snímku, např. nakreslením kružnice pomocí funkce Brush, a je-li
aktivováno zaškrtávací pole Auto Fill, uzavřený prostor se vyplní.

① ②
Obrázek 56 

Č. Složka

① Neaktivní automatické vyplnění

② Aktivní automatické vyplnění

Interpolace

Jestliže je zaškrtávací pole Interpolation aktivováno, voxelová informace přidaná ke dvěma
nesousedícím a viditelným řezům pomocí funkce Brush (nebo SmartBrush) je interpolována
mezi dvěma řezy.
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①

②

③

Obrázek 57 

Č. Složka

① Interpolované údaje

② Počáteční řez

③ Ukončit řez

Ruční segmentace objektu
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6.3.5 Vytvoření objektu pro rentgenové snímky

Předtím, než začnete

K vytvoření objektu v RTG snímcích jsou potřeba:
• lokalizovaná sada dat CT,
• Frontální a laterální RTG snímky (spolu s korespondujícími DSA obrazy, kde je to vhodné),

lokalizované se stejnou referenční soustavou jako lokalizovaná sada dat CT.

Dialog vytvoření objektu

Obrázek 58 

Jak provést segmentaci

Kroky

1. Přejděte na záložku X-ray Images na hlavní obrazovce.

2. Vytvořte prázdný objekt (viz str. 112).

3. Kliknutím na tlačítko X-ray Segmentation... otevřete dialogové okno vytvoření objektu.

4. Pomocí funkcí Brush a Eraser (viz str. 132) proveďte segmentaci požadované struktury
v pohledech rentgenového snímku na záložkách Frontal a Lateral.

5.

Chcete-li si prohlédnout výsledný objekt:
Klikněte na pohled náhledu v pravé horní části záložky.
Aktivujte zaškrtávací pole Overlay Object Preview, chcete-li zobrazit frontální a laterální
objekty překryté v pohledu RTG snímku.

6. Chcete-li potvrdit svá nastavení a ukončit tento dialog, klikněte na tlačítko OK.
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Ověření segmentace

① ②
Obrázek 59 

Č. Složka

① RTG snímek

② CT snímek

Jakmile je procedura dokončena, segmentovaný objekt se zobrazí v pohledech snímků v
plánovací oblasti.

Bezpečnostní poznámky

Segmentace s použitím RTG snímků vytváří hraniční objekt, který zahrnuje příslušnou
strukturu a nikoliv přesný obrys. Proto tato procedura není vždy úplně přesná a měla by se
používat pouze tam, kde je to vhodné (například pro AVM). Všechny objekty, které byly
segmentovány pomocí RTG snímků, musí být ověřeny v datové sadě CT nebo MR
kvalifikovaným lékařským pracovníkem používajícím tento software. Pokud byly objekty
segmentovány nesprávně, musí být ručně opraveny nebo odstraněny.

Možnosti 3D náhledu, které jsou k dispozici v záložkách Frontal a Lateral, poskytují
zdravotnickému pracovníkovi používajícímu tento software přibližnou představu o
následné podobě segmentovaného objektu. Avšak v závislosti na výsledcích rentgenové
lokalizace a na způsobu provedení transformace objektu se může tento náhled v
ojedinělých případech zdát proti zobrazeným 2D konturám posunutý. V takových případech
ověřte přesnost lokalizace a pečlivě ověřte výsledek rentgenové segmentace v podkladové
sadě řezů CT.

RTG objekty transformované v datových sadách CT/MR

Jsou-li v sadách RTG snímků vytvořeny objekty, které jsou poté změněny podle sady 3D dat
CT/MR, tyto změny nebudou v sadě RTG dat viditelné.
Kontury vyznačené na obou 2D RTG snímcích se převedou na 3D objekt mechanismem projekce
(transformací z 2D na 3D). Pro každý odpovídající CT řez (registrace pomocí lokalizátoru) se
promítnou obrysy RTG snímků a do výsledného čtverce se vepíše eliptický tvar. Kombinací těchto
jednotlivých elips vznikne 3D objekt.
K zobrazení změn na základě sady 3D dat na RTG snímcích by bylo nutné transformovat 3D
objekt zpět na 2D. Tato zpětná transformace by zahrnovala ztrátu informací a následnou
opětovnou transformací z 2D kontur na 3D objekt by došlo k deformaci objektu, který by tak nebyl
rozpoznatelný.

Ruční segmentace objektu
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Systém iPlan RT Dose proto zobrazuje jen původně vytvořené obrysy v záložce X-ray
Segmentation a 3D objekt je přepočítán podle obrysů zobrazených v pohledech.
Všechny struktury v sadě dat CT nebo MR je nutné ověřit.
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6.4 Automatická segmentace objektu

Obecné informace

Objekt přidaný do seznamu zpočátku nemá žádný obsah. To znamená, že tomuto objektu
neodpovídá žádná oblast v datech snímku.
Systém iPlan RT Dose dokáže segmentovat objekty automaticky určením hranic pásma pomocí:
• ohraničovacího rámečku,
• objektu masky.

Automatická segmentace objektu
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6.4.1 Určení hranice pásma pomocí ohraničovacího rámečku

Obecné informace

Band Thresholding je postup automatické segmentace založený na informacích o stupni šedé.

Dialog hranice pásma

Obrázek 60 

Jak provést segmentaci

Kroky

1. Vyberte objekt ze seznamu v oblasti funkcí.

2. Kliknutím na tlačítko Auto Segmentation ... otevřete dialog Band Thresholding.

3.

Klikněte na tlačítko Resize Bounding Box v panelu nástrojů v dialogu Band Threshol-
ding (pokud již není aktivní).

4. Vyberte Bounding Box v rozevíracím seznamu Mask.

5. Pomocí ukazatele myši nastavte ohraničovací rámeček na příslušné místo v axiálním, ko-
ronálním nebo sagitálním pohledu, aby obklopoval oblast, kterou chcete segmentovat.

6.

• Z rozevíracího seznamu Maximal Fragment Number vyberte počet fragmentů, které
mají být detekovány a segmentovány.

• Například, jestliže vyberete jeden fragment, potom bude segmentována největší spoje-
ná oblast.

7.

Definujte hodnoty šedé v pohledu histogramu (vpravo dole) tak, že:
• Zadáte požadované hodnoty přímo do poskytnutých polí Right a Left, nebo
• Pomocí ukazatele myši nastavíte posuvníky levé hodnoty a/nebo pravé hodnoty, dokud

nejsou požadované hodnoty zobrazeny v příslušných polích.

8. Aby bylo stanovení hranice přesněji definováno, aktivujte zaškrtávací pole Zoom pro
zvětšení oblasti mezi levou a pravou hranici.
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Kroky

9. Kliknutím na tlačítko OK potvrdíte nastavení a aktivujete segmentaci.

POZNÁMKA: červená segmentovaná oblast indikuje hodnoty snímku, které jsou uvnitř
definovaných limitů hranice. Toto není náhled segmentovaného objektu.
 

Ověření segmentace

Obrázek 61 
Jakmile je procedura dokončena, segmentovaný objekt se zobrazí v pohledech snímků v
plánovací oblasti.

Bezpečnostní poznámka

Segmentace pomocí hranice pásma nemusí najít správný tvar určité struktury. Z tohoto
důvodu musí být všechny objekty, které byly automaticky segmentovány, ověřeny v
původních řezech kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem používajícím tento software.
Pokud byly objekty segmentovány nesprávně, musí být ručně opraveny nebo odstraněny.

Výsledek segmentace cév je nutné pečlivě zkontrolovat a ověřit.

Automatická segmentace objektu
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6.4.2 Pásmové stanovení hranice pomocí objektu masky

Obecné informace

V dialogu Band Thresholding můžete také provést segmentaci objektu uvnitř oblasti, definované
objektem masky (vykrývacím blokem).

Objekt masky

Obrázek 62 

Jak vytvořit objekt masky

Kroky

1. Vytvořte prázdný objekt (viz str. 112).

2. K širší definici oblasti, která má být segmentována, použijte například funkce Draw Sphe-
re (viz str. 120) nebo SmartShaper (viz str. 134).

Pásmové stanovení hranice pomocí objektu masky

Obrázek 63 
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Jak provést určení hranice pásma

Kroky

1. Vytvořte ručně druhý prázdný objekt (viz str. 112) a pojmenujte jej podle objektu, který má
být segmentován.

2. Vyberte tento objekt v oblasti funkcí a klikněte na Auto Segmentation...

3. V dialogu Band Thresholding vyberte požadovaný objekt masky z rozevíracího sezna-
mu Mask ve spodní části okna dialogu.

4. Aby byl windowing přesněji definován, aktivujte zaškrtávací pole Zoom pro zvětšování na
oblast mezi levou a pravou hranicí.

5.

• Z rozevíracího seznamu Maximal Fragment Number vyberte počet fragmentů, které
mají být detekovány a segmentovány.

• Například jestliže vyberete jeden fragment, potom bude segmentován největší spojený
fragment.

6.

Definujte hodnoty šedé v pohledu histogramu (vpravo dole) tak, že:
• Zadáte požadované hodnoty přímo do poskytnutých polí Right a Left, nebo
• Pomocí ukazatele myši nastavíte posuvníky levé hodnoty a/nebo pravé hodnoty, dokud

nejsou požadované hodnoty zobrazeny v příslušných polích.

7. Kliknutím na tlačítko OK potvrdíte nastavení a aktivujete segmentaci.

Ověření segmentace

Obrázek 64 
Jakmile je procedura dokončena, segmentovaný objekt se zobrazí v pohledech snímků v
plánovací oblasti.

Bezpečnostní poznámka

Segmentace pomocí hranice pásma nemusí najít správný tvar určité struktury. Z tohoto
důvodu musí být všechny objekty, které byly automaticky segmentovány, ověřeny v
původních řezech kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem používajícím tento software.
Pokud byly objekty segmentovány nesprávně, musí být ručně opraveny nebo odstraněny.

Výsledek segmentace cév je nutné pečlivě zkontrolovat a ověřit.

Automatická segmentace objektu
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6.5 Modifikování existujících objektů

Obecné informace

V systému iPlan RT Dose je pro změny existujících objektů k dispozici několik nástrojů.

Dostupné nástroje

Objekt je možné modifikovat pomocí těchto nástrojů:
• Brush a Eraser
• SmartShaper
• Přenosem objektů mezi řezy
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6.5.1 Brush a Eraser

Funkce štětce a gumy

Obrázek 65 

Možnosti

Průměr nástroje štětce a gumy lze nastavit pomocí posuvníku Brush Size.

Chcete-li zobrazit oba nástroje štětec a guma a jakékoliv segmentované objekty jako obrysy, ak-
tivujte zaškrtávací pole Contours.

Použití funkce štětce

Funkce Brush umožňuje ručně přidat obsah k segmentovaným objektům nebo k prázdným
objektům (viz str. 118).

① ②
Obrázek 66 

Č. Složka

① Standardní funkce štětce

② Funkce štětce jen pro kontury

Použití funkce gumy

Funkce Eraser umožňuje ručně odstranit informace ze segmentovaných objektů (viz str. 118).

① ②
Obrázek 67 

Modifikování existujících objektů
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Č. Složka

① Standardní guma

② Funkce gumy jen pro kontury

Přepínání Brush a Eraser

Chcete-li přepínat mezi funkcemi Brush a Eraser během segmentace objektu, podle potřeby
použijte pravé tlačítko myši (Brush) a levé tlačítko myši (Eraser).
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6.5.2 SmartShaper

Obecné informace

Tato funkce umožňuje ručně morfovat vybraný objekt nebo jej přemístit podle potřeby.

Dialog SmartShaper

Obrázek 68 

Jak aktivovat SmartShaper

Kroky

1. Vyberte požadovaný objekt v oblasti funkcí a klikněte na tlačítko SmartShaper..., chcete-
li otevřít dialog SmartShaper.

2. Chcete-li zobrazit objekty jako obrysy, aktivujte zaškrtávací pole Contours.

3. Průměr tvarovacího nástroje lze nastavit pomocí posuvníku Tool Size.

Jak SmartShaper používat

Kroky

1.

Chcete-li upravit polohu vybraného objektu, klikněte na tlačítko Move a přetáhněte objekt
do požadované polohy.

Modifikování existujících objektů
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Kroky

2.

Chcete-li upravit tvar vybraného objektu, klikněte na tlačítko Deform a přesunutím ukaza-
tele myši přes objekt upravte jeho vnější konturu.

3. Potvrďte své změny kliknutím na tlačítko OK.

Bezpečnostní poznámka

Dialog SmartShaper poskytuje pouze náhled výsledného objektu z důvodu výkonu.
Výpočet objektu se provádí, pouze je-li dialog uzavřen pomocí OK. Z tohoto důvodu se
konečný výsledek může lišit od náhledu, zejména pro malé nebo tenké objekty. Z tohoto
důvodu musí být všechny objekty, které byly modifikovány pomocí funkce SmartShaper,
ověřeny v původních řezech kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem používajícím
tento software. Pokud byly objekty modifikovány nesprávně, musí být ručně opraveny
nebo odstraněny.
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6.5.3 Přenos objektů mezi sadami řezů

Obecné informace

Jakmile jsou objekty vytvořeny, jsou automaticky přiřazeny k datové sadě, ve kterém byly
segmentovány.
Pokud se uvedené požaduje, objekt může být přiřazen k jiným propojeným datovým sadám,
zahrnutým do léčebného plánu.

Dostupnost

Objekty nelze přenášet mezi sadami řezů, jakmile byl plán léčby ozařováním vytvořen.

Jak provést přenos objektu

Kroky

1.
Klikněte na tlačítko „...“ vedle objektu.

2.

V zobrazeném dialogu otevřete záložku Set/Statistics.

POZNÁMKA: tato záložka je k dispozici jen před vytvořením plánu léčby.
 

3. Vyberte datovou sadu, do které by objekt měl být přenesen.

4. Jestliže si přejete přenést všechny objekty a ne pouze aktuálně vybraný objekt, aktivujte
zaškrtávací pole Move all Objects.

5. Potvrďte výběr kliknutím na tlačítko OK.

6.

Klikněte na tlačítko OK ve zprávě o převzorkování, chcete-li aktivovat přenos objektu.

Modifikování existujících objektů
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Bezpečnostní poznámky

Při přenosu objektu z jedné sady řezů do další propojené sady řezů může dojít k velké
chybě interpolace, jestliže se sady řezů výrazně liší v geometrických vlastnostech, jako je
velikost pixelu, vzdálenost řezů a orientace řezů. Jestliže navíc cílová sada řezů překrývá
pouze část objektu, lze přenést pouze tuto část objektu. Zbytek objektu nebude přenesen.
Výsledkem těchto faktorů je, že tvar objektu v cílové sadě řezů již nemusí být správný.

Hodnota objemu indikovaná v záložce Set/Statistics je vypočtena softwarem iPlan na
základě kvality obrazu, rozlišení obrazu, tloušťky řezu atd. a může se lišit od skutečného
objemu segmentovaného objektu.

Tvar posunutého objektu se může lišit po jeho opětovném rozřezání na sadu řezů, protože
části posunutého objektu, které nejsou umístěny uvnitř sady řezů, jsou odstraněny.
Interpolační chyby mohou navíc způsobit mírnou změnu tvaru.
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6.6 Pokročilá manipulace objektu

Obecné informace

V systému iPlan RT Dose je k dispozici několik pokročilých metod pro práci s objekty.

Dostupné funkce

• Změna měřítka objektů
• Vytvoření stěnového objektu
• Slučování objektů
• Dělení objektů
• Nové přiřazení úlohy

Pokročilá manipulace objektu
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6.6.1 Změna měřítka objektů

Obecné informace

Funkce Scaling umožňuje:
• Proporcionálně zvětšit nebo zmenšit objekty, které jste vytvořili a generovat nový objekt z

morfovaných objektů.
• Vytvořit objekt „stěna“, který je vygenerovaný relativně ke zdrojovému objektu, který jste již

vytvořili.

Jak aktivovat změnu měřítka objektu

Kroky

1. Klikněte na tlačítko Advanced Manipulation... v oblasti funkcí.

2. Vyberte záložku Scaling.

Záložka Scaling

①

②

Obrázek 69 

Č. Složka

① Vytvoří se vybraný zdrojový objekt, ze kterého bude vytvořen objekt se změněným měřít-
kem.

② Náhled objektu se změněným měřítkem na základě provedené manipulace objektu.

Jak zvětšit a zmenšit objekty

Možnosti dostupné v dialogu Scaling se budou lišit v závislosti na tom, zda objekty zmenšujete
nebo zvětšujete, nebo zda vytváříte stěnový objekt.
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Kroky

1. V nabídce Choose Operation and Source Object vyberte možnost Enlarge Object ne-
bo Shrink Object.

2. V nabídce Choose Operation and Source Object také vyberte objekt, u kterého chcete
změnit měřítko z poskytnutého seznamu.

3.

• V sekci Adjust Parameters definujte rozměry v milimetrech, o které by se objekt měl
zvětšit nebo zmenšit.

• Výchozí nastavení je takové, že velikost objektu se změní proporcionálně ve směru zle-
va doprava, zepředu dozadu a od hlavy k chodidlům. Chcete-li deaktivovat toto nasta-
vení, klikněte na zaškrtávací pole proportional pro příslušnou orientaci.

4.

• V poli Name zadejte název pro objekt se změněným měřítkem. Předem definovanou
strukturu lze také vybrat z poskytnutého seznamu.

• Výchozí nastavení je takové, že nový objekt bude nazván podle zdrojového objektu a
vybrané operace.

5. Klikněte na požadovanou barvu pro objekt.

6. Chcete-li si prohlédnout výsledek operace změny měřítka, klikněte na pohledy náhledu,
které jsou k dispozici v pravé části stránky záložky.

7. Kliknutím na možnost Generate vytvořte objekt se změněným měřítkem.

8.
• Chcete-li potvrdit svá nastavení a ukončit tento dialog, klikněte na tlačítko Close.
• Objekt se změněným měřítkem je nyní zobrazen v pohledu seznamu v oblasti funkcí.

Bezpečnostní poznámka

Objekty budou pouze zvětšeny nebo zmenšeny, je-li zadaný okraj větší než nebo roven
polovině vzdálenosti řezů datové sady a tloušťce řezu. Jinými slovy, má-li snímek
vzdálenost řezů tloušťku řezu 5 mm a okraj objektu je nastaven na 2 mm, objekt se
nezvětší ve směru snímku. Je-li okraj 2,5 mm, objekt se zvětší.

Omezení zmenšování

Zmenšování objektů/struktur se značně rozdílnými vzdálenostmi v kolmých směrech může vést k
větší erozi, než se očekává. Posuďte následující dvourozměrný příklad, v němž eliptický objekt na
Obrázek 70 znázorňuje rozměry prvku použitého pro zmenšení/erozi, a proto se nazývá erozní
prvek.

Obrázek 70 
Tento erozní prvek má přibližně 16krát větší výšku oproti šířce. Tečka uprostřed označuje bod,
který je posouván po hranici erodovaného objektu. Aplikací tohoto erozního prvku na kruhový
kotouč (znázorněný kruhovou čarou na Obrázek 71) vznikne erodovaný objekt (znázorněný plným
objektem uprostřed Obrázek 71), kde je zmenšení šířky cca 5krát větší než je stanoveno
vodorovným poloměrem erozního prvku. Při výběru parametrů pro zmenšování objektů mějte
tento vliv na paměti.
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Obrázek 71 

Jak vytvořit stěnový objekt

Kroky

1. V nabídce Choose Operation and Source Object vyberte možnost Create Wall.

2.

• Kliknutím na tlačítko Exterior vytvořte stěnový objekt vně zdrojového objektu.
• Kliknutím na tlačítko Centered vytvoříte hranici zdrojového objektu ve středu nového

stěnového objektu.
• Kliknutím na tlačítko Interior vytvoříte stěnový objekt uvnitř zdrojového objektu.

3. V nabídce Choose Operation and Source Object dále vyberte požadovaný zdrojový ob-
jekt.

4. V sekci Adjust Parameters definujte rozměry v milimetrech pro stěnový objekt.

5.
• V poli Name zadejte název pro stěnový objekt. Předem definovanou strukturu lze také

vybrat z poskytnutého seznamu.
• Standardní název nového objektu je název zdrojového objektu.

6. Klikněte na požadovanou barvu pro objekt.

7. Chcete-li si prohlédnout výsledek operace změny měřítka, klikněte na pohledy náhledu,
které jsou k dispozici v pravé části stránky záložky.

8. Kliknutím na možnost Generate vytvořte stěnový objekt.

9.
• Chcete-li potvrdit svá nastavení a ukončit tento dialog, klikněte na tlačítko Close.
• Stěnový objekt je nyní zobrazen v pohledu seznamu v oblasti funkcí.
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6.6.2 Slučování objektů

Obecné informace

Záložka Logical Operations umožňuje sloučit dva objekty a ze sloučených objektů vytvořit nový
objekt.

Jak aktivovat logické operace

Kroky

1. Klikněte na tlačítko Advanced Manipulation... v oblasti funkcí.

2. Vyberte záložku Logical Operations.

Záložka Logical Operations

①

②

Obrázek 72 

Č. Složka

① Vytvoří se vybrané zdrojové objekty, ze kterých bude vytvořen nový objekt.

② Náhled nového objektu na základě způsobu sloučení dvou zdrojových objektů.

Jak sloučit objekty

Kroky

1. V polích First Operand a Second Operand vyberte dva objekty, na kterých má být nový
objekt založen.
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Kroky

2.

Vyberte požadovanou operaci z následujících možností:
• Klikněte na tlačítko Union, chcete-li vytvořit nový objekt ze dvou sloučených objektů.
• Klikněte na tlačítko Intersection, chcete-li vytvořit nový objekt z průniku dvou objektů.
• Klikněte na tlačítko Subtraction, chcete-li vytvořit nový objekt, který je výsledkem ode-
čtení druhého objektu (Second Operand) od prvního objektu (First Operand).

3.
• V poli Name zadejte název pro nový objekt. Předem definovanou strukturu lze také vy-

brat z poskytnutého seznamu.
• Výchozí nastavení je takové, že nový objekt bude nazván podle vybrané operace.

4. Klikněte na požadovanou barvu pro objekt.

5. Chcete-li si prohlédnout výsledek slučovací operace, klikněte na pohledy náhledu, které
jsou k dispozici v pravé části stránky záložky.

6. Kliknutím na možnost Generate vytvořte nový objekt.

7.
• Chcete-li potvrdit svá nastavení a ukončit tento dialog, klikněte na tlačítko Close.
• Nový objekt je nyní zobrazen v pohledu seznamu v oblasti funkcí.

VYTVOŘENÍ OBJEKTU

Klinická příručka Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 143



6.6.3 Dělení objektů

Obecné informace

Záložka Splitting umožňuje rozdělit plánované objekty na menší objekty. To může být užitečné
například při léčbě spinálních tumorů pro oddělení oblastí OAR, které by neměly být vystaveny
ozáření při léčbě oblastí tumoru, které by měly obdržet maximální dávku.

Jak aktivovat operace dělení

Kroky

1. Klikněte na tlačítko Advanced Manipulation... v oblasti funkcí.

2. Vyberte záložku Splitting.

Záložka dělení

Obrázek 73 

Počáteční kroky

Kroky

1. Ze seznamu Source Object vyberte objekt, který chcete rozdělit.

2.

Vyberte požadovanou orientaci rozdělení pro rovinu řezu:
• Klikněte na tlačítko Min Area a libovolně definujte orientaci rozdělení tak, aby průřez

byl minimální.
• Klikněte na tlačítko Axial, Coronal nebo Sagittal, chcete-li objekt rozdělit podle defino-

vané orientace.
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Kroky

3.

Klikněte na tlačítko Object Splitter na panelu nástrojů v záložce Splitting.

4. Klikněte na preferovaný pohled na záložce.

5.

• Pomocí ukazatele myši upravte řeznou rovinu podél vybrané orientace přetáhnutím ze-
leného čtverce.

• Je také možné naklonit rovinu pohybem ukazatele myši nad a pod zeleným čtvercem.

6.

Ověřte, že objekt je správně rozdělen pomocí poskytnutých pohledů snímku a pohled ve
3D.

Jak vytvářet rozdělené objekty

Jakmile jste přesvědčeni, že objekt byl správné rozdělen, můžete generovat dva nové objekty,
označené modrými a žlutými rámečky.

Kroky

1. V poli Name definujte název pro první objekt.

2. Klikněte na požadovanou barvu pro objekt.

3. Klikněte na tlačítko Generate Blue nebo Generate Amber podle toho, který objekt chce-
te generovat. Tento objekt se nyní zobrazí v seznamu Source Object.

4. Opakujte kroky 1-3 pro druhý objekt.

5.
• Chcete-li potvrdit svá nastavení a ukončit tento dialog, klikněte na tlačítko Close.
• Nové objekty jsou nyní zobrazeny v pohledu seznamu v oblasti funkcí.
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6.6.4 Nové přiřazení úlohy

Obecné informace

Tato funkce umožňuje, aby objekt s přiřazenou specifickou úlohou v předpisu (viz str. 165) mohl
být vyměněn za jiný objekt.
• Jestliže například cílový objem zmenšil svou velikost mezi léčebnými zákroky, může být

vytvořen upravený objem pomocí funkcí změny měřítka (str. 139).
• Původní objem (označený jako PTV v plánovacím předpisu) lze potom zaměnit za zmenšený

objem.

Jak aktivovat nové přiřazení úlohy

Kliknutím na Role Reassignment ... otevřete dialog Reassignment.

Dialog nového přiřazení

Obrázek 74 
Objekty definované v předpisu jako PTV, Boost nebo OAR (viz str. 165) jsou zobrazeny v
nabídce Assigned Objects.
Zbývající objekty dostupné pro výběr jsou zobrazeny v nabídce Available Objects.

Kroky

1. V nabídce Assigned Objects vyberte původní objekt, který chcete vyměnit.

2. V nabídce Available Objects vyberte náhradní objekt.

3. Kliknutím na Swap vyměníte původní objekt za náhradní objekt.

4. Chcete-li potvrdit svá nastavení a ukončit tento dialog, klikněte na tlačítko Close.

Ověřte, že scénář úpravy léčby je vhodný pro plánovanou léčbu.
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6.7 Simulace dat ve 4D
6.7.1 Přehled

Obecné informace

Jsou-li k dispozici řady dat ve 4D (viz str. 474), ve spodní části vpravo od pohledů řezu a
rekonstrukce se zobrazí ovládací panel, který vám umožní sledovat simulaci pohybu vnitřního
orgánu.
Tato funkce je užitečná zejména při plánování kontur objektu pro extrakraniální léčbu, protože
pohyb vnitřních orgánů může být v takových případech významným faktorem.

Ovládací panel

Obrázek 75 

Simulace v činnosti

① ②

③ ④

Obrázek 76 
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Funkce ovládacího panelu

Složka Funkce

Spustí 4D simulaci automatickým procházením dostupných dat v sekvenci.

Pozastaví 4D simulaci.

Umožňuje ruční dopředné procházení dostupných datových sad.

Rychlý přechod dopředu přímo ke konci 4D simulace.

Umožňuje ruční zpětné procházení dostupných datových sad.

Převinutí přímo na začátek 4D simulace.

Pomocí posuvníku průběhu můžete přejít k určitému bodu simulace.

Simulace dat ve 4D
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6.8 Ukončení vytvoření objektu
6.8.1 Přehled

Výzva k ukončení

Obrázek 77 
Před ukončením kroku Object Creation se ujistěte, že všechny objekty jsou správně
segmentovány.
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Ukončení vytvoření objektu
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7 VYTVOŘENÍ PLÁNU
LÉČBY

7.1 O plánování léčby

Postup plánování léčby

Tento krok umožňuje vytvoření úplného plánu léčby.

Kroky

1. Vyberte šablonu nebo proveďte ruční plánování.

2. Definujte předpis pro každý objekt plánování.

3. Přidejte skupiny léčby.

4. Zobrazte výsledky alternativních algoritmů výpočtu dávky.

5. Zobrazte dávku pomocí zobrazení snímku nebo DVH.

6. Porovnejte plány.
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7.1.1 Porovnání možností léčby

Obecné informace

Systém iPlan RT Dose umožňuje vytvořit plán léčby pomocí modalit terapie:
• Konformní svazek
• Konformní oblouk (statický a dynamický)
• IMRT
• Kruhový oblouk
• HybridArc

Softwarová aplikace nelimituje množství použitých léčebných polí, svazků nebo oblouků. Výkon
systému však bude ovlivněn, je-li použit velký počet svazků (> 50), oblouků (> 10) nebo IMRT polí
(> 20).

Konformní svazky

Technika Conformal Beam používá specifické tvary kolimátoru pro různé směry gantry a stolu, aby
se optimalizovalo každé radiační pole podle tvaru objemu PTV. Protože s vícelamelovým
kolimátorem je možné dosáhnout velké velikosti pole, je obvykle dostatečné plánovat jediné
izocentrum pro každou lézi.
Nevýhoda této techniky je v tom, že dávka do okolní tkáně na vstupní straně svazku může být
vyšší než při provádění standardní radiochirurgie s rotační gantry.

Konformní oblouky

Během konformní léčby obloukem je rotace gantry během ozáření podobná jako při standardní
radiochirurgii. Úprava radiačního pole na tvar tumoru pro každou rovinu oblouku a úhel gantry je
podobná přístupu konformního svazku. Je možná léčba jak statickým, tak i dynamickým
konformním obloukem.

Léčba Tvar radiačního pole

Dynamický konformní oblouk Přizpůsobený projekci PTV během oblouku

Statický konformní oblouk Pro celý oblouk se vypočte průměrný tvar pole

Radioterapie s modulovanou intenzitou

V případě radioterapie s modulovanou intenzitou (IMRT) se intenzita svazku mění v rámci
vytvořeného pole. Tímto způsobem je možné minimalizovat dávku do ohrožených orgánů v
blízkosti PVT.

Kruhové oblouky

Léčba pomocí kruhových oblouků používá kónické kolimátory, což má za následek radiační pole s
kuželovým tvarem. Do bodu průsečíku se dodá vysoká dávka, zatímco dávky vně tohoto objemu
jsou značně nižší. Pro jednu léčbu se obecně použije mnoho oblouků, které jsou prostorově
uspořádány kolem pacienta pomocí úhlů ozařovacího stolu specifických pro každý oblouk. Použití
dostatečného počtu svazků vylepšuje distribuci dávky, čímž se minimalizuje dávka do okolní
tkáně.
Kruhové oblouky jsou zejména užitečné při léčbě malých sférických lézí a při provádění funkční
radiochirurgie. Nevýhoda použití kónických polí je v tom, že může být nutné plánovat několik
izocenter pro jediný PTV. Výsledkem je, že dávka uvnitř léze nemusí být dostatečně homogenní.
Výpočet dávky pro léčbu kruhovým obloukem se provádí pomocí algoritmu dávky kruhovým
kónusem. Algoritmus Monte Carlo není v tomto případě k dispozici.

O plánování léčby
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Přesnost kruhového kónusu připojeného k upevnění kolimátoru nemůže být garantována
pro všechny úhly kolimátoru. Ujistěte se, že během léčby je použit identický úhel
kolimátoru jako při měření svazku.

V případě kruhových kuželů musí čelisti odstínit záření na vnějšku materiálu kuželu.
Polohy čelistí při léčbě musí být identické s polohami čelistí použitých během posledních
měření svazku.

HybridArc

HybridArc je kombinací léčby dynamickým konformním obloukem a IMRT. Ke každému
dynamickému konformnímu oblouku je přidán jeden nebo více svazků IMRT ve stejné poloze
stolu pro další optimalizaci rozdělení dávky minimalizací úsilí při dalším nastavování.
Uživatel nastavuje délku oblouku a počet svazků IMRT v jednom oblouku. Úhly gantry svazků
IMRT se automaticky rozdělí v softwaru pomocí vzdálenosti úhlu gantry mezi dvěma sousedními
svazky IMRT a úhlem gantry prvního svazku IMRT vypočteného ze vztahu:

distance length
number
--------------------= first distance

2
----------------------=,

Uživatel může dále upravit vážení mezi dávkou aplikovanou konformním obloukem a svazky
IMRT. Před optimalizací svazků IMRT je apertura dynamického konformního oblouku
optimalizována podle definovaných omezení IMRT za účelem ještě lepšího rozdělení dávky.
HybridArc takto využívá výhod léčby dynamickým konformním obloukem i IMRT.
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7.1.2 Přehled hlavní obrazovky

Účel

Na obrazovce Treatment Planning můžete definovat, prohlížet a upravovat svůj plán léčby.

Otevření plánování léčby

K tomuto kroku můžete přejít přes funkce Navigator (viz str. 46).
Není-li plán léčby ještě definován, systém iPlan RT Dose automaticky otevře dialog Create Plan
(viz str. 158).

Hlavní obrazovka

Obrázek 78 

Refresh MU

Toto tlačítko aktualizuje výpočet monitorovacích jednotek pro celý plán léčby. Hodnoty MU se
aktualizují automaticky pouze v případě zásadních změn, např. vážení skupin léčby a jednotlivých
prvků léčby (viz str. 189 a 195), nebo úpravy předpisu (viz str. 176).
• U prvků léčby HybridArc funkce Refresh MU obnoví vážení úhlu a svazku IMRT po

optimalizaci apertury.
• U prvků IMRT a HybridArc funkce Refresh MU provede normalizaci předepsané dávky PTV po

optimalizaci IMRT.
• Funkce Refresh MU by se obecně neměla po optimalizaci IMRT používat, protože nebere v

úvahu cíle OAR. Funkce Refresh MU může takto vést k poškození omezení OAR.
• Funkce Refresh MU po optimalizaci IMRT v kombinaci s aktivovaným algoritmem Monte Carlo

vždy vyvolá nový výpočet Monte Carlo nezávisle na výsledcích předchozího výpočtu. V
důsledku statistické povahy algoritmu Monte Carlo může každé použití funkce Refresh MU
vést k mírně odlišným jednotkám monitorování svazku.

Oblast funkcí

Jestliže plán léčby ještě nebyl definován, jsou k dispozici následující funkce:

O plánování léčby
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Složka Funkce

Create Treatment Plan Umožňuje vytvoření plánu léčby (viz str. 158).

Object Manipulation Umožňuje upravit tvar objektů buď na základě jejich morfologie nebo
provedením logických operací (viz str. 138).
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7.1.3 Funkce panelu nástrojů specifického pro dávku a funkce pohledu

Funkce na panelu nástrojů

Složka Funkce Viz

Plan Comparison umožňuje načtení druhého plánu léčby, který
je možné porovnat s aktuálním plánem léčby, nebo porovnat vý-
počty provedené algoritmem Monte Carlo a tužkového svazku.

Strana 235

Open DVH Dialog otevře dialog, v němž lze vypočítat léčebnou
dávku pro plánované cílové objemy. Strana 218

Dose Display otevře dialog, v němž lze konfigurovat různé mo-
žnosti zobrazení dávky, např. relativní nebo absolutní hodnoty,
jednotky cGy nebo Gy atd. 

Strana 216

Toggle Monte Carlo / Pencil Beam umožňuje přepínat mezi al-
goritmem Monte Carlo a algoritmem tužkového svazku pro výpo-
čet dávky. 

Strana 207

Show Dose umožňuje zobrazit kontury plánované dávky pro kaž-
dý cílový objem spolu s příslušnou stupnicí dávky. Strana 212

Threshold umožňuje zobrazit pouze jednu hranici dávky, což
umožňuje koncentrovat se na určitou hodnotu dávky. Strana 214

Funkce pohledu obrazu

Složka Funkce Viz

Toggle view mode umožňuje zobrazit frontální nebo kraniální po-
hled z pohledu pouze orgánů OAR nebo z pohledu všech struktur. Strana 241

show/draw planning shape umožňuje přizpůsobit radiační pole
nastavením lamel vícelamelového kolimátoru. Strana 260

show/change leaves and jaw positions umožňuje ručně nastavit
polohy lamel a čelistí. Strana 261

enter leaf positions numerically umožňuje zadat specifické hod-
noty pro každou lamelu. Strana 263

reset manual changes to shape umožňuje zrušit nastavení poloh
lamel. Strana 264

O plánování léčby

156 Klinická příručka Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Složka Funkce Viz

Toggle fluence display umožňuje přepínat zobrazení na mapu
fluence. Strana 215

Arc/Beam display umožňuje vybrat, které plánované svazky nebo
oblouky by měly být zobrazeny. Strana 247

Tyto funkce umožňují přecházet mezi vybranými oblouky nebo
IMRT svazky.

Strana 265

Přepíná mezi různými svazky IMRT při léčbě HybridArc.
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7.2 Vytvoření nového plánu léčby
7.2.1 Přehled

Obecné informace

Po dokončení procesu Object Creation (viz str. 73) budete automaticky vyzváni k vytvoření
nového plánu léčby.
Nebyl-li plán léčby dosud definován, je také možné vytvořit nový plán kliknutím na Create
Treatment Plan.

Dialog vytvoření plánu

Obrázek 79 

Možnosti vytvoření plánu

Existují tři možné variace pro vytvoření nového plánu léčby:

Část Viz

Jak vytvořit zcela nový plán Strana 159

Jak vytvořit nový plán (existující předpis) Strana 159

Jak vytvořit nový plán (existující předpis a sestava) Strana 159

Správa šablon plánu

Chcete-li přeorganizovat existující šablony léčby, klikněte na Manage ... (viz str. 291).

Následné modifikace

Modifikace dokončeného plánu léčby lze provádět v dialogu Prescription (viz str. 176). Typ
předpisu (viz str. 164) lze však nastavit pouze v dialogu Create Plan.

Vytvoření nového plánu léčby
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7.2.2 Možnosti vytvoření plánu

Jak vytvořit zcela nový plán

Kroky

1. Vyberte tlačítko možností Manually ve spodní části dialogu Create Plan.

2. Kliknutím na tlačítko Next definujte předpis (viz str. 162).

Sestavu léčby je nutné definovat samostatně v dialogu Group (viz str. 179).

Jak vytvořit nový plán (existující předpis)

Kroky

1. Vyberte tlačítko možností Plan Template v horní části dialogu.

2. Ze seznamu vyberte preferovanou šablonu.

3. Vyberte zaškrtávací políčko Load prescription only a klikněte na Next.

Informace vybraného předpisu jsou aplikovány na plán léčby a mohou být modifikovány:
• V dialogu Create Plan (viz str. 162)
• V dialogu Prescription (viz str. 176)

Sestavu léčby je nutné definovat samostatně v dialogu Group (viz str. 179).

Jak vytvořit nový plán (existující předpis a sestava)

Kroky

1. Vyberte tlačítko možností Plan Template v horní části dialogu.

2. Ze seznamu vyberte preferovanou šablonu a klikněte na Next.

Informace vybraného předpisu jsou aplikovány na plán léčby a mohou být modifikovány:
• V dialogu Create Plan (viz str. 162)
• V dialogu Prescription (viz str. 176)

Informace o sestavě léčby jsou aplikovány na plán léčby a mohou být modifikovány ve skupině
Group (viz str. 179).

Rozdělení oblouku nebo svazku, vytvořené výběrem šablony, není klinicky optimalizováno.
Před léčbou je nutné vyhodnotit efektivitu výsledného plánu.
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7.2.3 Změna vlastností plánu

Obecné informace

Vlastnosti plánu léčby je možné změnit v dialogu RTPlan Properties.

Jak nastavit parametry výpočtu dávky

Kroky

1.

V oblasti funkcí vyberte objekt RTPlan.

2. Kliknutím na Properties v záložce Functions v oblasti s funkcemi otevřete dialog Pro-
perties.

Dialog RTPlan Properties

Obrázek 80 

Složka Funkce

Name Název plánu léčby Zobrazí se na kartě s funkcemi. Výchozí název je „The
RTPlan“.

Treatment Type Cranial nebo Extracranial.

Plan Intent Zde můžete poznamenat účel plánu, např. paliativní nebo léčebný.

Dále můžete zobrazit:
• aktuální referenční a vyrovnávací sady,
• orientaci pacienta.

Vytvoření nového plánu léčby
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Další vlastnosti

Vlastnosti následujících funkcí můžete nastavit v tomto dialogu:
• Výpočet dávky: viz str. 204.
• Monte Carlo: viz str. 208.
• Předpis: viz str. 204.
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7.3 Definování předpisu
7.3.1 Přehled

Obecné informace

Předpis je základem plánu léčby. V předpisu můžete definovat:
• která struktura je typ PTV nebo Boost a které objekty jsou ohrožené (OAR),
• jak má být vypočtena dávka vzhledem ke struktuře,
• jaká dávka se má aplikovat na strukturu typu PTV nebo Boost,
• jakou váhu mají mít jednotlivé OAR,
• omezení dávky a objemu pro každý objekt,
• cíle pro optimalizaci plánování.

Dialog vytvoření plánu

Obrázek 81 

Jak definovat předpis

Kroky Viz

1. Vyberte typ předpisu. Strana 164

2. Plánovacím objektům přiřaďte typy, např. OAR, PTV. Strana 165

3. Konfigurujte nastavení dávky a frakcionaci pro objekty PTV a Boost. Strana 166

4. Pro každý objekt definujte dávkově objemový histogram (DVH). Strana 170

5.
Definujte omezení pro PTV a různé OAR. Výsledný plán léčby by měl tato
omezení dodržet.
POZNÁMKA: omezení je možné měnit podle cílů.
 

Strana 172

6. Definujte cíle plánování. Budou mít vliv na výpočty optimalizace dávky bě-
hem inverzního plánování. Strana 172

Definování předpisu
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POZNÁMKA: můžete také změnit existující předpis (viz str. 176).
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7.3.2 Výběr typu předpisu

Obecné informace

Předpis určuje, jak se má vypočítat dávka ve vztahu k cílové struktuře.
Typy předpisu jsou definovány globálně pro plán léčby. Následná změna typů předpisu není
možná.

Typy předpisu

Obrázek 82 

Který typ předpisu?

Typ předpisu

Dose Volume Pres-
cription

Tento typ předpisu se používá pro zajištění, že specifická procentuální
část cílové struktury dostane specifickou procentuální část předepsané
dávky.
Jestliže vyberete Dose Volume Prescription, systém automaticky vypo-
čítá nejlepší pokrytí poměru dávky k objemu, přičemž bere v úvahu defi-
novaná omezení (viz str. 172).
POZNÁMKA: normalizační bod je i tak možné následně vytvořit (viz str.
232).
 

Point Prescription to
Isocenter

Tento typ předpisu definuje specifickou dávku do bodu izocentra (norma-
lizační bod) bez ohledu na objem struktury.
Jestliže vyberete Point Prescription to Isocenter, software indikuje po-
rušení omezení v dávkově objemovém histogramu (viz str. 170). Poté je
nutné plán podle potřeby ručně upravit.

POZNÁMKA: je-li vybrána možnost Dose Volume Prescription, kolem PTV ponechte přiměřený
okraj, aby byl zahrnut polostín MLC.
 

Relativní dávka

Toto nastavení určuje poměr dávky podle uvážení lékaře. Relativní dávka 100 % představuje
absolutní dávku 1.

Výpočet dávky

Můžete upravit parametry výpočtu dávky. Viz str. 204.

Definování předpisu
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7.3.3 Přiřazení typů objektům

Obecné informace

Každému objektu lze přiřadit určitý typ objektu pomocí tlačítek možností vedle seznamu, např.
PTV nebo Boost.

Přiřazení objektu

Obrázek 83 

Dostupná nastavení

Typ objektu Popis

PTV Příslušný objekt je nastaven jako plánovaný cílový objem.

Boost
Vybraná část plánovaného cílového objemu může být vybrána pro obdržení
vyšší dávky.
Objekty s dosycením dávky musí být vždy součástí PTV.

OAR Nastavení definovaná pro objekty OAR (viz str. 166) přímo ovlivňují automa-
tickou optimalizaci lamel pro konformní léčbu.

Other
Požaduje-li se uvedené, tuto možnost lze použít pro definování struktur obe-
cného zájmu, které nejsou přímo relevantní pro oblast léčby. Pro tento typ ob-
jektu nejsou k dispozici žádná specifická nastavení.

Jak přiřadit typy objektů

Kroky

1. Vyberte objekt v seznamu.

2.
Přiřaďte typ aktivací přepínače, např. PTV, OAR atd. Objekt v seznamu změní barvu.
Vhodné objekty lze také vybrat společně (pomocí myši s klávesami Shift nebo Ctrl) a
přiřadit k určitému typu objektu pomocí tlačítek možností.

3. Pro každý objekt PTV a Boost definujte předpisy dávky.

4. Pro každý objekt OAR definujte omezení.

5. Pro každý objekt PTV, Boost a OAR definujte cíle.
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7.3.4 Definování předpisu dávky pro objekty PTV a Boost

Obecné informace

Informace o předpisu a frakci můžete definovat pro každý objekt PTV zobrazený v seznamu
Objects list.

Oblast nastavení

Obrázek 84 

Jak definovat nastavení objektu PTV

Kroky

1. V seznamu Objects vyberte cílový objekt.

2. Ověřte, že je vybrán přepínač PTV. Objekt by měl mít nyní zelenou barvu a měl by být
označen jako PTV.

3. Pomocí číselníku Number of Fractions stanovte celkový počet frakcí.

4.

Určete dávku. Může se jednat buď o:
• specifickou dávku pro každou Single Fraction nebo o
• celkovou dávku pro All Fractions.

Pomocí dialogu Dose Display (viz str. 216) můžete definovat:
• jednotku dávky (cGy nebo Gy),
• zda je dávka relativní nebo absolutní.

5.

Nastavte cíl normalizace:
• Pomocí rozevíracího seznamu nastavte preferované cíle normalizace jako cíl absolutní

nebo relativní dávky, nebo
• Nastavte Normalization na procento objemu (V%) přímo.
• Nastavte normalizační bod v DVH výběrem bodu omezení, kliknutím pravým tlačítkem

myši zobrazte místní nabídku a vyberte položku Normalization. Viz str. 172.
Definovaný cíl bude zachován funkcí Refresh MU.
Chcete-li ihned provést normalizaci během dopředného výpočtu IMRT, vyberte normali-
zační bod, kliknutím pravým tlačítkem myši zobrazte místní nabídku a vyberte položku
Renormalize Post-Optimization.
POZNÁMKA: optimalizace apertury pro léčbu HybridArc také provádí normalizaci podle
bodů vybraných pro možnost Renormalize Post-Optimization, ale jen tehdy, pokud se
neprovádí žádná optimalizace IMRT.
 

6. Oblast Assigned groups je relevantní pro následná přiřazení skupiny léčby (viz str.
176).
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Jak definovat nastavení objektu Boost

Nastavení objektů Boost můžete definovat stejně jako u objektů PTV. V případě objektů Boost je
dávka PTV doplněna. Celkový výsledek se správně zobrazí v dávkově objemovém histogramu
(viz str. 170).
POZNÁMKA: pokud se cíl skládá se dvou objektů PTV, z nichž jeden je uvnitř druhého, k
vnitřnímu objektu PTV doporučujeme přiřadit typ objektu Boost.
 

PTV a dopředné plánování

Provádíte-li dopředné plánování, s každým objektem typu PTV nebo Boost musí souviset jedno
izocentrum (viz str. 179).

PTV a plánování IMRT

Během plánování IMRT můžete provádět léčbu většího počtu PTV s jednou skupinou léčby a
léčbu s integrovaným objektem s dosycenou dávkou. V takovém případě nemusíte vybírat
skupinu léčby pro objekt(y) s dosycenou dávkou a nemusíte brát ohled na počet frakcí, protože
rozhodující je pouze hodnota dávky. 
POZNÁMKA: vezměte v úvahu, že při léčbě několika lézí s jednou skupinou léčby, existují z
fyzikálních a technických důvodů omezení vzdálenosti mezi lézemi a jejich polohou uvnitř
možného radiačního pole.
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7.3.5 Definování omezení dávky u objektů OAR

Obecné informace

Během plánování můžete definovat stupeň ochrany jednotlivých objektů OAR.

Objekty OAR vždy správně ohraničte a definujte, aby nedostaly nezamýšlenou dávku.

Nastavení OAR

Obrázek 85 

Jak definovat nastavení objektu OAR

Kroky

1. V seznamu Objects vyberte cílový objekt.

2. Ověřte, že je vybrán přepínač OAR. Objekt by měl mít nyní modrou barvu a měl by být
označen jako OAR.

3. Chcete-li provést plánování typu Forward Planning, v okně OAR Type definujte prioritu
(viz dále).

4. Chcete-li provést plánování typu Inverse Planning, každému objektu OAR přiřaďte hod-
notu Guardian (viz dále).

Dopředné plánování

Chcete-li provést plánování typu Forward Planning, lze každému OAR přiřadit jednu ze tří úrovní
priority, které jsou vzaty v úvahu během následného plánování:

Priorita OART Popis

OAR Type 1

Systém bere tyto objekty v úvahu v průběhu optimalizace lamel.
Objekty OAR s prioritou 1 by měly být zcela zastíněny z důvodu ochrany
příslušné oblasti. V závislosti na poloze PTV však nelze vždy dosáhnout za-
stínění 100 %.

OAR Type 2
Systém také bere tyto objekty v úvahu v průběhu optimalizace lamel.
Části okrajů PTV, které se překrývají s objekty OAR s prioritou 2, jsou zastí-
něny, aby byla chráněna příslušná oblast.

OAR Type 3 Tyto objekty nejsou vzaty v úvahu v průběhu optimalizace lamely.
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Inverzní plánování

Chcete-li provést plánování typu Inverse Planning, každému objektu OAR můžete přiřadit
hodnotu Guardian. 

Typ OAR Výchozí hodnota Guardian

OAR Type 1 Výchozí nastavení poskytuje 100% ochranu pro přiřazený objekt.

OAR Type 2 Výchozí nastavení poskytuje 66% ochranu pro přiřazený objekt.

OAR Type 3 Výchozí nastavení poskytuje 33% ochranu pro přiřazený objekt.

V případě léčby konformním svazkem a konformním obloukem nemá nastavení hodnoty Guardian
dopad na automatický výpočet monitorovací jednotky (MU).

Nastavení hodnoty Guardian a IMRT

Nastavení ochrany jsou důležitá zejména pro optimalizaci dávky během léčby IMRT a HybridArc,
protože vypočtené optimalizace jsou výsledkem násobení procentní hodnotou Guardian.
• Je-li hodnota Guardian pro OAR nastavena na 100 %, OAR obdrží maximální ochranu během

optimalizace dávky.
• OAR s hodnotou Guardian 0 % nebude během optimalizace dávky vůbec brán v úvahu.
• Je-li u léčby HybridArc hodnota Guardian pro OAR nastavena na hodnotu menší než 10 %,

OAR nebude vzat pro optimalizaci apertury v úvahu.
Podrobnosti o optimalizaci dávky viz str. 303.

Vztah dávek

Vztah dávek pro zobrazení je zobrazen ve spodní části oblasti nastavení pod General Dose
Relation for Display. Jestliže byly definovány dva nebo více objektů PTV pro plán léčby s
různými předpisy dávek, je možné upravit tuto dávku tak, aby byl aplikován vhodný vztah. Toto je
pouze nastavení zobrazení a neovlivní skutečný předpis dávky.

Hodnota All Fractions je vždy rovna procentuální dávce, kterou očekáváte pro PTV. Pro
všech běžných sestav by tato hodnota měla korelovat se vztahem dávky. Pro PTV byste
například mohli předepsat dávku 20,0 Gy, jestliže váš preferovaný zobrazený vztah je 80 %
= 16,0 Gy. Komplexnost se zvyšuje pro vícenásobné PTV s různými předpisy.
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7.3.6 Prověření dávkově objemového histogramu

Obecné informace

Pro každý objekt ve středové oblasti dialogu Create Plan je zobrazen dávkově objemový
histogram (DVH).
Pro každý objekt zobrazuje, jakou dávku má která část objektu obdržet.
Informace obsažené v dávkově objemovém histogramu závisí na objektu a nastavení předpisu.

Jak prověřit DVH pro objekt

Chcete-li zobrazit DVH pro objekt, vyberte daný objekt v seznamu Objects. Zobrazí se DVH.

DVH by neměl být jediným kritériem pro rozhodování o přesnosti plánu léčby. Dalším
možným kritériem je zobrazení rozdělení dávky.

Dávkově objemový histogram (příklad pro PTV)

①

②

③

④

⑤

⑤

Obrázek 86 

Č. Složka Funkce

① Objem Po kliknutí sem můžete změnit jednotku zobrazeného objemu
(cm3 nebo procenta).

② Poměr objemu a dáv-
ky

Zobrazí se pro každý bod omezení definovaný v grafu pro aktuál-
ní objekt. Viz str. 172.

③ Vystínované plochy Oblasti v DVH, kterými by graf závislosti dávky na objemu neměl
procházet.

④ Dávka Po kliknutí sem můžete změnit jednotku zobrazené dávky (Gy,
cGy nebo procenta).
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Č. Složka Funkce

⑤ Body omezení Viz str. 172.

Osy x a y

Osa Popis

Osa y Objem objektu (% nebo cm3).

Osa x Dávka, kterou obdrží daný objem (relativní [%] nebo absolutní [Gy nebo cGy]).

Hodnota Guardian

Nastavení hodnoty Guardian pro aktuální OAR je zobrazeno v grafu pod vztahem dávky.

Jak změnit rozsah objemu nebo dávky

Jestliže si přejete zvýšit zobrazený rozsah objemu nebo dávky, klikněte a přetáhněte myší podél
šipek na konci osy x a osy y, dokud graf nedosáhne požadovaného rozsahu. Dvojitým kliknutím
myší na osu jej automaticky přizpůsobíte optimální aproximaci.
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7.3.7 Definování mezí a cílů

Omezení

Omezení jsou použita proto, aby byla omezena dávka obdržená jinými strukturami, než je cílový
objem. Obvykle je určuje lékař.

Prioritní omezení

Nastavení omezení jako prioritní omezení přiřadí danému omezení vyšší prioritu v případě objektů
PTV a všem objektům v případě inverzního plánování.
Vážení prioritních objektů OAR v IMRT se zvyšuje o koeficient 10 (OAR nízký), 100 (OAR střední)
nebo 1 000 (OAR vysoký).
Přenormalizování předpisu je vypočteno tak, aby výsledný DVH vždy správně odpovídal
prioritnímu omezení.

Cíle

Můžete definovat jak cíle, tak omezení. Cíle se používají pro plánování léčby IMRT. Cíle umožňují
nastavit preferované ukazatele optimálního plánu a zároveň zůstat v mezích daných omezeními.

Dostupná omezení

V závislosti na vybraném předpisu a typu léčby a na definovaném typu objektu se použití omezení
mění následujícím způsobem:

Předpis/Léčba PTV/Boost OAR Other

Předpis objemu dáv-
ky

3 standardní omeze-
ní
Uživatelsky defino-
vatelné hodnoty
Použito ve výpočtu
monitorovací jednot-
ky

Počet uživatelsky
definovatelných
omezení
Uživatelsky defino-
vatelné hodnoty
Pouze zobrazení

Bez omezení

Bodový předpis

2 standardní omeze-
ní
Uživatelsky defino-
vatelné hodnoty
Pouze zobrazení

Inverzní plánování
Počet omezení závisí na vybraném typu objektu
Všechna omezení definovaná pro všechny objekty jsou během optimali-
zace dávky vzata v úvahu

Jak změnit existující omezení v DVH

Kroky

1. V seznamu Objects vyberte příslušný objekt.

2. Deaktivujte zaškrtávací pole Change Only Objectives.

3.
Myší vyberte bod omezení v DVH. (Viz Obrázek 86.)
Bod se zvýrazní a můžete jej přetáhnout do jiné polohy.

4. Chcete-li odstranit bod omezení nebo jej nastavit jako prioritní, klikněte na něj pravým tla-
čítkem myši. Otevře se místní nabídka.
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Jak přidat cíle do DVH

Kroky

1. V seznamu Objects vyberte příslušný objekt.

2. Aktivujte zaškrtávací pole Change Only Objectives.

3.

Myší vyberte bod omezení v DVH. (Viz Obrázek 86.)
Bod se zvýrazní a nový bodu můžete odtud přetáhnout do jiné polohy.
Spodní a horní omezení objektu PTV je možné definovat jako cíle, které je třeba během
IMRT dodržovat.

4. Chcete-li odstranit cíl nebo jej nastavit jako prioritní, klikněte na něj pravým tlačítkem
myši. Otevře se místní nabídka.

Omezení a cíle v DVH

Grafický
prvek

Omezení (definované lékařem)

Normalizační bod

Cíl (pro optimalizaci)

Omezení a cíl

Prioritní (označený dalším ohraničením)

Jak změnit omezení a cíle v dialogu pro úpravy

Kroky

1. V seznamu Objects vyberte příslušný objekt.

2. Klikněte na položku Numeric.

3. Ručně definujte hodnoty objemu (v %) a dávky (v Gy) pro každý bod. Bod se příslušným
způsobem umístí na DVH.
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Kroky

4.

Pro objekty PTV a Boost ① mohou být definována tři omezení (spodní dávka, požadova-
ná nebo 50% dávka a horní dávka).
Pro objekty OAR ② je možné definovat několik bodů omezení. Vždy musí být definována
maximální dávka.

①

②

5. Omezení můžete také podle potřeby nastavit na Prioritize nebo Objective.

6. Potvrďte nastavení kliknutím na OK.

Jak přidat nová omezení

Pro objekty OAR je možné vytvořit pouze nová omezení. Za tímto účelem proveďte:

Kroky

1. Ze seznamu Objects vyberte požadovaný objekt OAR (viz str. 165).

2. Umístěte myš na nejvyšší bod na ose objemu DVH (označený průsečíkem bodu a přím-
ky) a přetáhněte myš, dokud se na grafu neukáže nový bod.
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Jak uložit omezení jako šablony

Kroky

1.

Chcete-li uložit aktuální nastavení omezení jako šablonu pro následné použití, kliknutím
na Save As ... vedle seznamu Constraint Templates otevřete dialog Save.

2. V poli Enter new name zadejte vhodný název pro šablonu omezení.

3. Kliknutím na Save uložte novou šablonu omezení.

Jak používat šablony omezení

Šablony omezení, které byly uloženy podle popisu v části str. 175, je možné vybrat a aplikovat na
aktuální DVH.

Obrázek 87 

Kroky

1. V rozevíracím seznamu Constraint Templates vyberte šablonu, kterou chcete aplikovat
na aktuální DVH.

2. Jednotlivé hodnoty mohou být následně upraveny podle popisu v části str. 172.

3. Jestliže již šablona není potřeba, vyberte ji a poté ji odstraňte kliknutím na Delete.

Další informace o šablonách omezení jsou uvedeny v části str. 295.
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7.3.8 Změny existujícího předpisu

Obecné informace

Po vytvoření plánu léčby (viz str. 159), můžete kdykoliv upravit informace předpisu.

Jak změnit předpis

Klikněte na položku Prescription v záložce Prescription v oblasti funkcí na hlavní obrazovce.
Zobrazí se dialog Prescription.

Důrazně doporučujeme prověřit vypočtené rozdělení dávky a dávkově objemové
histogramy po jejich změnách v dialogu Prescription a po kliknutí na Refresh MU v oblasti
funkcí.

Dialog předpisu

Obrázek 88 

Co je možné změnit?

Tento dialog obsahuje podobné možnosti konfigurace jako v dialogu Create Plan (viz str. 162),
použité v úvodu pro definování požadovaných parametrů předpisu.
Změna typu předpisu však již není možná (viz str. 164).
Také je možné definovat, zda mají být skupiny léčby uvedené pod položkou Assigned groups
vyloučeny z plánování dávky (viz str. 176).
POZNÁMKA: změna položek Assigned groups není během vytváření plánu k dispozici, protože
vztah mezi PTV a izocentrem lze vytvořit jen na hlavní obrazovce plánování léčby (viz str. 179).
 

Jak přiřadit skupiny pro výpočet MU

Je možné určit, zda skupiny léčby uvedené pod položkou Assigned groups budou vzaty v úvahu
pro výpočet MU.

Kroky

1. Klikněte na Edit v dialogu Prescription.
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Kroky

2.

V nyní zobrazeném dialogu Edit můžete:
Definovat, zda by skupina léčby a PTV (např. Tumor) měly být zahrnuty do plánování
dávky.
Definovat vhodný relativní koeficient vážení, jestliže plán léčby obsahuje několik izocen-
ter.

Tato informace může být také následně upravena pomocí ikony Open Weighting Dialog, která se
nachází v oblasti funkcí během plánování léčby (viz str. 189):
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7.3.9 Předpis pro normalizační bod

Obecné informace

Při předepisování normalizačního bodu je důležité zvážit algoritmickou a číselnou povahu
výsledku výpočtu.
Vypočtený polostín ozařovacího pole, oblast s vysokým gradientem dávky, je zvláště citlivá na
rozdíly v algoritmu výpočtu dávky.

Charakteristiky polostínu

Rozdíly v modelování svazku, a tedy rozdílné charakteristiky polostínu, jsou způsobeny:
• algoritmickými a číselnými zlepšeními algoritmu tužkového svazku mezi různými verzemi

systému iPlan RT Dose,
• různými algoritmy výpočtu dávky (např. algoritmy tužkového svazku a Monte Carlo),
• statistickou povahou algoritmu (Monte Carlo), která vede ke statisticky odlišným vypočteným

bodovým dávkám.
Zejména při předepisování omezení nižší dávky PTV je třeba si uvědomit, že malé rozdíly v
numerickém modelování mohou mít v některých případech podstatný vliv na předepsané
monitorovací jednotky.

Obrázek 89 
Obrázek 89 znázorňuje profily dvou dávek vypočtených pomocí různých algoritmů. Znázorňuje
vliv polostínů různých svazků různých algoritmů na objem PTV.

Příklad: Předepsání dávky x 100 % pro objem PTV

Jak je zobrazeno na Obrázek 89, polostín svazku překrývá oblasti PTV. V důsledku toho každý
rozdíl v polostínu paprsku při použití různých algoritmů (např. tužkového svazku nebo Monte
Carlo) má vliv na rozdělení dávky na PTV.
Všechny odchylky v oblastech PTV s nízkou dávkou (tj. v oblastech polostínu pole) tedy mají
velký vliv na předepsané monitorovací jednotky, protože monitorovací jednotky jsou odstupňovány
tak, že dávkový bod s nejmenší dávkou po změně měřítka monitorovací jednotek obdrží
předepsanou dávku x.
Zvláště u algoritmu Monte Carlo se nedoporučuje normalizovat dávku při 100% objemu PTV.
Vlivem statistické povahy algoritmu se v rozdělení dávky v objemu PTV také projeví tento
statistický šum. Předpis dávky x pro 100% objem vede efektivně k předpisu bodu pro dávkový bod
s poněkud příliš nízkou dávkou z důvodu statistického šumu. Tento způsob předepisování může
vést ke značně odlišnými monitorovacím jednotkám.
Scénář předepisování pro 100 % objemu PTV je extrémní příklad. Ale u malých PTV při
předepisování frakcí PTV se může jednat o podobný případ. V takovém případě byste také měli
zvážit, zda je rozumné předepisovat například pro 90% objem PTV, pokud objem PTV je tak malý,
že malé odchylky polostínu svazku mohou mít podstatný vliv na dávku pro 90% objem PTV.
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7.4 Přidání skupin léčby
7.4.1 Přehled

Obecné informace

Po provedeném definování parametrů předpisu (viz str. 162) jste připraveni definovat parametry
léčby.

Co je skupina léčby?

Skupina léčby definuje jednotlivou léčbu jednoho PTV a její součástí jsou:
• použité zařízení,
• izocentrum,
• modalita:

- IMRT,
- konformní svazek,
- konformní oblouk,
- kruhový oblouk,
- HybridArc,

• informace o kolimátoru,
• dle potřeby počet svazků, rozdělení a úhly.

Jak přidat skupinu léčby

Kroky

1.

V oblasti funkcí vyberte objekt The RTPlan.

2. Kliknutím na Add Treatment Group v záložce Functions v oblasti funkcí otevřete dialog
Group.
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Dialog skupiny

Obrázek 90 

Jak definovat skupinu léčby

Kroky

1.
V poli Group name zadejte název skupiny léčby.
POZNÁMKA: každý název skupiny dostane výchozí předponu „Group“.

2. Pomocí rozevíracího seznamu Select PTV vyberte PTV, ke kterému má být skupina léčby
přiřazena.

3.

V oblasti Isocenter coordinate vyberte jednu z těchto možností:
• Use existing coordinate pro umístění nové léčebné skupiny pomocí existujících

souřadnic skupiny léčby iPlan RT Dose, externích souřadnic importovaných přes DI-
COM RT nebo označených bodů generovaných například pomocí iPlan Cranial.

• New coordinate in selected PTV pro umístění nové skupiny léčby v geometrickém
středu vybraného PTV.

Rozevírací seznam pro Use existing coordinate zahrnuje také externí souřadnice impor-
tované přes DICOM RT. Je-li vybrána externí souřadnice, nelze ji následně přemístit.

4.
V části Select profile vyberte profil zařízení, které chcete použít.
Výběrem zaškrtávacího políčka Hide older profiles se zobrazí pouze poslední profil pro
každý název profilu.

5.

V oblasti Irradiation setup definujte sestavu léčby využitím jedné z těchto možností:
• Create new elements: vyberte typ léčby v závislosti na možnostech léčby podporova-

ných vybraným profilem zařízení. Mohou být definovány také další parametry léčby (viz
str. 183) v závislosti na vybraném typu léčby.

• Use template: zde můžete vybrat sadu prvků léčby na základě šablony, která byla
předdefinována vaší klinikou pro typ tumoru, např. AVM (viz str. 297).

6. Jakmile jste nakonfigurovali požadovaná nastavení, potvrďte je kliknutím na OK.
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Specifická ozařovací sestava

Jestliže jste vybrali Create new elements, musíte definovat různé parametry v oblasti Irradiation
setup dialogu Group. Liší se podle modality léčby a jsou popsány takto:
• Strana 181
• Strana 181
• Strana 182
• Strana 182
• Strana 182

Modalitu léčby je možné vybrat, jen pokud to umožní profil vybraného zařízení. 

Jak vytvořit skupinu léčby konformním svazkem

Kroky

1. Aktivujte položku Conformal beam v nabídce Treatment Type.

2. V okně Coll. angle zadejte úhel kolimátoru.

3. V poli Margin můžete zadat okraj PTV pro výpočet tvaru PTV.

4. Můžete definovat rozdělení svazku vhodné pro kraniální nebo extrakraniální léčbu v poli
Distribution.

5.

Definujte tyto položky:
• Elements: počet prvků léčby (svazků)
• Gantry spread
• Table spread
• Off center: určuje, jak daleko se svazky otočí mimo centrované rozdělení

Jak vytvořit skupinu léčby IMRT

Kroky

1. Aktivujte položku IMRT beam v nabídce Treatment Type.

2. V okně Coll. angle zadejte úhel kolimátoru.

3. V poli Margin můžete zadat okraj PTV pro výpočet tvaru PTV.

4. Můžete definovat rozdělení svazku vhodné buď pro kraniální nebo extrakraniální léčbu
v poli Distribution.

5.

Definujte tyto položky:
• Elements: počet prvků léčby (svazků)
• Gantry spread
• Table spread
• Off center: určuje, jak daleko se svazky otočí mimo centrované rozdělení

POZNÁMKA: v dialogu RTPlan Properties můžete konfigurovat parametry výpočtu dávky IMRT.
Viz str. 204.

Skupinu léčby můžete po jejím vytvoření optimalizovat, jak je to popsáno v části str. 184.
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Jak vytvořit skupinu konformního oblouku (statického nebo dynamického)

Kroky

1. Aktivujte buď položku Conformal Arc (Static) nebo Conformal Arc (Dynamic) v nabíd-
ce Treatment Type.

2. V okně Coll. angle zadejte úhel kolimátoru.

3. V poli Margin můžete zadat okraj PTV pro výpočet tvaru PTV.

4. Můžete definovat rozdělení svazku vhodné buď pro kraniální nebo extrakraniální léčbu
v poli Distribution.

5.

Definujte tyto položky:
• Elements: počet prvků léčby (oblouků)
• Table spread
• Arc length

Vlivem velikosti kroku po 10 stupních pro výpočet dávky pro léčbu konformním obloukem
může být vypočtená dávka nepřesná. Důrazně se doporučuje provést kontrolu pomocí
fantomu pro každý plán léčby konformním obloukem.

Jak vytvořit skupinu kruhového oblouku

Kroky

1. Aktivujte položku Circular Arc v nabídce Treatment Type.

2.
V poli Diameter zadejte průměr kolimátoru.
Pokud aktivujete položku Automatic, průměr každého kruhového kuželu nové skupiny
léčby bude z počátku přizpůsoben průměrnému tvaru PTV.

3. V poli Margin můžete zadat okraj PTV pro výpočet tvaru PTV.

4.

Můžete nastavit parametr Overlap pro kruhové oblouky:
• Při hodnotě 100 % je výsledný zprůměrovaný tvar PTV průnikem všech tvarů PTV vy-

počtených pro všechny kontrolní body gantry.
• Při hodnotě 0 % je výsledný zprůměrovaný tvar PTV sjednocením všech tvarů PTV vy-

počtených pro všechny kontrolní body gantry.
Překryv a okraj PTV nemohou být modifikovány poté, co byl vytvořen objekt. Přiřazené
hodnoty si lze prohlédnout v záložce Plan Content výběrem příslušné skupiny.

5. Můžete definovat rozdělení svazku vhodné buď pro kraniální nebo extrakraniální léčbu
v poli Distribution.

6.

Definujte tyto položky:
• Elements: počet prvků léčby (oblouků)
• Table spread
• Arc length

POZNÁMKA: v dialogu RTPlan Properties můžete konfigurovat intervaly rozestupů kruhových
oblouků. Viz str. 204.
 

Jak vytvořit skupinu HybridArc

Kroky

1. Aktivujte položku HybridArc v nabídce Treatment Type.

2. V okně Coll. angle zadejte úhel kolimátoru.
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Kroky

3. V poli Margin můžete zadat okraj PTV pro výpočet tvaru PTV.

4. V poli Beams zadejte počet svazků v každém oblouku.

5. Můžete definovat rozdělení svazku vhodné buď pro kraniální nebo extrakraniální léčbu
v poli Distribution.

6.

Definujte tyto položky:
• Elements: počet prvků léčby (oblouků)
• Table spread
• Arc length

POZNÁMKA: můžete také přidat léčbu HybridArc kliknutím ba tlačítko Add HybridArc v oblasti
funkcí. Toto tlačítko zjednodušuje pracovní postup, jeho chování se nezmění.
 

POZNÁMKA: v 3D zobrazení je možné ověřit polohu svazků IMRT v pohledu zezadu. Například
HybridArc s úhlem stolu 0° zvýrazňuje zobrazení prvků IMRT pomocí možnosti 3D „View Option“
Caudal.
 

Po vytvoření skupiny léčby HybridArc:

Kroky

1. Upravte oblouk podle vážení IMRT (viz str. 191).

2. Proveďte optimalizaci HybridArc nebo proveďte optimalizaci apertury s následnou optima-
lizací IMRT (viz str. 184).

Pokud má být jedním obloukem (u jednoho izocentra) léčeno více než jedno izocentrum,
chyby v nastavení rotace budou mít vliv na „satelitní“ izocentra. Před léčbou vždy opravte
chyby nastavení, zejména chyby rotace, pokud má být léčena více než jedna léze s jedním
izocentrem.

V různých fázích procesu plánování může dojít k záměně směru otáčení gantry: Například
tvary MLC se zrcadlí z důvodu rotace nakloněné gantry, nebo na výtisku není výslovně
uveden vybraný směr otáčení. Před léčbou ověřte, že do systému R&V byl importován
správný směr otáčení gantry a že je zobrazen na konzoli Linac.

Šablony léčby

Jestliže vyberete Use template, máte i možnost řízení dostupných šablon v k tomu určeném
dialogu (viz str. 291).

Bezpečnostní poznámky

V závislosti na geometrické kompozici cílových objemů a ohrožených orgánů existují limity
realizovatelnosti distribucí komplexní dávky. Každý plán musíte pečlivě prověřit.

Z důvodu základních fyzikálních principů existují limity proveditelnosti distribucí
komplexní dávky a soupeřících předpisů pro PTV a objekty s dosycením dávky.
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7.4.2 Optimalizace skupiny léčby IMRT nebo HybridArc

Obecné informace

Skupinu IMRT nebo skupinu léčby HybridArc můžete po vytvoření optimalizovat (viz také str.
303).
Můžete také samostatně optimalizovat aperturu HybridArc a poté ji optimalizovat pro IMRT (viz str.
327).

Jak optimalizovat skupinu léčby IMRT

Můžete optimalizovat skupinu IMRT:
• provedením kroku Dose Optimization (viz str. 303),
• použitím funkcí v kroku Treatment Planning takto:

Kroky

1. Ze seznamu v oblasti s funkcemi vyberte skupinu léčby IMRT.

2.

Kliknutím na pravé tlačítko myši se zobrazí místní nabídka pro předběžný výběr typu
inverzního plánování. Vyberte jednu z možností v nabídce Select Inverse Planning
Type definující vážení OAR (viz str. 314).

3. Klikněte na Optimize IMRT.

POZNÁMKA: skupina léčby IMRT se optimalizuje pomocí parametrů nastavených v předchozím
kroku Dose Optimization. Pokud tento krok nebyl předtím proveden, musíte jej provést pro
optimalizaci IMRT nebo provést výběr v nabídce Select Inverse Planning Type.
 

Jak optimalizovat HybridArc

Můžete optimalizovat aperturu (viz str. 327) a IMRT skupiny HybridArc:
• provedením kroku Dose Optimization (viz str. 303),
• použitím funkcí v kroku Treatment Planning takto:

Kroky

1. Ze seznamu v oblasti s funkcemi vyberte skupinu léčby HybridArc.
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Kroky

2.

Kliknutím na pravé tlačítko myši se zobrazí místní nabídka pro předběžný výběr typu
inverzního plánování. Vyberte jednu z možností v nabídce Select Inverse Planning
Type definující vážení OAR pro optimalizaci IMRT i apertury (viz str. 314).

3.

Klikněte na jednu z možností:
- Opt. Aperture, chcete-li optimalizovat jen aperturu,
- Opt. HybridArc, chcete-li optimalizovat aperturu i IMRT.

Pokud se rozhodnete optimalizovat jen aperturu, IMRT můžete optimalizovat později
kliknutím na Optimize IMRT. Vždy optimalizujte nejdříve aperturu a teprve poté IMRT.
POZNÁMKA: pokud nebyly definovány žádné parametry IMRT, skupina léčby Hybri-
dArc bude optimalizována pomocí výchozích parametrů.
 

Jak odstranit optimalizaci

Postup odstranění optimalizace:

Odkud je odstraněna

Z celého plánu Vyberte plán a klikněte na Reset Inverse Optimization.

Ze skupiny léčby IMRT Vyberte skupinu léčby a klikněte na Reset IMRT.

Ze skupiny léčby Hybri-
dArc

Vyberte skupinu léčby a klikněte na:
• Reset All, chcete-li odstranit optimalizaci IMRT i apertury. Tuto mo-

žnost použijte, pokud jsou upraveny základní parametry plánu léčby
(např. objekty, úhly, poloha izocentra).

• Reset IMRT, chcete-li odstranit optimalizaci IMRT. To je užitečné
pro jemné doladění plánu (lze upravit počet svazků IMRT a vážení
mezi obloukem a IMRT).

• Reset Aperture, chcete-li odstranit optimalizaci apertury (k dispozi-
ci jen tehdy, není-li optimalizováno pro IMRT).

POZNÁMKA: zobrazení dialogů po stisknutí těchto tlačítek lze zabrá-
nit použitím místní nabídky.
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Jak vybrat skupinu pro optimalizaci

Skupiny IMRT nebo HybridArc můžete optimalizovat jednotlivě, aby bylo možné samostatně
posoudit jejich vliv na léčbu. Můžete zamknout výsledky optimalizace různých skupin léčby a
provést postupnou optimalizaci skupin léčby. Postup výběru skupiny pro optimalizaci:

Kroky

1. Vyberte skupinu léčby.

2.

Kliknutím pravým tlačítkem myši zobrazte místní nabídku.

3. Klikněte na Selected for IMRT Optimization. Když provádíte optimalizaci, budou optima-
lizovány jen vybrané skupiny.

Ikony pro výběr optimalizace

Ikona Význam

Tato skupina léčby byla vybrána pro optimalizaci.

Tato skupina léčby byla optimalizována.

Tato skupina nebyla vybrána pro optimalizaci.
POZNÁMKA: pokud pro optimalizaci nebyla vybrána žádná skupina léčby, v kroku
Dose Optimization budou optimalizovány všechny skupiny léčby IMRT najed-
nou.
 

Použití funkce Refresh MU

• U prvků léčby HybridArc funkce Refresh MU obnoví vážení úhlu a svazku IMRT po
optimalizaci apertury.

• U prvků IMRT a HybridArc funkce Refresh MU provede normalizaci předepsané dávky PTV po
optimalizaci IMRT.

Přidání skupin léčby
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• Funkce Refresh MU by se obecně neměla po optimalizaci IMRT používat, protože nebere v
úvahu cíle OAR. Funkce Refresh MU může takto vést k poškození omezení OAR.

VYTVOŘENÍ PLÁNU LÉČBY

Klinická příručka Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 187



7.4.3 Úprava skupin léčby

Obecné informace

Skupinu léčby je možné po jejím vytvoření (viz str. 179) modifikovat pomocí možností, které jsou k
dispozici v oblasti funkcí.

Jak upravit skupinu léčby

Chcete-li upravit skupinu léčby, vyberte ji ze seznamu v oblasti funkcí. Tlačítka pro úpravy jsou
zobrazena v oblasti pod ním.

Obrázek 91 

Jak přesunout izocentrum

Chcete-li přesunout souřadnice izocentra vybrané skupiny léčby do jiné polohy, postupujte
následujícím způsobem:

Kroky

1. Klikněte na Position.

2.

V pohledu řezu umístěte myš (zobrazí se jako bílý křížek) na izocentrum (zobrazené jako
zelený křížek).

3. Izocentrum lze nyní myší přetáhnout do požadované polohy.

4.

Při přemístění souřadnice izocentra skupiny léčby s kruhovým obloukem se v rekonstruk-
ci zobrazí zelený kruh.

5. Tento kruh reprezentuje odhad linie izodávky s hodnotou 50 %.

6. Příslušný průměr Superimp. field for isoc. se zobrazí v pohledu ze svazku (viz str. 259).
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Kroky

7. Distribuce konečné dávky nemusí odpovídat přesné kouli, takže tato aproximace roz-
šíření pole by měla být použita pouze jako vodítko pro prostorovou orientaci.

Jak nalézt střed skupiny

Chcete-li vycentrovat skupinu léčby v zobrazení obrazu, klikněte na Find.

Jak zobrazit vlastnosti skupiny

Přístup k vlastnostem vybrané skupiny léčby je umožněn kliknutím na Properties.

Jak odstranit skupinu

Chcete-li odstranit skupinu léčby z plánu léčby, klikněte na Delete.

Jak upravit souřadnice

Obrázek 92 
Můžete upravit souřadnice polohy pro skupinu léčby.

Jak upravit vážení skupiny

Obrázek 93 

Možnosti

Kliknutím na ikonu Open Weighting Dialog otevřete dialog obsahující informace o re-
lativní váze skupin léčby.

Podrobnosti jsou uvedeny v části str. 176.

Jak přidat další prvky

Kliknutím na Add k vybrané skupině léčby přidejte další prvky léčby (svazky nebo oblouky).

Přidání nebo odstranění oblouku nebo svazku změní plán léčby s tím výsledkem, že plán
léčby již nesplňuje předpis. V tomto případě musíte aktualizovat předpis pomocí tlačítka
Update MU.

Definování překryvu statických oblouků

Pro statické konformní oblouky může být definován povolený překryv pro jednotlivá pole, která
jedno po druhém ovlivňují tvar zprůměrovaného pole MLC.
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Obrázek 94 
Plánujete-li statický oblouk, softwarová aplikace vytvoří nejdříve dynamický oblouk s adaptací
MLC na PTV v intervalech 10 stupňů. V závislosti na hodnotě překryvu poté softwarová aplikace
vytvoří jediné MLC pole pro statický oblouk.
Příklad: Chcete vytvořit oblouk o rozsahu 40 stupňů. To odpovídá 5 polím MLC při plánování s
dynamickým obloukem.
• V případě statických oblouků máte například možnost definovat překryv 0 %. To znamená, že

žádná pole MLC nemohou překrýt jiná pole MLC, takže výsledný zprůměrovaný tvar PTV je
sjednocením všech tvarů PTV, vypočtených pro všechny kontrolní body gantry.

• Můžete také například definovat překryv 25 %. To znamená, že se nejméně 25 % polí musí
překrývat.

• Při hodnotě 100 % je výsledný zprůměrovaný tvar PTV průnikem všech tvarů PTV vypočtených
pro všechny kontrolní body gantry.

Jak upravit průměr kruhového oblouku

Pro kruhové obloukové prvky je výchozí průměr kuželu definován na počátku v části str. 182.
Různé možnosti nastavení průměru jsou dále k dispozici v oblasti funkcí.

Obrázek 95 

Možnosti

Průměr lze zadat přímo do poskytnutého pole. Jestliže zadáte průměr, který není definován v
použitém profilu zařízení (viz str. 180), bude vybrán nejbližší průměr.

Průměr lze také nastavit přetažením posuvníku průměru zleva (nejmenší průměr) doprava (nej-
větší průměr).

Kliknutím na ikonu se určí optimální průměr kuželu pro všechny kruhové oblouky přiřazené k té-
to skupině léčby a poté se vybere minimum z těchto optimalizovaných průměrů pro všechny ob-
louky.

Jestliže kliknete pravým tlačítkem myši na léčebnou skupinu, místní nabídka poskytne další
možnosti pro průměr.

Obrázek 96 
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Možnosti

Optimize diameters individually definuje individuálně optimalizovaný průměr pro každý kruho-
vý oblouk.

Optimize to common diameter definuje společný průměr oblouku stejně jako kliknutím na tuto
ikonu:

Vážení vztahu oblouku a svazku

U prvků léčby HybridArc se výchozí vztah oblouku a svazku IMRT nejdříve definuje v šablonách
léčby (viz str. 291). Vztah oblouku a svazku IMRT můžete upravit posuvníkem v oblasti funkcí.

Obrázek 97 
Vztah oblouku a svazku definuje relativní váhu svazků IMRT léčby HybridArc na její oblouk
samostatně pro každý HybridArc ve skupině léčby.
Toto vážení se bere v úvahu před optimalizací apertury a po ní a závisí na předepsané dávce.
Stisknutím tlačítka Refresh MU tedy dojde k úpravě měřítka dostupného rozdělení dávky oblouku
pro požadovanou dávku podle upraveného vážení. Při optimalizaci svazků IMRT léčby HybridArc
se zbývající dávka přidá optimalizací funkce celého cíle, nejen předepsané dávky. Výsledné
vážení vztahu oblouku a svazku se může od stanovených hodnot mírně lišit.
POZNÁMKA: pokud se při léčbě HybridArc žádný svazek IMRT nepoužívá, použije se vnitřní
vztah oblouku a svazku IMRT 100 % bez ohledu na jakékoli upravené hodnoty na posuvníku.
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7.4.4 Změna vlastností skupiny léčby

Jak upravit vlastnosti skupiny léčby

Chcete-li upravit základní vlastnosti skupiny léčby, vyberte skupinu v oblasti Functions a klikněte
na položku Properties.
POZNÁMKA: při vytvoření skupiny léčby je pro tuto skupinu automaticky vytvořena nová
souřadnice izocentra. Jestliže následně přiřadíte skupině jinou souřadnici izocentra, předchozí
souřadnice izocentra se vymaže, pokud nebyla přiřazena jiné skupině léčby.
 

Záložka vlastností

Obrázek 98 

Složka Funkce

Name Název skupiny léčby.

Coordinate Název přiřazené souřadnice izocentra.

Assigned targets PTV spojený s vybranou skupinou léčby (viz Strana 176).

Machine Profil zařízení (Linac), které má být použito při léčbě (viz str. 193).

Dose Rate Dávkový příkon (důležitý zejména pro sekvencování lamel).

Leaf adaption
Typ adaptace lamel pro použití během léčby MLC, aby se lamely přizpůsobi-
ly tvaru PTV (viz Uživatelská příručka k programu, Physics Administra-
tion 4.5).

Conversion

V závislosti na vybraném typu skupiny léčby je možná konverze na jiný typ
léčby následujícím způsobem:
• Konformní svazek -> svazek IMRT
• Svazek IMRT > konformní svazek
• Statický oblouk -> dynamický oblouk
• Dynamický oblouk -> statický oblouk

Pro léčbu kruhovým obloukem nebo léčbu HybridArc nejsou k dispozici žá-
dné možnosti konverze.
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Dialog pro zařízení

Chcete-li použít jiný profil zařízení, než který byl konfigurován při nastavení léčby (viz str. 179),
klikněte na možnost Change ... v záložce Properties pro příslušnou skupinu léčby (viz str. 192).
Zobrazí se dialog Machine:

① ② ③

Obrázek 99 

Č. Složka

① Dostupné lineární urychlovače

② Dostupné MLC

③ Dostupná nastavení energie pro vybrané zařízení Linac

Výběrem zaškrtávacího políčka Hide older profiles se zobrazí pouze poslední profil pro každý
název profilu.

Záložka čelistí

Záložka Jaws umožňuje definovat polohu primárních čelistí lineárního urychlovače při použití
MLC. Dostupná nastavení závisí na vybraném profilu zařízení (viz str. 192). Informace o polohách
čelistí při použití kónických kolimátorů viz Uživatelská příručka k programu, Physics
Administration 4.5.

Obrázek 100 
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Složka Funkce

Jaw Setting for
elements within

group

• Automatic: čelisti se pohybují automaticky a jsou optimalizovány jednotli-
vě pro každý prvek léčby.

• Manual: můžete definovat polohu čelistí ručně, aniž byste brali v úvahu
velikost a tvar pole. Tyto polohy čelistí lze také podle potřeby ručně nasta-
vit během plánování (viz Strana 261).

POZNÁMKA: budou-li všechny prvky skupiny odstraněny, dojde ke ztrátě
nastavení. Pro nové prvky přidané do prázdné skupiny se použití výchozí
parametry.
 

Jaw Setting for
group

Zobrazí se jedna z těchto hodnot jen pro čtení (lze ji změnit jen v softwaru
Physics Administration):
• Symmetric: páry čelistí X a Y se pohybují symetricky.
• Independent: čelisti stejného páru se mohou pohybovat nezávisle na so-

bě.
Same jaw value for all elements: je-li možnost aktivní, pro všechny prvky
léčby ve skupině se aplikují stejné hodnoty čelisti.
POZNÁMKA: toto nastavení zůstane zachováno i po odstranění všech
prvků skupiny.
 

Bezpečnostní poznámky

Doporučuje se nastavit režim primárních čelistí na Automatic s přiměřenou rezervou
zohledňující přesnost polohování čelistí. Při uvádění systému do provozu společnost
Brainlab doporučuje ověřit, že mezi maximálním polem primárních čelisti a maximální
oblastí blokovanou kolimátorem MLC není žádná transmise záření.

Je-li v případě léčby konformním obloukem zvolena možnost Manual, musíte zajistit, aby
všechna pole oblouku byla uvnitř hranice definované rozevřením čelistí. Jestliže se pole
šíří mimo tuto hranici, zobrazí se varování, které indikuje nedostatečné rozevření čelistí.

V případě kruhových kuželů musí čelisti odstínit záření na vnějšku materiálu kuželu.
Polohy čelistí při léčbě musí být identické s polohami čelistí použitých během posledních
měření svazku.

Ověřte polohy čelistí a čelistmi definovanou velikost pole přímo na panelu LINAC pro
každé jednotlivé léčebné pole.

Účelem použití systému není léčba plánu s primárními čelistmi, které blokují aperturu MLC.

Záložka DRR

Informace, které mají být zahrnuty při generování DRR, lze definovat zde (viz str. 353). Stejně
jako definování nastavení svazku, vybraného zobrazovače, gantry a úhlů stolu, lze také aktivovat
DRR překryvy pro DICOM export (viz str. 371) pomocí Imprint Overlays for DICOM.

Přidání skupin léčby
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7.4.5 Úprava prvků léčby

Obecné informace

Každý prvek léčby (svazek nebo oblouk) může být modifikován pomocí možností poskytnutých v
oblasti funkcí.

Obrázek 101 

Jak umístit prvky léčby

Nastavit polohu prvků léčby je možné pomocí 3D pohledů (viz str. 247).

Properties

Přístup k vlastnostem vybraného prvku léčby je umožněn kliknutím na Properties (viz str. 199).

Delete

Chcete-li odstranit prvek léčby z plánu léčby, klikněte na Delete.

Úhly a okraje

Obrázek 102 
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Možnosti

Definice úhlu (Table, Gantry, Coll.) pro všechny svazky nebo oblouky léčby ve skupině léčby
můžete nastavit pomocí poskytnutých číselníků. Pro léčbu obloukem můžete definovat počáteč-
ní a koncové úhly gantry.

Můžete nastavit Margin kolem objektu PTV ve skupině léčby pomocí číselníku.

Kliknutím na toto tlačítko můžete optimalizovat rotaci kolimátoru pro prvky léčby MLC.

Okraje by měly být dostatečně veliké, aby byly zohledněny nejistoty umístění a polostín MLC.

Kliknutím na tlačítko vedle každého číselníku (úhly a okraj) se otevře dialog, kde je
možné individuálně modifikovat všechny prvky ve skupině léčby.

Pomocí poskytnutých číselníků můžete nastavit definice úhlu nebo okraje.

Směr otáčení gantry

Možnosti

Chcete-li změnit otáčení prvku léčby obloukem z „ve směru hodinových ručiček“ (CW)
na „proti směru hodinových ručiček“ (CCW) nebo naopak, klikněte na toto tlačítko.

POZNÁMKA: při změně směru otáčení se také otočí úhly Gantry Start a Gantry Stop.
 

POZNÁMKA: když je tlačítko CW / CCW označeno vykřičníkem, znamená to, že oblouk se skládá
z více než jedné části.
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Směr otáčení gantry se může v různých fázích plánování změnit, například tvary MLC se
zrcadlí z důvodu rotace nakloněné gantry, nebo na výtisku není výslovně uveden vybraný
směr otáčení. Před léčbou ověřte, že do systému R&V byl importován správný směr
otáčení gantry a že je zobrazen na konzoli Linac.

Průměr kuželu

Pro prvky kruhového oblouku je výchozí průměr kuželu definován na počátku v části str. 183.
Různé možnosti nastavení průměru jsou dále k dispozici v oblasti funkcí.

Obrázek 103 
• Průměr lze zadat přímo do poskytnutého pole. Jestliže zadáte průměr, který není definován v

použitém profilu zařízení (viz str. 180), bude vybrán nejbližší průměr.
• Průměr lze také nastavit přetažením posuvníku průměru zleva (nejmenší průměr) doprava

(největší průměr).

Kliknutím na ikonu optimalizujete průměr prvku oblouku podle tvaru PTV. Jes-
tliže kliknete pravým tlačítkem myši na prvek léčby, funkce Optimize diameter
v místní nabídce provede stejnou funkci jako tato ikona.

Vážení prvků léčby

Obrázek 104 

Kliknutím na ikonu Open Weighting Dialog obsaženou v oblasti funkcí otevřete
dialog obsahující informace o relativní váze prvků léčby.

Nastavení váhového faktoru

Relativní váhové faktory mohou být modifikovány pro každý prvek léčby.
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Obrázek 105 

Svazky při léčbě HybridArc

U prvků HybridArc je možné počet svazků IMRT upravit pomocí tlačítka Beam No. Toto tlačítko je
aktivní, pokud svazky IMRT nejsou optimalizované.

Hodnota MU

Zde je zobrazena hodnota MU, vypočtená pro prvky léčby s optimalizovaným předpisem (např.
pomocí tlačítka Refresh MU).

Přidání nebo odstranění oblouku nebo svazku změní plán léčby takovým způsobem, že
plán léčby již nesplňuje předpis. V tomto případě musíte kliknout na Refresh MU.

Kliknutí na Refresh MU nezaručuje, že příslušné parametry budou modifikovány. Musíte
ručně prověřit informace výsledného plánu léčby.

Přidání skupin léčby
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Změna vlastností prvků léčby

Obrázek 106 

Záložka Funkce

Properties Můžete upravit název přiřazený prvku léčby.

Jaws

Můžete upravit polohovací informace pro čelisti systému Linac v případě léčby
MLC:
• Automatic: čelisti se pohybují automaticky a jsou optimalizovány jednotlivě

pro každý prvek léčby.
• Manual: můžete definovat polohu čelistí ručně, aniž byste brali v úvahu vel-

ikost a tvar pole. Tyto polohy čelistí lze také podle potřeby ručně nastavit bě-
hem plánování (viz str. 261).
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7.4.6 Optimalizace prvků léčby a kolimátorů

Obecné informace

Systém iPlan RT Dose umožňuje automatické třídění a optimalizaci prvků léčby a kolimátorů, aby
byla léčba prováděna efektivněji.

Optimalizace prvků svazku

Obrázek 107 

Složka Funkce

Optimize Element
Delivery

Třídí pořadí svazků v zájmu co nejefektivnějších pohybů zařízení Linac/
stolu.

Distribute Elements
Equally Rozdělí prvky v zájmu co největší efektivity zařízení Linac/stolu.

Weight Elements Pro-
portionally (Confor-

mal Beam only)
Nastaví vážení prvků tak, aby byly všechny svazky váženy rovnoměrně.

Optimize All Collima-
tor Angles

Upraví úhel kolimátoru pro každý svazek tak, aby nejlépe vyhovoval tva-
ru PTV. Chcete-li tuto funkci provést pro jednotlivý svazek:
• Vyberte svazek a kliknutím pravým tlačítkem myši zobrazte místní na-

bídku.
• Vyberte Optimize Collimator Angle.
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Optimalizace prvků oblouku

Obrázek 108 

Složka Funkce/použití

Optimize Element
Delivery

• Full Optimization: Optimalizuje otáčení gantry i třídění prvků.
• Gantry Rotation: Optimalizuje otáčení gantry (CW/CCW) tak, aby bylo

co nejefektivnější.
• Element Sorting: Třídí pořadí oblouků v zájmu co nejefektivnějších

pohybů zařízení Linac/stolu.

Weight Elements Pro-
portionally (except

HybridArc)
Nastaví vážení prvků tak, aby byly všechny svazky váženy rovnoměrně.

Optimize All Collima-
tor Angles

Upraví úhel kolimátoru pro každý svazek tak, aby nejlépe vyhovoval tva-
ru PTV. Chcete-li tuto funkci provést pro jednotlivý svazek:
• Vyberte svazek a kliknutím pravým tlačítkem myši zobrazte místní na-

bídku.
• Vyberte Optimize Collimator Angle.

Optimize Diameters
Individually (Circular

Arc only)

Optimalizuje průměr jednotlivých prvků oblouku podle tvaru PTV. Viz str.
197.

Optimize to Common
Diameter (Circular

Arc only)
Optimalizuje průměr všech prvků oblouku podle tvaru PTV. Viz str. 197.
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7.4.7 Uzamknutí skupin léčby a prvků

Obecné informace

Funkce lock (uzamknout) a freeze (zmrazit) jsou k dispozici v místní nabídce, když kliknete
pravým tlačítkem myši na skupinu léčby nebo jednotlivý prvek léčby (svazek nebo oblouk).
Jakmile jste přesvědčeni, že skupiny a prvky léčby byly správně naplánovány a umístěny, můžete
použít funkce lock a freeze, které zabrání další modifikaci.
Funkce lock a freeze nejsou k dispozici, jestliže byla dokončena optimalizace IMRT (viz str. 303).
V takových případech umožní tlačítko Remove IMRT Optimization v oblasti funkcí odemknout
plán pro další modifikace.
Funkce lock a freeze nejsou vůbec k dispozici pro skupiny nebo prvků léčby IMRT.
Funkce lock a freeze mohou být užitečné, jestliže si přejete přemístit skupinu léčby se záměrem
prověření účinku na dávkově objemový histogram. Během QA pomocí fantomu také můžete chtít
změnit úhel svazku bez modifikace radiačního pole. Jestliže detekujete možnou kolizi gantry,
můžete pozměnit nastavení gantry a současně pokračovat s aktuálně definovaným radiačním
polem.

Jak uzamknout skupiny léčby

Kliknutím na Lock all elements uzamkněte všechny prvky léčby ve vybrané skupině léčby. V
seznamu se zobrazí se symbolem zámku.

Obrázek 109 

Jak odemknout skupiny léčby

Kliknutím na Unlock all elements odstraňte zámek, aby bylo možné změnit prvky léčby ve
vybrané skupině léčby.

Obrázek 110 
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Jak uzamknout jednotlivé prvky léčby

Kliknutím na Lock uzamkněte vybraný prvek léčby. V seznamu mu bude přiřazen symbol zámku.
Chcete-li odstranit zámek, aby prvek léčby mohl být znovu změněn, vyberte nyní zobrazenou
položku Unlock z nabídky.

Obrázek 111 

Jak zmrazit jednotlivé prvky léčby

Kliknutím na Freeze Shape(s) zmrazte radiační pole pro vybraný prvek léčby. V tomto případě se
v seznamu zobrazí symbol polovičního zámku.

Obrázek 112 
Je-li aktivovaná funkce Freeze Shape(s), primární čelisti a tvar a velikost pole kolimátoru
nebudou nastaveny, jsou-li provedeny změny v:
• úhlech svazku/oblouku,
• poloze skupiny léčby,
• okraji PTV,
• úlohách či obrysech objektů.

V případě léčby MLC to například může zabránit nezamýšlenému pohybu lamel.

Jak zrušit zmrazení jednotlivých prvků léčby

Chcete-li opět aktivovat automatické nastavení příslušného radiačního pole:
• Z nabídky vyberte položku Unfreeze Shape(s).
• Stisknutím ikony reset manual changes to shape (viz str. 264) v pohledu ze svazku

aktualizujte zobrazení.
Automatické nastavení se automaticky reaktivuje, jestliže:
• je vybrán nový profil zařízení (viz str. 180) pro aktuální skupinu léčby,
• je převedena modalita léčby (viz str. 192).

POZNÁMKA: v případě léčby dynamickým obloukem se automatické nastavení také automaticky
reaktivuje, jsou-li oblouky zvětšeny nebo jsou-li úhly stolu modifikovány v kolizní mapě (změny v
kolizní mapě smějí modifikovat úhel stolu až o 180°). V obou případech jsou vytvořena dodatečná
radiační pole s tím výsledkem, že adaptace lamel se musí opakovat.
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7.5 Výpočet dávky

Obecné informace

Můžete změnit použití parametrů systému iPlan RT Dose pro výpočet dávky pro plán. Také se
můžete rozhodnout vypočítat dávku pomocí algoritmu Monte Carlo nebo algoritmu tužkového
svazku.

Jak nastavit parametry výpočtu dávky

Kroky

1.

V oblasti funkcí vyberte objekt RTPlan.

2. Kliknutím na Properties v záložce Functions v oblasti s funkcemi otevřete dialog Pro-
perties.

Dialog RTPlan Properties

①
②
③

⑤

⑥
⑦

④

Obrázek 113 

Výpočet dávky
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Složky dialogu

Č. Složka Funkce

① Dose Resolution

Rozlišení dávky použité jako základ pro definování rastru výpočtu dáv-
ky (viz str. 83). Tato funkce se používá:
• pro předpis a výpočty 3D objemu dávky,
• jako výchozí hodnota pro výpočty DVH a IMRT,
• pro ukládání matic dávky (viz str. 272).

Toto nastavení lze také upravit v dialogu DVH (str. 218).

② Finer for Small
Objects

Chcete-li zajistit, aby velikost rastru mohla být automaticky upravena
pro přesný výpočet dávky dokonce i v případě velmi malých struktur, je
tato možnost doporučena.

③ Use Small Grid
Size for Min/Max

Body min./max. dávky se vypočítají jejich vyhledáním ve velmi jemném
rastru pro minimální a maximální bod dávky. Použití této možnosti se
doporučuje pro přesný výpočet bodů min./max. dávky v oblastech s vy-
sokým gradientem dávky. Když tato možnost není zvolena, rozlišení
rastru bude stejné jako rozlišení použité pro výpočet DVH.

④ Arc Calculation
Step

Pomocí tohoto rozevíracího seznamu můžete definovat (ve stupních)
interval rozteče svazku, který má být použit v léčbě kruhovým oblou-
kem na základě algoritmu kruhového kuželu.

⑤ Heterogeneity
Correction

Je-li vybrána tato možnost, jsou během výpočtu dávky vzaty v úvahu
variace v hustotě tkáně a délka trasy je odpovídajícím způsobem opra-
vena. Není-li tato možnost vybrána, tkáň, kterou prochází svazek, se
považuje za ekvivalentní vodě.

⑥

Multiple Targets:
Separate Nor-
malization for
Each Target

Jestliže plán léčby obsahuje několik PTV, jsou pro normalizaci vzaty v
úvahu pouze prvky léčby přiřazené specificky ke každému PTV spolu s
požadovanou dávkou. Toto je užitečné zejména v případě soutěžících
objemů PTV. Zobrazení dávky však vždy bere v úvahu účinek všech
prvků léčby. Je-li vybrána tato možnost, v dialogu Plan Status (viz str.
280) bude k dispozici příslušná informační zpráva.
Samostatná optimalizace může vést k podhodnocení dávky do PTV.

⑦

Representation
Point: Exactly
Representing
Normalization
Dose

Je-li aktivována tato možnost, ke generovaným reprezentačním bodům
budou přiřazeny skutečné dávky předpisu (viz str. 166). Tyto hodnoty
jsou také exportovány během exportu DICOM (viz str. 371).

Další nastavení

Další nastavení jsou k dispozici pro:
• Vlastnosti plánu. Viz str. 160.
• Algoritmus Monte Carlo. Viz str. 208.

Jestliže nevyberete zaškrtávací políčko Heterogeneity Correction, může to způsobit
nesprávnou ekvivalenci hloubky.

Kontrola paměťových zdrojů

Postup kontroly velikosti volné systémové paměti:

Kroky

1. V oblasti funkcí vyberte objekt RTPlan.
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Kroky

2.

Kliknutím pravým tlačítkem myši zobrazte místní nabídku a vyberte možnost Memory In-
formation. V dialogu Memory budou uvedeny údaje o dostupné paměti. Hodnoty odhadu
paměti platí jen v případě, že je spuštěn výhradně systém iPlan RT Dose:

Výpočet dávky
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7.5.1 O algoritmu Monte Carlo a tužkového svazku

Obecné informace

Můžete přepínat mezi algoritmem Monte Carlo a algoritmem tužkového svazku pro výpočet dávky.
POZNÁMKA: tato možnost není k dispozici pro kruhové oblouky, protože plánování dávky pro tuto
léčbu je založeno na algoritmu dávky kruhového kuželu.
 

Porovnání algoritmů

Složka Funkce

Pencil Beam

Pencil Beam je rychlý a spolehlivý algoritmus dávky. Platí však následující ome-
zení:
• Ztráta laterální rovnováhy sekundárních elektronů se nebere v úvahu. To je

případ, kdy svazek prochází přes heterogenní tkáň nebo je nasměrovaný
blízko povrchu tkáně.

• Korekce délky trasy zajišťuje přesný výpočet dávky ve směru svazku, dokon-
ce i když svazek při cestě tkání prochází přes heterogenity.

Monte Carlo

Výpočet Monte Carlo je založen na statistickém vzorkování a je užitečný zejmé-
na pro oblasti heterogenní tkáně (např. při léčbě plic).
Střední statistickou odchylku lze vybrat v dialogu RTPlan Properties (viz str.
208).
• Čím vyšší je požadovaná přesnost a čím nižší je střední statistická odchylka,

tím delší je doba výpočtu.
Musíte proto učinit kompromis mezi přesností a dobou výpočtu.

Musíte ověřit výsledek výpočtu dávky (viz str. 212 a str. 218).

Jak přepínat mezi algoritmy Monte Carlo/Pencil Beam

Krok

Kliknutím na tlačítko Toggle Monte Carlo / Pencil Beam můžete přepínat mezi algoritmem
Monte Carlo a algoritmem tužkového svazku.
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7.5.2 Výpočet podle algoritmu Monte Carlo

Zobrazení Monte Carlo

Možnosti

Je-li aktivováno tlačítko Toggle Monte Carlo / Pencil Beam (žluté), výpočet dávky bu-
de založen na algoritmu Monte Carlo společnosti Brainlab, je-li algoritmus podporován
profilem zařízení (viz str. 179).

Obrázek 114 

Systém nyní vypočítává požadovanou dávku pro celý 3D objem, který má být ozařován.
V závislosti na nastavení svazku a na nastaveních vybraných v dialogu Dose Display (viz str.
216) se čas dokončení tohoto výpočtu může různit. V oblasti funkcí se zobrazí příslušný ukazatel
průběhu.

Obrázek 115 
Jakmile je výpočet dokončen, mohou se zobrazit příslušné informace v pohledech řezu.
Nastavení jako prostorové rozlišení a střední odchylka, definované pro algoritmus Monte Carlo v
dialogu Dose Display, jsou indikovány nad stupnicí dávky.
Aktuální parametry vypočtené pro 3D objem jsou zobrazeny také.

Jak upravit nastavení algoritmu Monte Carlo

Kroky

1. Otevřete dialog RTPlan Properties (viz str. 204).

Výpočet dávky
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Kroky

2.

V části Monte Carlo v záložce RTPlan Properties můžete změnit tato nastavení:
• Spatial Resolution: specifikuje prostorové rozlišení (rozteč rastru dávky) použité pro

výpočet ve 3D objemu. Přesnost výpočtu ve 3D objemu závisí na definovaném prosto-
rovém rozlišení a nelze ji zvýšit například zvýšením přiblížení. Adaptivní výpočet dávky
se neprovádí.

• Mean Variance: omezuje statistickou odchylku v hodnotě dávky na voxel za účelem
podpory přesného a hladkého rozdělení dávky.

Dose Result type:
• Dose to medium: toto výchozí nastavení vypočítává skutečnou dávku energie na zá-

kladě dávky absorbované v tkáni.
• Dose to water: toto volitelné nastavení vypočítává dávku energie na základě dávky ab-

sorbované ve vodě.
MLC Model: zde jsou pro výběr k dispozici dva modely MLC:
• Accuracy optimized: je-li vybrána tato možnost, MLC je namodelován se skutečnými

lamelami (např. technika tongue-and-groove nebo kroková technika) na základě vybra-
ného profilu zařízení (viz str. 179) a s ohledem na mezilamelovou transmisi.

• Speed optimized: s touto možností je namodelován „ideální“ MLC na základě předpo-
kladu, že k mezilamelové transmisi nedochází. Tím se zkracuje požadovaný čas výpoč-
tu.

Poznámky k používání algoritmu Monte Carlo

Při použití algoritmu Monte Carlo pro dávku (viz Strana 204) je kompletní 3D objem dávky vždy
vypočten podle nastavení výše, bez ohledu na to, zda je nastavení Calculate 3D Dose Volume
aktivováno v dialogu Dose Display (viz str. 216).
• Kombinace nastavení Calculate 3D Dose Volume s výpočtem dávky Monte Carlo může zvýšit

potřebu interpolace z důvodu rozdílů v prostorovém rozlišení obou objemů.
• Další informace o algoritmu Monte Carlo společnosti Brainlab jsou k dispozici v technické

referenční příručce Fyzikální principy Brainlab.

Algoritmus výpočtu dávky Monte Carlo také bere v úvahu zpětný rozptyl z okolní tkáně.
Vždy zkontrolujte, že jste na pacientovi naskenovali dostatečně velkou oblast (vnější
konturu ve směru os x-y a alespoň 50 mm nad a pod PTV v ose z).

Při prověřování rozdělení dávky pro objekty uvnitř kostní tkáně musíte vzít v úvahu rozdíl
mezi nastavením Dose to water a Dose to medium a vybrat vhodné nastavení.

Jestliže MLC model, který je k dispozici pro výpočet Monte Carlo, neobsahuje dostatečné
podrobnosti, model Speed optimized může být použit jako výchozí, ačkoliv jste vybrali
model Accuracy optimized.

Přesnost výpočtu dávky závisí na uživatelsky definovaném rozlišení rastru dávky. Hodnota
použitá pro schválení konečného plánu léčby musí být co možná nejnižší a nesmí překročit
5 mm. V případě malých objektů o velikosti pod 30 mm se důrazně doporučují hodnoty
3 mm nebo méně.
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7.5.3 Výpočet podle algoritmu tužkového svazku

Zobrazení Pencil Beam

Možnosti

Je-li tlačítko Toggle Monte Carlo / Pencil Beam deaktivováno, výpočet dávky bude
založen na algoritmu tužkového svazku společnosti Brainlab.

Obrázek 116 

Výchozí nastavení systému v tomto případě vypočte pouze dávku, která se požaduje pro aktuálně
zobrazený řez. Tento výpočet je proveden poměrně rychle.

Jak vypočítat dávku pro 3D objem

Když se rozhodnete pro výpočet dávky podle 3D objemu, dávka se vypočítá jednou pro celý
objem a poté se vždy zobrazí při posouvání řezů.
Alternativou je výpočet na jeden řez. Dávka se vypočítá pro každý řez a při posouvání je nutné
počkat, než se provede aktualizace.

Kroky

1.

Kliknutím na tlačítko Dose Display v panelu nástrojů otevřete dialog Dose Display:

2. Chcete-li vypočítat dávku pro celý léčený 3D objem, aktivujte možnost Calculate 3D Do-
se Volume v části Settings. Tento výpočet může zabrat několik sekund.

Výpočet dávky

V oblasti funkcí se během výpočtu dávky zobrazí příslušný ukazatel průběhu.

Obrázek 117 
Jakmile je výpočet dokončen, mohou se zobrazit příslušné informace v pohledech řezu.

Výpočet dávky
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Prostorové rozlišení, definované pro algoritmus tužkového svazku v dialogu Dose Display (viz str.
217), je uvedeno v milimetrech nad stupnicí dávky.
V případě léčby konformním obloukem používá algoritmus tužkového svazku pro výchozí rozteč
svazku interval 10°.
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7.6 Prohlížení rozložení dávky
7.6.1 Zobrazení rozložení dávky

Obecné informace

Po výpočtu dávky podle zvoleného předpisu si můžete prohlédnout rozložení dávky.

Jak zobrazit rozložení dávky

Krok

Klikněte na tlačítko Show Dose.

POZNÁMKA: zobrazení (jako barevná výplň nebo jako čáry izodávek) závisí na nastavení v
dialogu Dose Display (viz str. 216).
 

Zobrazení izodávek ve 2D

①

Obrázek 118 
Zobrazené rozložení dávky (čáry izodávek nebo barevná výplň) je založeno na nastavení svazku
nebo oblouku, které jste vytvořili v plánu léčby.
Vpravo od pohledů řezu je také zobrazena příslušná stupnice dávky ①, která je založena na
nastavení v dialogu Dose Display (viz str. 216).

Možnosti

Dvojitým kliknutím na číslo dávky zobrazte izodávku jako tlustou čáru.

Po dvojitém kliknutí na barvu zobrazení dávky bude tato čára izodávky neviditelná. Po dalším
dvojitém kliknutí na číslo nebo barvu se čára opět zobrazí.

Prohlížení rozložení dávky
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Zobrazení algoritmu

Vybraný algoritmus dávky je uveden nad stupnicí dávky:
• Jestliže provádíte léčbu kruhovým obloukem (viz str. 179), používá se algoritmus kruhového

kuželu.
• Jestliže používáte léčbu konformním obloukem, svazkem nebo IMRT, můžete si podle profilu

zařízení vybrat mezi algoritmem tužkového svazku a algoritmem Monte Carlo (viz str. 204).
• V případě léčby kruhovým obloukem je informace o rozteči svazku, která je k dispozici nad

stupnicí dávky, založena na vašem nastavení v dialogu Dose Display (viz str. 216).

Dávka v okolí oblasti zájmu musí být ověřena pomocí funkcí měření.

Přesnost zobrazení dávky

Přesnost zobrazení dávky závisí na několika parametrech. Pokud se dávka zobrazuje v
rekonstrukcích (např. v záložce Overview), dávku lze také zobrazit mezi řezy referenční sady. V
ostatních pohledech, v nichž se referenční řezy zobrazují přímo, se dávka zobrazí v rovině řezu.
To může vést k odlišnému zobrazení dávky v rekonstrukcích a řezech, přestože je zobrazena
stejná oblast sady snímků.

Jak zobrazit 3D dávku

Obrázek 119 
Chcete-li zobrazit rozdělení dávky na povrch trojrozměrných objektů:

Kroky

1. Na hlavní obrazovce otevřete záložku Overview nebo Irradiation Plan.

2. Vyberte tlačítko View Types ze 3D pohledu objektu a vyberte Objects nebo 3D.
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7.6.2 Zobrazení výchozí hranice dávky

Jak zobrazit výchozí hranici dávky

Krok

Kliknutím na tlačítko Threshold zobrazte hodnotu výchozí hranice dávky (např. pro maximální
pokrytí PTV) definovanou ve dialogu Dose Display (viz str. 216).

Vpravo od pohledů řezu se také zobrazí příslušná stupnice dávky, která je také založena na
nastavení v dialogu Dose Display (viz str. 216).
POZNÁMKA: vybraný algoritmus dávky (viz str. 204) je uveden nad stupnicí dávky.
 

Zobrazení hraniční hodnoty

①

Obrázek 120 
Všechny struktury absorbující dávku větší, než je výchozí hraniční hodnota, jsou zobrazeny
růžově bez ohledu na vybrané barevné schéma.
Jestliže si přejete dočasně upravit výchozí hraniční hodnotu, můžete to provést umístěním
ukazatele myši na stupnici dávky, podržením levého tlačítka myši a přetažením ukazatele myši ①
nahoru nebo dolů ve stupnici, dokud není nastavena požadovaná hodnota.
Struktury, které obdrží dávku menší, než je tato hodnota, jsou zobrazeny ve své původní barvě
podle vybraného barevného schématu.
POZNÁMKA: jestliže změníte hraniční hodnotu dávky během prohlížení trojrozměrného
zobrazení, umožní vám to ověřit povrchovou dávku a analyzovat pokles dávky.
 

Prohlížení rozložení dávky
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7.6.3 Přepínání zobrazení fluence

Obecné informace

Jakmile byla dokončena optimalizace dávky (viz str. 303), v oblasti pohledu ze svazku se zobrazí
tlačítko Toggle fluence display pro léčbu IMRT (viz str. 258) v kroku Treatment Planning.

Jak přepnout zobrazení fluence

Krok

Kliknutím na tlačítko Toggle fluence display přepínejte mezi pohledem ze svazku a mapou
fluence.

Přepínací pohled

① ②

Obrázek 121 

Č. Složka

① Displej listu pro sekvenování

② Mapa fluence

Mapa fluence připomíná výsledek optimalizace, vybraný z rozevíracího seznamu Select Result v
oblasti funkcí kroku Dose Optimization (viz str. 303).
Rozdíl je ten, že v kroku Treatment Planning byl výsledek optimalizace převeden na
sekvencování lamel, takže skutečná distribuce frakcí svazku optimalizace dávky je zobrazena
jako doručitelná vícelamelovým kolimátorem.
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7.6.4 Úprava nastavení zobrazení dávky

Obecné informace

Různé možnosti zobrazení můžete upravit v dialogu Dose Display. Patří k nim barevné schéma,
zobrazení dávky (relativní nebo absolutní) a absolutní jednotka (cGy nebo Gy).
Další možnosti výpočtu dávky jsou k dispozici pro algoritmus tužkového svazku a algoritmus
dávky kruhového kuželu.
Příslušnou informaci o dávce lze také zobrazit během Object Creation (viz str. 109).

Jak aktivovat rozdělení dávky

Krok

Kliknutím na tlačítko Dose Display v panelu nástrojů otevřete dialog Dose Display.

Dialog zobrazení dávky

Obrázek 122 

Tabulky barev

V oblasti Color Tables vyberte preferované barevné schéma pro zobrazení dávky v plánovacích
pohledech.

Oblast izodávek

Složka Funkce

Visible
V příslušných polích můžete definovat specifické hraniční hodnoty Gy a pomo-
cí odpovídajících zaškrtávacích políček určit, zda budou tyto hraniční hodnoty
zobrazeny v plánovacích pohledech.

Prohlížení rozložení dávky
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Složka Funkce

Preset Aktivujte tuto možnost, chcete-li použít přednastavenou hodnotu.

Save current Uložte aktuální nastavení jako přednastavenou hodnotu.

Priority Vybraným hraničním hodnotám může být přiřazena vyšší priorita zobrazení. Ty
jsou zobrazeny silnější čarou izodávky.

Default Thres-
hold

Můžete definovat hraniční hodnotu (např. pro maximální pokrytí PTV), která
poté může být zvýrazněna během plánování pomocí funkce Threshold (viz
str. 214).

Oblast nastavení

Složka Funkce

Absolute Dose Unit: Můžete vybrat, zda by informace o izodávce měla být zobrazena v jednot-
kách cGy nebo Gy.

Dose Scale: Můžete vybrat, zda by mělo být použito relativní (procenta) nebo absolutní
(hodnoty cGy nebo Gy) zobrazení dávky.

Prescr. Percentage: Můžete definovat, aby hodnota absolutní dávky (Relation for Display) by-
la rovna určité hodnotě Prescr. Percentage plánované dávky.
To je zvláště relevantní u několika PTV s různými předpisy. Je-li možnost
Dose Scale nastavena na Absolute, procento předpisu je irelevantní.

Relation for Dis-
play:

Display Mode:

Pro zobrazení dávky můžete vybrat další možnosti.
• K dispozici jsou tlačítka možností (Dose Lines, Dose Wash a Dose Li-

nes and Wash) pro výběr, zda budou použity čáry izodávek, barevná vý-
plň nebo kombinace obou.

• Příslušná zaškrtávací políčka (Thin Dose Lines a Show Dose Wash
smoothed) umožňují určit, jak by měly být zobrazeny čáry izodávek a
barevná výplň.

Dose Calculation:

Můžete poskytnout možnosti výpočtu dávky podle zobrazení:
• Use adaptive grid for 2D (Non-MC only) umožňuje automatické nasta-

vení velikosti 2D sítě zobrazení izodávek, aby se dosáhlo přesných kon-
tur izodávek, dokonce i v případě velmi malých struktur. Toto se nepouží-
vá pro výpočty na základě algoritmu Monte Carlo.

• Calculate 3D Dose Volume umožňuje okamžitý výpočet informace o 3D
dávce pro kompletní objem plánu. Výsledné rozdělení dávky a příslušné
čáry izodávek mohou být poté zobrazeny bez dalších výpočtů (viz str.
212). Opakovaný výpočet se poté provádí pouze v případě, že je plán
změněn. Jestliže tato možnost není vybrána, softwarová aplikace pouze
vypočte aktuálně požadovanou informaci, např. zobrazení aktuálního
řezu. Informace o dávce bude poté vypočtena podle potřeby, např. když
je zobrazen řez dalšího snímku. Jakmile je tato možnost aktivována, zů-
stává aktivní v průběhu celého plánování léčby. Tato možnost je aktivo-
vána jako výchozí nastavení pro úlohy Object Creation a Dose Optimi-
zation.
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7.7 Použití dávkově objemového histogramu (DVH)

Obecné informace

Hlavním cílem plánu léčby je ošetřit vysoký procentuální podíl objemu tumoru specifickou dávkou,
zatímco dávka, kterou absorbuje normální tkáň, musí být co nejnižší. Tento podíl může
představovat dobré kritérium pro zhodnocení stupně optimalizace a může být vypočten přímo ze
zobrazení dávkově objemového histogramu odečtením procentuálního podílu dávky do normální
tkáně ve vertikální poloze, kde je dostatečně velká část tumoru pokrytá požadovanou dávkou.

Jak otevřít DVH

Krok

Kliknutím na tlačítko Open DVH Dialog v panelu nástrojů se otevře dialog, který obsahuje dáv-
kově objemový histogram. 

Dialog DVH

Zobrazuje poměr mezi objemem a dávkou pro různé předem definované objekty.

Obrázek 123 

Jak upravit rozsah osy

Kroky

1. Jestliže přesunete ukazatel myši na šipky na konci os X a Y, vybraná osa se označí čer-
veně.

2.
Poté můžete kliknout na šipku a přetáhnout ji tak, aby se zobrazil požadovaný rozsah.
Jestliže dvojitě kliknete na jednu ze šipek, na příslušné ose se automaticky zobrazí správ-
ný rozsah.

Použití dávkově objemového histogramu (DVH)
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Nastavení velikosti rastru

Složka Funkce

Grid Size Velikost rastru můžete nastavit v DVH buď výběrem hodnoty z číselníku Grid
Size nebo přímo zadáním platné hodnoty do příslušného pole.

Finer for Small
Objects

V případě funkce Finer for Small Objects je velikost rastru pro větší objekty
založena na hodnotách definovaných pomocí číselníku. Pro menší objekty je
velikost rastru vypočtena pomocí nejméně 10 voxelů pro každý rozměr uvnitř
PTV nebo OAR.

Recalc Tato funkce umožňuje přepočítat DVH po provedení změny parametrů rastru.

Zobrazení dávky

Obrázek 124 
Maximální, minimální a střední dávka, absorbovaná vybranou strukturou, je zobrazena v pravé
horní části grafické oblasti.

Obrázek 125 
Jestliže přesunete ukazatel myši na graf, pod informací o dávce se zobrazí další textové pole. V
závislosti na vybrané struktuře (viz str. 223) zahrnuje zde zobrazená informace podle potřeby
dávku podle polohy myši, objem referenční struktury absorbující zobrazenou dávku a informaci o
indexu konformity (viz str. 227).

Střední dávka

Dávka se vypočítá na rastru určeném rozlišením dávky. Střední dávka je pak součtem dávky pro
každý bod rastru uvnitř vybraného objektu děleno celkovým počtem bodů rastru ve vybraném
objektu.

Vztah dávek PTV

Tato hodnota se zobrazí, jestliže se hodnota v DVH liší od hodnoty pro celý plán.

Export

Tlačítko Export to Clipboard umožňuje exportovat kompletní sadu histogramů do schránky
operačního systému Windows a kopírovat tyto hodnoty do tabulkového kalkulátoru podle vašeho
výběru.
• Data jsou formátována do dvou či tří sloupců podle toho, zda je zobrazen graf normální tkáně

nebo ne.
• Sloupce jsou odděleny tabulátory a zformátovány spolu s definovanými jednotkami měření (viz

str. 223).
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Bezpečnostní poznámka

Vždy musíte ověřit výsledek výpočtu dávky, například pomocí informací, které jsou k
dispozici v plánovacích pohledech.

Použití dávkově objemového histogramu (DVH)
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7.7.1 Diferenciální a standardní DVH

Zobrazení diferenciálního DVH

Zaškrtávací políčko Differential DVH v oblasti Display Options aktivuje diferenciální histogram,
kde můžete vidět, jak velká část objemu obdrží určitou dávku.

Obrázek 126 
• Hodnoty dávky v bodech rastru s předem definovanou velikostí kroku jsou vypočteny a

rozděleny do rozsahů dávek o velikosti 1 %.
• Je určen počet bodů umístěných v určitém rozsahu dávky a tyto počty jsou vyneseny v

diferenciálním dávkově objemovém histogramu vzhledem k počtu bodů na síti umístěné uvnitř
kontury daného objektu.

• Informace o indexu konformity pro zobrazení diferenciálního DVH není k dispozici.
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Standardní zobrazení DVH

Je-li zaškrtávací políčko Differential DVH v oblasti Display Options deaktivováno, zobrazí se
kumulativní histogram, kde můžete vidět, jak velká část objemu obdrží přinejmenším vybranou
dávku.

Obrázek 127 
• Tento standardní dávkově objemový histogram zobrazuje sumaci počtů v diferenciálním DVH.

Sumace začíná v nejvyšší hodnotě dávky a končí v hodnotě dávky, kde je zobrazen pixel v
grafu.

• Jeden z přístupů k chápání DVH je vzít v úvahu objem při dané dávce jako objem uzavřený
povrchem izodávky v rámci dané dávky. Jestliže objem izodávky přesahuje daný objekt,
zobrazí se pouze část objemu uvnitř daného povrchu izodávky a uvnitř vybraného objektu.

• Informace o indexu konformity je k dispozici pro zobrazení standardního DVH (viz str. 227).

Použití dávkově objemového histogramu (DVH)
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7.7.2 Další možnosti DVH

Definice měrných jednotek

Měrné jednotky použité v DVH pro reprezentaci objemu a dávky lze nastavit pomocí ikon ① + ②
zobrazených níže.

Obrázek 128 

① ②

Obrázek 129 

Výběr objektu

V seznamu Objects jsou uvedeny všechny předem definované objekty, což vám umožní zobrazit
celkový poměr objemu a dávky pro všechny objekty nebo samostatnou hodnotu pro individuální
objekty.

Obrázek 130 
Zobrazení DVH se adaptuje v závislosti na vašem výběru v rozevíracím seznamu a na objektech
vybraných v poli seznamu.
Je-li z rozevíracího seznamu vybrána například funkce Target Volumes, DVH zobrazí příslušný
barevně odlišený graf pro každý definovaný PTV.

Obrázek 131 
Je-li je vybrán jediný objem PTV, dole na levé straně DVH se zobrazí 100% normalizační objem.
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Obrázek 132 
Tato hodnota je vypočtena kumulováním bodů rastru ve vybraném objektu. Může se lišit od
přesnějšího objemu založeného na kontuře, který je k dispozici v záložce Plan Content.

Normalizační objem zobrazený v legendě pod DVH závisí na velikosti výpočetního rastru.
Tato hodnota se může lišit od objemu, který je vypočtený pro původní voxelový objekt a
indikovaný v záložce Plan Content.

Graf normální tkáně

①

Obrázek 133 
Je-li vybráno zaškrtávací políčko Normal Tissue Graph v oblasti Display Options, objem
normální tkáně, absorbující indikovanou dávku, je znázorněn modrou křivkou ①.

Použití dávkově objemového histogramu (DVH)
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Interpolate Graph

① ②

Obrázek 134 

Č. Složka

① Displej s interpolací

② Diisplej s aktuálními hodnotami

Aktivací zaškrtávacího políčka Interpolate Graph se provede interpolace zobrazení grafu. Je-li
toto zaškrtávací políčko deaktivováno, použijí se skutečné hodnoty.

Show Constraints

①

②

Obrázek 135 
Zaškrtávací políčko Show Constraints je možné použít pro aktivaci/deaktivaci definovaných
omezení (např. ① + ②).
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Obrázek 136 
Jestliže přesunete ukazatel myši na omezení v grafu, zobrazí se další textové pole indikující
odpovídající strukturu, nastavení omezení a procentuální dávku.
Další informace o omezeních jsou k dispozici v části str. 172.

Použití dávkově objemového histogramu (DVH)
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7.7.3 Index konformity DVH

Obecné informace

Jestliže vyberete strukturu PTV v dialogu DVH (viz str. 223) a vyberete standardní zobrazení DVH
(viz str. 221), po přesunutí myši na graf se zobrazí textové pole, které obsahuje informaci o indexu
konformity.

① ②

Obrázek 137 
• Index konformity indikuje, jak přesně souhlasí objem rozdělení dávky s velikostí a tvarem

cílového objemu, jsou-li brány v úvahu aspekty normální tkáně.
• K dispozici jsou indexy konformity RTOG (CI) ① a Ian Paddick (IPCI) ②.

POZNÁMKA: během porovnání plánu jsou k dispozici pouze informace o IPCI (viz str. 235).
 

POZNÁMKA: index konformity odpovídá obvyklé konformitě RTOG, pokud celý PTV absorbuje
alespoň uvedenou dávku.
 

Výpočet indexu konformity

Hodnoty indexu konformity zobrazené v DVH jsou vypočteny následujícím způsobem:

CI D( ) 1
VNormal D( )

VPTV D( )
-----------------------------+= IPCI D( )

VPTV
2 D( )

VPTV VTOTAL D( )⋅----------------------------------------------=

VPTV(D) Objem PTV, který absorbuje alespoň dávku D.

VTOTAL(D) Objem celé tkáně, který absorbuje alespoň dávku D.

VNORMAL(D) Objem tkáně bez PTV, který absorbuje alespoň dávku D.

VPTV Objem PTV.

• Hodnota pro CI má rozsah: 1-∞. Ideální hodnota je 1.
• Hodnota pro IPCI má rozsah: 0-1. Ideální hodnota je 1. Hodnoty jsou vyjádřeny v procentech.

Další informace o indexech konformity jsou k dispozici v následující publikaci:
• Paddick, A simple scoring ratio to index the conformity of radiosurgical treatment plans. J

Neurosurg. 93 Suppl 3:219-22, 2000

Index konformity pro několik PTV

Pokud plán obsahuje několik PTV, při výpočtu indexu konformity jednoho PTV se bere v úvahu
celá normální tkáň, a to i normální tkáň v okolí ostatních PTV absorbujících stanovenou dávku.
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7.8 Plánování léčby pro léčbu s dynamickým
sledováním pomocí funkce ExacTrac Vero

7.8.1 Přehled

Obecné informace

Při plánování léčby je nutné vzít v úvahu vychýlení svazku, aby ohrožené orgány neabsorbovaly
výrazně vyšší dávku, než která byla odhadnuta při plánování podle 3D. Je-li pro odhad pohybu
cílového a/nebo ohroženého orgánu k dispozici datová sada 4D-CT, vezměte v úvahu, že se cíl
může během různých frakcí ozařování pohybovat s jinou amplitudou a kolem jiné střední polohy.
Obecně platí, že oproti plánování pro „statickou léčbu“ je nutné svazky držet ve větší vzdálenosti
od OAR.

Kompatibilita metod aplikace léčby s dynamickým sledováním

S dynamickým sledováním v současné době nelze kombinovat všechny metody aplikace léčby.
Přečtěte si prosím klinickou příručku, ExacTrac Vero, nebo se obraťte na specialistu podpory
společnosti Brainlab.

Dostupnost

Můžete používat jen plány léčby s aktivním příznakem Dynamic tracking, když je plán vytvořen v
systému iPlan RT Dose 4.5. Kdykoliv je nastaven tento příznak, urychlovač nepovolí jinou léčbu
než v režimu dynamického sledování. U plánů léčby, u nichž nebyl nastaven příznak dynamického
sledování, není možné přejít do režimu dynamického sledování.

Jak aktivovat dynamické sledování v systému iPlan RT Dose

Krok

Aktivujte zaškrtávací pole Enable Dynamic Tracking pod údaji o zařízení v záložce Properties
na obrazovce Treatment Group.

Plánování léčby pro léčbu s dynamickým sledováním pomocí funkce ExacTrac Vero
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Indikátor rozsahu náklonu

Je-li příznak dynamického sledování aktivní, na obrazovce Beam's Eye View v systému iPlan RT
Dose se automaticky zobrazí indikátor rozsahu náklonu. Je znázorněn čárkovaným ohraničením
①. Velikost indikátoru rozsahu náklonu je určena nejvzdálenějšími lamelami MLC.

①

Obrázek 138 
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7.9 Omezení plánování léčby pro konkrétní MLC

Obecné informace

V závislosti na konkrétním systému pro aplikaci léčby nemusí automaticky upravované polohy
lamel přesně odpovídat plánovanému tvaru. Má-li váš MLC hardwarová omezení, například
chybějící prolínání, přídržné lamely, omezený přeběh nebo statické mezery mezi lamelami (např.
Siemens 3-D MLC a Elekta MLCi, MLCi2 nebo Agility), tvar lamel nemusí odpovídat vašim
požadavkům.
Požadavkům na hardware musí také vyhovovat sekvence lamel pro dynamické oblouky a svazky
IMRT, které někdy nemusí vypadat tak, jak se očekávalo. Jedná se o hardwarová omezení, která
ze své podstaty nemohou být odstraněna, přestože automatická adaptace lamel a algoritmy
sekvencování lamel zahrnují speciální optimalizace pro MLC bez prolínání, přídržné lamely a pro
statické mezery mezi lamelami (včetně optimalizace technikou flag pole).

Aspekty MLC

Při plánování léčby s uvedenými MLC je nutné vzít v úvahu tyto aspekty:
• Pro ruční přizpůsobení MLC a čelistí u zařízení Elekta MLCi, MLCi2 nebo Agility je nutné

dodržet specifické požadavky na hardware (např. přídržné lamely).
• U vestavěných MLC v zařízeních Elekta MLCi, MLCi2, Agility a Siemens je nutné, aby čelisti

sledovaly MLC v každém svazku nebo segmentu. Ruční úpravu čelistí lze tedy u těchto MLC
použít jen pro testy při uvádění zařízení do provozu, ale ne při plánování klinické léčby.

• Za určitých okolností mohou být v rámci sekvencí dynamického oblouku a IMRT automaticky
vytvořena uzavřená pole MLC. Čelisti se pak nastaví do středu těchto polí. Pokud to u vašeho
hardwaru a softwaru MLC během aplikace způsobuje problémy:
- V případě dynamického oblouku můžete této situaci zabránit změnou počátečního a

koncového úhlu nebo rozdělením oblouku tak, aby nevzniklo uzavřené pole MLC.
- V případě dynamické IMRT můžete této situaci zabránit výběrem IMRT metodou step-and-

shoot bez omezení rychlosti lamel.
• Maximální povolená rychlost čelistí se u léčby dynamickým obloukem a dynamickou IMRT na

zařízeních Elekta Agility nebo MLCi2 nebere v úvahu. Ovladač lineárního urychlovače podle
testů snižuje dávkový příkon v případech, kdy by byla překročena rychlost čelistí. To může
poněkud prodloužit dobu aplikace léčby.

• Pro plánování IMRT metodou step-and-shoot se u MLC Elekta a vestavěných MLC Siemens se
nedoporučuje používat možnost omezení rychlosti lamel (to lze nastavit v softwaru Physics
Administration / Beam Profile Editor).

Maximální dovolená rychlost čelistí se u léčby dynamickým obloukem a dynamickou IMRT
na zařízeních Elekta Agility nebo MLCi2 nebere v úvahu. Ve vzácných případech to může
vést k nepřesné aplikaci dávky. Ověřte, že vámi používané rutinní testy zajištění kvality
jsou schopny tyto nepřesnosti zjistit.

U MLC s velkou minimální mezerou mezi lamelami (např. mezerou 5 mm u zařízení Elekta
MLCi a MLCi2) není možné naplánovat velmi malé nebo úzké cíle. Žádoucí, ale úzké otvory
jednoho páru lamel, které jsou menší než minimální mezera mezi lamelami požadovaná
MLC, se považují při automatickém přizpůsobení lamel za uzavřené.

Pokud provádíte ruční přizpůsobení lamel a čelistí MLC, jste povinni nastavit lamely a
čelisti tak, aby nedošlo k nezamýšlenému ozáření nesprávné cílové oblasti a/nebo
kritických struktur.

Omezení plánování léčby pro konkrétní MLC
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8 PRÁCE S PLÁNEM LÉČBY
8.1 Definování zájmových bodů

Obecné informace

Zájmové body se dělí do těchto kategorií:

Složka Funkce

Normalizační bod

Tento typ bodu lze definovat:
• Automaticky, je-li možnost Point Prescription to Isocenter vybrána bě-

hem definování předpisu (viz str. 162)
• Ručně, přidáním jednotlivého normalizačního bodu (viz str. 232)
• Automaticky, použitím funkce Auto Generation (viz str. 233)

Reprezentační
bod

Tyto body také udávají předepsanou dávku. Software je vytvoří je automatic-
ky pro objemy PTV, kterým není na počátku přiřazen normalizační bod (tj. je-
li možnost Dose Volume Prescription vybrána během definování předpisu).
Má-li být u léčby IMRT několik objemů PTV léčeno pomocí stejné skupiny
léčby, vytvoří se pouze jeden reprezentační bod pro jeden PTV.

Jiný zájmový bod

Různé zájmové body, například bod min. dávky nebo souřadnice skupiny
léčby, mohou být definovány následujícím způsobem:
• Ručně, přidáním jednotlivého zájmového bodu (viz str. 232)
• Automaticky, použitím funkce Auto Generation (viz str. 233)

Zobrazení zájmových bodů

Jejich seznam je v záložce Prescription v oblasti funkcí:

Obrázek 139 

PRÁCE S PLÁNEM LÉČBY

Klinická příručka Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 231



Jak definovat ručně definovaný bod

Kroky

1. Chcete-li definovat bod ručně, klikněte na Add v záložce Prescription v oblasti funkcí.
Reprezentační body není možné vytvořit ručně.

2. Ručně definovaný bod je nyní automaticky přidán do seznamu zájmových bodů a do plá-
novacích pohledů.

3.
Tento bod lze nyní upravit kliknutím na příslušnou ikonu.

Dialog vlastností

Obrázek 140 
Kromě názvu bodu jsou možné různé modifikace, včetně:

Složka Funkce

Custom position Můžete zadat souřadnice konkrétní polohy.

Retrieve position
from

Můžete definovat tyto body:
• Coord. of Group: pomocí této možnosti může být zájmový bod nastaven

podle polohy určité skupiny léčby.
Následující body lze také definovat buď pro specifický segmentovaný objekt
(např. PTV) nebo pro celý plán:
• Focus Point of: tato možnost nastaví zájmový bod podle polohy vybrané-

ho objektu.
• Min. dose point, Med. dose point nebo Max. dose point: tyto možnosti

nastaví zájmový bod na bod specifické dávky pro vybraný objekt.

Update points au-
tomatically

Je-li aktivováno toto zaškrtávací políčko, poloha vybraného bodu se automa-
ticky aktualizuje, je-li plán léčby modifikován.

Update Now Kliknutím na toto tlačítko aktualizujte polohu vybraného bodu.

Definování zájmových bodů
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Složka Funkce

Function

• Bod může být dále definován buď jako Point of Interest nebo jako Nor-
malization Point pro určitý PTV.

• Je-li vybrána možnost Normalization Point, v průběhu plánování se pou-
žije metoda předepsání bodu a nikoliv dávkově objemová metoda (viz str.
164).

Jak změnit vlastnosti zájmového bodu

Přejete-li si zobrazit vlastnosti vybraného zájmového bodu, klikněte na příslušnou ikonu.

Konfigurační možnosti, které jsou k dispozici v dialogu Properties zájmového bodu, závisí na
typu vybraného zájmového bodu:

Zájmový bod Možnosti

Representation points
Upravit lze jen název. Reprezentační body indikují předepsanou dávku
a jsou automaticky definovány softwarem pro objemy PTV, které ne-
mají normalizační bod (tj. v případě dávkově objemového předpisu).

All other points

Jsou možné různé úpravy včetně uživatelsky definované polohy (Cu-
stom position) nebo polohy založené na specifickém bodu (pomocí
funkce Retrieve position from).
U PTV lze také dále definovat Function bodu buď jako (viz str. 232):
• Point of Interest nebo
• Normalization Point.

POZNÁMKA: je-li vybrána možnost Normalization Point, v průběhu
plánování se použije metoda předepsání bodu a nikoliv dávkově obje-
mová metoda (viz str. 164).
 

Další informace o zájmových bodech jsou k dispozici v části str. 231.

Jak body generovat automaticky

Klikněte na položku Auto Generation v záložce Prescription. Zobrazí se dialog Generate:

Obrázek 141 
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Složka Funkce

Select Points of In-
terest

Vyberte typ bodů, které chcete vytvořit, z následujících zaškrtávacích polí-
ček:
• Isocenter Points
• Focus Points
• Min. Dose Points, Med. Dose Points nebo Max. Dose Points

Update position au-
tomatically

Je-li vybráno toto zaškrtávací políčko, poloha vybraného bodu se automa-
ticky aktualizuje, je-li plán léčby modifikován.

Generate Normali-
zation Points

• Zde mohou být normalizační body generovány pro typy bodů, které jsou
definované pomocí zaškrtávacích políček zájmových bodů.

• Jsou-li generovány normalizační body, v průběhu plánování se použije
metoda určení bodu a nikoliv dávkově objemová metoda (viz str. 164).

Ručně definované body v plánovacím pohledu

① ②

Obrázek 142 

Č. Složka

① Ruční definování bodu: výchozí bod

② Ruční definování bodu: ručně definovaný bod nastavený jako bod min. dávky

Přesná poloha automaticky vytvořených zájmových bodů pro určitý objekt, jako je bod minimální a
maximální dávky, závisí na velikosti rastru výpočtu dávky použité pro tento objekt. Velikost rastru
je přizpůsobena každému objektu jednotlivě, aby se zajistil minimální počet bodů rastru v každém
směru. To je důvod, proč jsou automaticky vytvořené polohy pro malé orgány přesnější než pro
větší orgány.

Definování zájmových bodů
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8.2 Porovnání různých plánů

Obecné informace

Můžete porovnat:
• výpočet dávky pomocí algoritmu Monte Carlo a výpočet dávky pomocí algoritmu tužkového

svazku pro aktuální plán,
• dva různé plány léčby.

Jak aktivovat porovnání plánů

Kroky

1.

Klikněte na tlačítko Plan Comparison.

2.

• Chcete-li porovnat dva různé plány, klikněte na Load plan.
• Chcete-li porovnat dva různé výpočty dávky pro aktuální plán, klikněte na Monte Carlo.
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8.2.1 Porovnání výpočtů dávky

Přehled

Obrázek 143 
Jestliže jste vybrali porovnání výpočtů dávky algoritmem Monte Carlo a algoritmem tužkového
svazku pro aktuální plán (viz str. 235), obrazovka porovnání bude rozdělena do záložek, viz výše.

Záložka Dual Reconst

Obrázek 144 
Tato záložka obsahuje axiální, koronální a sagitální pohledy se zobrazením výpočtu dávky podle
algoritmu Monte Carlo vlevo a výpočtu dávky podle algoritmu tužkového svazku vpravo.
Funkce hlavního panelu nástrojů (včetně tlačítka Toggle Monte Carlo / Pencil Beam pro aktivaci/
deaktivaci výpočtu Monte Carlo v pohledech vlevo) jsou k dispozici v pravé části záložky.

Záložka Spy Glass

Obrázek 145 
Výpočet dávky podle algoritmu Monte Carlo (zobrazeno vně rámečku kukátka) je možné přímo
porovnat s výpočtem podle algoritmu tužkového svazku pomocí funkce Spy Glass.
Informace o stupnici dávky (viz také str. 212) je zobrazena v pravé spodní části pohledu.
Příslušné hodnoty pro algoritmus Monte Carlo a algoritmus tužkového svazku lze také porovnat
pomocí kukátka.
Funkce hlavního panelu nástrojů (včetně tlačítka Toggle Monte Carlo / Pencil Beam pro aktivaci/
deaktivaci výpočtu Monte Carlo v pohledech vlevo) jsou k dispozici v pravé části záložky Spy
Glass.

Porovnání různých plánů
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Záložka DVH

Obrázek 146 
V této záložce je porovnán DVH vypočtený na základě algoritmu Monte Carlo s DVH, který je
vypočtený pomocí algoritmu tužkového svazku.
• Kliknutí na DVH umožní přepnout mezi zobrazením Monte Carlo a Pencil Beam.
• Aktivní algoritmus je na indikován pod DVH.
• Aktivní algoritmus je na DVH indikován plnou čárou. Neaktivní algoritmus je indikován

tečkovanou čárou.

Plan Content

Obsah plánu je zobrazen ve stromové struktuře, takže přístup k této informaci je možný bez
zavření dialogu.
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8.2.2 Porovnání dvou různých plánů léčby

Přehled

Jestliže chcete porovnat svůj aktuální plán léčby s jiným plánem léčby (viz str. 235), zobrazí se
dialog výběru plánu.

Dialog plánů

Obrázek 147 
V dialogu Plans vyberte plán léčby, se kterým by měl být porovnán aktuální plán.
POZNÁMKA: v závislosti na vybraném plánu se nyní mohou zobrazit různé varovné zprávy
indikující rozdíly mezi dvěma plány. Než budete pokračovat, ujistěte se, že jste přečetli všechny
tyto zprávy.
 

Porovnávací pohledy

Obrázek 148 
Jakmile byl načten vybraný plán, zobrazí se samostatný porovnávací dialog obsahující výše
uvedené záložky.

Porovnání různých plánů
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Záložka Dual Reconst

Obrázek 149 
Tato záložka obsahuje axiální, koronální a sagitální pohledy s aktuálním plánem zobrazeným
vlevo a s druhým plánem vpravo.
Funkce hlavního panelu nástrojů (včetně tlačítka Toggle Monte Carlo / Pencil Beam pro aktivaci/
deaktivaci výpočtu Monte Carlo) jsou k dispozici v pravé části záložky. 

Záložka Spy Glass

Obrázek 150 
Funkce Spy Glass slouží k porovnání plánu vybraného k porovnání (zobrazeného uvnitř rámečku
kukátka) přímo s aktuálním plánem léčby.
Funkce hlavního panelu nástrojů (včetně tlačítka Toggle Monte Carlo / Pencil Beam pro aktivaci
výpočtu Monte Carlo) jsou k dispozici v pravé části záložky Spy Glass.
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Záložka DVH

Obrázek 151 
V této záložce se porovnává DVH vypočtený pro aktuální plán léčby s DVH, který je vypočtený
pro druhý plán.
• Kliknutí na DVH umožňuje přepínání aktivního zobrazení mezi aktuálním plánem a vybraným

plánem.
• Aktivní plán je indikován nahoře vpravo od DVH.
• Aktivní plán je na DVH indikován plnou čárou. Neaktivní plán je indikován tečkovanou čárou.

Plan Content

Obrázek 152 
Obsah každého plánu je zobrazen ve stromové struktuře pro porovnání.

Porovnání různých plánů
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8.3 Plánování možností pohledu
8.3.1 Přepínání režimu zobrazení

Obecné informace

Tlačítko Toggle view mode umožňuje vybrat orientaci pohledu a objekty pro zobrazení.

Přepínání možností pohledu: Kolizní mapa

Obrázek 153 

Přepínání možností pohledu: Pohledy ze svazku

Obrázek 154 

Dostupné možnosti

Tlačítko Toggle view mode je k dispozici v pohledech kolizní mapy a pohledech ze svazku.
Dostupné možnosti se různí následujícím způsobem:
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Složka Funkce

Collision map

Front view (OARs only): zobrazuje předozadní pohled, který obsahuje
pouze orgány OAR.
Cranial view (OARs only): zobrazuje kraniokaudální pohled, který obsa-
huje pouze orgány OAR.
Front view (All structures): zobrazuje předozadní pohled, který obsahuje
všechny segmentované objekty.
Cranial view (All structures): zobrazuje kraniokaudální pohled, který ob-
sahuje všechny segmentované objekty.
Machine View: zobrazuje pohled na místnost se zařízením Linac.

Beam’s eye view

3D Objects: pohled kolimátoru překrývá zobrazení dostupných segmento-
vaných objektů ve 3D.
DRRs: pohled kolimátoru překrývá příslušný DRR.
Object Contours: pohled kolimátoru překrývá zobrazení kontur dostup-
ných segmentovaných objektů.

Plánování možností pohledu
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8.3.2 Pohled hloubky

Obecné informace

Tlačítko View Options zobrazí dostupné možnosti orientace (viz str. 479). V pohledech plánování
dávky jsou prostřednictvím tohoto tlačítka k dispozici další dva plánovací pohledy: Depth a Field.

Aktivace pohledu hloubky

Jestliže vyberete pohled Depth, rekonstrukce zobrazí trasu (středovou osu) aktuálně vybraného
svazku nebo oblouku tkání, od pacientovy pokožky až do místa souřadnic izocentra vybrané
skupiny léčby.

Možnost pohledu: Pohled hloubky

Protože trasa svazku může vycházet z jakéhokoliv směru, orientace pohledu není vždy zobrazena
kolmo k orientaci pohledu aktuálního řezu. Jedná-li se o tento případ, orientace pohledu v horní
pravé části pohledu je Oblique.

① ②

Obrázek 155 

Č. Složka

① Pohled hloubky: svazek

② Pohled hloubky: oblouk

Obecné informace

V horní části každého pohledu jsou k dispozici následující informace ve žluté barvě:
• Název prvku léčby
• Úhel stolu
• Úhel kolimátoru (pouze u léčby MLC)
• Počet monitorovacích jednotek
• Úhel gantry (pouze konformní svazek a svazek IMRT)
• Průměrná vzdálenost pokožky a průměrná ekvivalentní vzdálenost pro všechny oblouky (pouze

léčba obloukem)
Pohled také udává, zda je aktivovaná korekce heterogenity (viz str. 103).
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Zobrazení informace o svazku

Měřená vzdálenost (trasa svazku) je indikována žlutou přímkou s počátkem v bílém bodě na
povrchu pokožky a končící zelenou vertikální přímkou v izocentru.
• Zelená přímka indikuje rozšíření pole.
• Souvislá žlutá přímka indikuje trasu vstupu svazku.
• Tečkovaná žlutá přímka indikuje trasu výstupu svazku.
• U léčby obloukem jsou měřené vzdálenosti znázorněny pro kompletní oblouk v rovnoměrně

rozložených úhlech o velikosti deset stupňů. Pro každou přímku znázorňující trasu svazku je
indikován bod průsečíku svazku s pokožkou pacienta bílým bodem.

Informace o specifické vzdálenosti

Absolutní vzdálenost od povrchu pokožky do izocentra a ekvivalentní hloubka jsou pro aktuální
svazek nebo oblouk zobrazeny (v mm) vedle trasy svazku.
Hodnota ekvivalentní hloubky bere v úvahu změny hustoty tkáně v trase osy svazku. Tato
informace proto může být použita pro potvrzení algoritmů výpočtu hloubky nebo korekce
heterogenity.

Jestliže nevyberete zaškrtávací políčko Heterogeneity Correction, může to způsobit
nesprávnou ekvivalenci hloubky. Z tohoto důvodu musíte ověřit hloubkovou ekvivalenci a
vstup do tkáně v pohledu roviny oblouku/projekce hloubky, abyste se ujistili, že povrch
pokožky je správně detekován a že vstupní body svazků/oblouků jsou správně obsaženy v
sadě CT snímku.

Vždy musíte pečlivě ověřit hloubkovou ekvivalenci a vstup do tkáně v pohledu roviny
oblouku/projekce hloubky pro každý svazek nebo oblouk. To je důležité zejména jestliže je
plán léčby modifikován pomocí jiné softwarové aplikace (např. iPlan RT Image) po
definování svazků nebo oblouků, protože mohlo dojít k relativnímu posunu modelu tkáně
(viz str. 73) vzhledem k referenčnímu CT snímku z důvodu obnovené lokalizace nebo fúze
obrazu.

Simulace oblouku

Pro léčbu obloukem je k dispozici ovládací panel (viz str. 265) ve spodní části pohledu pole.
• To umožňuje sledovat trasu svazku pro každý jednotlivý oblouk v krocích po deseti stupních.
• Aktuální úhel gantry je indikován žlutou barvou nad ovládacím panelem.
• Ikona stolu/gantry v pravé spodní části kolizní mapy také indikuje polohy gantry a stolu během

pohybové sekvence.
Stejný ovládací panel k dispozici ve spodní části pohledů ze svazku (viz str. 253).

Plánování možností pohledu
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8.3.3 Pohled pole

Obecné informace

Tlačítko View Options zobrazí dostupné možnosti orientace (viz str. 479). V pohledech plánování
dávky jsou prostřednictvím tohoto tlačítka k dispozici další dva plánovací pohledy: Depth a Field.

Aktivace pohledu pole

Vyberete-li pohled Field, aktuální řez znázorňuje projekci pohledu ze svazku na PTV.

Možnost pohledu: Pohled pole

Protože trasa svazku může vycházet z jakéhokoliv směru, orientace pohledu není vždy zobrazena
kolmo k orientaci pohledu aktuálního řezu. Jedná-li se o tento případ, orientace pohledu v horní
pravé části pohledu je Oblique.

① ②
Obrázek 156 

Č. Složka

① Pohled pole: svazek

② Pohled pole: oblouk

V horní části každého pohledu jsou k dispozici následující informace ve žluté barvě:
• Název prvku léčby
• Počet monitorovacích jednotek
• Úhel gantry
• Úhel stolu
• Úhel kolimátoru (pouze u léčby MLC)
• Nominální průměr kuželu (u léčby kruhovým obloukem)

Pohled také udává, zda je aktivovaná korekce heterogenity (viz str. 103).

Zobrazení pole

• Radiační pole, definované pro aktuální svazek nebo oblouk, je označeno zeleně.
• Primární čelisti jsou označeny modře.
• Umístění souřadnice izocentra vybrané skupiny léčby je označeno zeleným křížkem.
• Segmentované objekty jsou zobrazeny jako kontury.
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Simulace oblouku

Pro léčbu obloukem je k dispozici ovládací panel (viz str. 265) ve spodní části pohledu hloubky.
• To umožňuje sledovat trasu svazku pro každý jednotlivý oblouk v krocích po deseti stupních.
• Stejný ovládací panel k dispozici ve spodní části pohledů ze svazku (viz str. 253).
• Aktuální úhel gantry je indikován žlutou barvou nad ovládacím panelem.
• Ikona stolu/gantry v pravé spodní části kolizní mapy také indikuje polohy gantry a stolu během

pohybové sekvence.

Plánování možností pohledu
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8.4 Polohování prvků léčby
8.4.1 Zobrazení svazku/oblouku

Obecné informace

V levé horní části záložky Overview je k dispozici 3D přehled a v dolní levé části záložky
Irradiation Plan. V těchto pohledech můžete také nakonfigurovat specifická nastavení pro
zobrazení svazků a oblouků, jakož i definovat orientaci pohledu (viz str. 479) a typ informací,
které mají být obecně zobrazeny (viz str. 480).
Ve 3D pohledu můžete vidět, zda jsou objekty, kterým byste se měli v průběhu ozařování vyhnout,
v cestě svazku nebo oblouku.
• Zobrazené svazky nebo oblouky závisí na vašem výběru v nabídce Arc/Beam. Aktuálně

vybraný prvek léčby je zobrazen zeleně.
• Chcete-li vybrat oblouk nebo svazek, můžete na něj kliknout ve 3D pohledu nebo jej vybrat ze

seznamu v oblasti funkcí.
• Chcete-li zobrazit hodnoty úhlu prvku, přesuňte myš na tento prvek ve 3D pohledu.
• Příslušné hodnoty pro vybraný prvek, například úhly stolu a gantry, jsou zobrazeny také v

oblasti funkcí.

Aktivace nastavení svazku a oblouku

Tlačítko Arc/Beam display otevře nabídku obsahující dostupné možnosti pro zobrazení svazků a
oblouků.

Definování nastavení svazku a oblouku

Obrázek 157 
• All Beams/Arcs: je zobrazen každý svazek nebo oblouk definovaný pro aktuální plán léčby.
• Beams/Arcs of Group: je zobrazen každý svazek nebo oblouk definovaný pro aktuální

skupinu léčby.
• Selected Beam/Arc: je zobrazen pouze aktuální svazek nebo oblouk vybraný v oblasti funkcí.
• No Beams/Arcs: nejsou zobrazeny žádné svazky ani oblouky.

Pro první tři možnosti zobrazení existuje varianta Thin.
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Jak umístit svazky a oblouky

Funkci Position v oblasti funkcí (viz str. 188) je možné použít k umístění skupin léčby. Jednotlivé
svazky a oblouky mohou být přemístěny ve 3D přehledu, jak je popsáno níže.

①

②

③

①

Obrázek 158 

Kroky

1. Vyberte příslušný svazek nebo oblouk ze seznamu v oblasti funkcí.

2. Proveďte oddálení pohledu, dokud není celý prvek svazku nebo oblouku viditelný.

3. Nyní by měl být na konci vybraného svazku viditelný kruh ①. Pomocí myši přetáhněte
kruh do požadované polohy pro nastavení úhlů lůžka a gantry.

4. V případě oblouků jsou body počátku a konce vybraného oblouku označeny kruhem ②.
Úhel stolu je označen čtvercem ③.

5. Pomocí myši přetáhněte kruhy a/nebo čtverce do požadované polohy. Příslušné hodnoty
stolu a gantry se automaticky aktualizují v oblasti funkcí.

Polohování prvků léčby
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8.4.2 Pohledy řezu

Obecné informace

Rozdělení dávky je možné zobrazit v pohledech řezu (viz str. 470).

Pohled řezu

Obrázek 159 

Zobrazení dávky

Rozdělení dávky může být zobrazeno v pohledech řezu pomocí funkcí, které jsou popsány v části
str. 212.

Zobrazení skupiny léčby

Prvek Popis

Zelený křížek Souřadnice izocentra vybrané skupiny léčby.

Modrý křížek Souřadnice izocentra jiných skupin léčby v pohledu řezu.

Čárkovaný kruh V režimu polohy (v oblasti funkcí je vybrána funkce Position) je
předpovězený polostín skupin léčby kruhovým obloukem.
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8.4.3 Kolizní mapa

Obecné informace

Kolizní mapa, která je k dispozici v plánovacích záložkách Irradiation Plan a Arc BEVs,
zobrazuje dvourozměrný pohled segmentovaných objektů, promítnutých na kulovou plochu. 
Plánovací záložka Arc BEVs je k dispozici pouze tehdy, jestliže plán léčby obsahuje skupiny
léčby obloukem.

Kolizní mapy: Léčba obloukem

Obrázek 160 

Kolizní mapy: Léčba svazkem

①
②

③④

⑤

⑥

Obrázek 161 

Polohování prvků léčby
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Č. Složka

① Souřadnice izocentra aktuálně vybrané skupiny léčby je umístěna ve středu koule.

②
Svazky nebo oblouky pro aktuálně vybranou skupinu léčby jsou zobrazeny také z pohle-
du skupiny léčby. Viditelný je také přesný bod, ve kterém centrální osa svazku prochází
plánovaným objektem.

③ Ikona stolu/gantry v pravé spodní části kolizní mapy indikuje aktuální polohu gantry a sto-
lu pro aktuální ozařovací pole.

④ Ikona pacienta v levé dolní části kolizní mapy indikuje orientaci pacienta.

⑤
Plánované objekty jsou promítány na vnitřní povrch koule z pohledu izocentra. Prvky léč-
by, patřící ke skupině léčby s identickými souřadnicemi s vybranou skupinou léčby, jsou
zobrazeny šedou barvou.

⑥
Každý kritický orgán je promítnut dvakrát, jednou pro úhel vstupu (svazek nebo oblouk
zasáhne orgán předtím, než zasáhne izocentrum) a jednou pro výstupní úhel (svazek ne-
bo oblouk zasáhne orgán poté, co zasáhne izocentrum).

Z důvodu kombinace dvou různých promítacích technik nejsou tvary MLC, zobrazené v
kolizní mapě, přesné s ohledem na kritické struktury. Po nastavení svazku nebo oblouku
musí být vztah ke kritickým strukturám ověřen pomocí pohledu Field (viz str. 245).

Úhly gantry a stolu: Svazky

Obrázek 162 
Polohu vybraného prvku svazku nebo skupiny léčby svazkem lze nastavit libovolně pomocí myši.

Úhly gantry a stolu: Oblouky

②

①

③

Obrázek 163 
Polohu vybraného prvku oblouku nebo skupiny léčby obloukem lze také nastavit pomocí myši.
• Přesunutí červeného bodu na oblouku ① umožní nastavit koncový bod oblouku (poloha

zastavení gantry).
• Přesunutím středového bodu oblouku ② podél horizontální osy se změní úhel stolu.
• Přesunutí zeleného bodu s kruhem na oblouku ③ umožní nastavit počáteční bod oblouku

(počáteční poloha gantry).
Když přesunete myš na bod, zobrazí se název vybraného bodu a informace o příslušném úhlu.
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Bezpečnostní poznámky

Grafické zobrazení oblouku na kolizní mapě nezobrazuje velikost polí oblouku, ale velikost
středů polí. Z tohoto důvodu by kolizní mapa neměla být použita pro ověření, zda jsou v
trase svazku umístěny kritické struktury.

Kolizní mapa neoznačuje možné kolize mezi gantry systému Linac a ozařovacím lůžkem!
Před léčbou jste povinni v ozařovně náležitě ověřit, že zvolené úhly gantry a ozařovacího
stolu lze použít pro provedení léčby, aniž by došlo k poranění pacienta nebo poškození
zařízení, např. systému pro aplikaci léčby.

Polohování prvků léčby
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8.5 Pohledy ze svazku

Obecné informace

Pohledy ze svazku, které jsou k dispozici v plánovacích záložkách Irradiation Plan a Arc BEVs,
zobrazují radiační pole plánované pro PTV.
• Aktuálně plánovaný tvar pro radiační pole je označen zeleně.
• Všechny segmentované objekty, včetně PTV, jsou zobrazeny ve 3D.
• Aktuální poloha izocentra je vycentrována v pohledu a indikována bodem průsečíku modrého

nitkového kříže.
Přesná informace obsažená v pohledech ze svazku závisí na vybrané stránce záložky a na typu
skupiny léčby:
• Strana 255
• Strana 257
• Strana 258
• Strana 259

Pohled ze svazku: Záložka plánu ozařování

① ②
Obrázek 164 

Č. Složka

① Svazek MLC

② Kruhový oblouk

Pohled ze svazku v záložce Irradiation Plan zobrazuje aktuální radiační pole pro jediný úhel
gantry.
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Pohled ze svazku: Záložka Arc BEVs

① ②
Obrázek 165 

Č. Složka

① Standardní ověření BEV

② Funkční BEV

Plánovací záložka Arc BEVs je k dispozici pouze pro léčbu obloukem.
Osm pohledů ze svazku, které jsou k dispozici na této stránce záložky, zobrazuje oblouk v
desetistupňových krocích. Tyto pohledy ze svazku proto umožňují ověřit tvar radiačního pole
(znázorněného zeleně) pro rozsah oblouku 70°.
Primární čelisti jsou označeny modře.

Pohledy ze svazku
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8.5.1 Konformní oblouky

Obecné informace

Je možná léčba jak statickým, tak i dynamickým konformním obloukem.
V obou případech je radiační pole přizpůsobeno tvaru PTV pomocí vícelamelového kolimátoru,
což maximalizuje dávku do tumoru a zároveň zajišťuje adekvátní ochranu okolní tkáně.

Statické konformní oblouky

Obrázek 166 
V případě léčby statickým konformním obloukem je radiační pole optimalizováno na tvar PTV pro
jednu rovinu oblouku, tzn. zprůměrovaný tvar PTV se bere pro všechny úhly svazku.
POZNÁMKA: pro statické konformní oblouky (viz str. 188) lze definovat povolený překryv pro
jednotlivá pole, který ovlivňuje tvar zprůměrovaného pole MLC.
 

Dynamické konformní oblouky

Obrázek 167 
V případě léčby dynamickým konformním obloukem je radiační pole nastaveno na skutečný tvar
PTV v intervalech 10° během rotace gantry.
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To zajišťuje maximální pokrytí PTV a zároveň minimalizaci dávky do okolní tkáně a definovaných
ohrožených orgánů.
Tato technika vyžaduje propojení mezi ovladači vícelamelového kolimátoru a systému Linac. Z
tohoto důvodu je tato technika možná pouze se specifickými konfiguracemi systému Linac, jako je
systém Novalis společnosti Brainlab.

Pohledy ze svazku
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8.5.2 Konformní svazky

Obecné informace

Při léčbě konformním svazkem jsou použity vícenásobné statické svazky, které jsou přizpůsobeny
tvaru PTV pomocí vícelamelového kolimátoru.

Konformní svazek

Obrázek 168 
Tímto způsobem může být dávka do tumoru maximalizována a zároveň je zajištěna adekvátní
ochrana definovaných ohrožených orgánů.
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8.5.3 Svazky IMRT

Obecné informace

Pro standardní léčbu IMRT pomocí vícelamelového kolimátoru je pohled ze svazku vzhledově
podobný pohledu ze svazku u konformních svazků.
Jestliže však vybraný systém Linac nepodporuje dostatečně velký radiační rozsah, pole IMRT
může být rozděleno až na pět částí.

Svazek IMRT

① ②

Obrázek 169 

Č. Složka Funkce

① Pole IMRT před opti-
malizací Tlačítka pro úpravu radiačního pole (viz str. 260).

② Pole IMRT po optima-
lizaci

Vždy je zobrazeno tlačítko Toggle Fluence Display (viz str. 215).
Ovládací panel ve spodní části pohledu může být použit pro simu-
laci sekvencování lamel v souladu s výsledkem vybrané optimali-
zace IMRT (viz str. 266).
Čísla vedle ovládacího panelu lze použít pro přepínání mezi roz-
dělenými poli, byla-li tato pole generována během optimalizace
IMRT.

Pohledy ze svazku
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8.5.4 Kruhové oblouky

Obecné informace

U léčby kruhovými oblouky je radiační pole označeno zeleným kruhem s průměrem specifického
radiologického kuželu. Průměry radiologického kuželu se určují pomocí softwaru Physics
Administration (viz Uživatelská příručka k programu Physics Administration 4.5).

Kruhový oblouk

Obrázek 170 
Funkce Superimp. field for isoc. je MU vážený průměr z průměrů radiologických kuželů. Tato
hodnota je použita při polohování skupiny léčby (viz str. 188).

Pro každé ozařovací pole ověřte, že na systému Linac je skutečně namontován správný a
zamýšlený kónický kolimátor.
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8.5.5 Nastavení radiačního pole

Důležité

Jestliže plánujete léčbu MLC, pamatujte, že ve směrech X a Y mohou být odchylky mezi
skutečnými polohami lamel a radiačním polem indikovaným v softwaru. Uvedené závisí na
konstrukci použitého vícelamelového kolimátoru (tvaru lamel, velikosti výstupků a žlábků). Chcete-
li kompenzovat tento posun, můžete definovat posun lamely, jakož i velikost výstupků a žlábků v
softwaru Physics Administration (viz Uživatelská příručka k programu Physics
Administration 4.5).

Jak nakreslit plánovací tvar

Můžete rozšířit radiační pole vícelamelového kolimátoru, např. jestliže PTV není lamelami
dostatečně pokryto.

Kroky

1.

Klikněte na tlačítko show/draw planning shape. Myš se zobrazí jako kruh.

2.

Pomocí modrého posuvníku v pravé horní části pohledu nastavte průměr kruhu.

3.

Pomocí myši vymezte prostor v pohledu, kolem kterého by měly být automaticky umístě-
ny lamely.

4. Lamely se automaticky nastaví, aby odpovídaly nakreslené oblasti.

5. Je-li aktivována funkce Show Dose (viz str. 212), rozdělení dávky se při kreslení plánova-
cího tvaru automaticky aktualizuje.

6.
Ruční úprava radiačního pole u léčby kruhovým obloukem není možná. V takovém přípa-
dě může být tlačítko show/draw planning shape použito pouze pro zobrazení plánovací-
ho tvaru.

Pohledy ze svazku
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Jak použít umělý objekt

V záložce Prescription v oblasti funkcí jsou k dispozici speciální funkce pro nástroj brush (štětec),
které umožňují dočasně zvýraznit určité struktury a použít toto označení jako vizuální pomůcku při
nastavení poloh lamel. Tato funkce je užitečná například pro opravu kritických bodů.

Kroky

1.

Chcete-li aktivovat tuto funkci, klikněte na Draw Obj.

2. Použijte posuvník Brush Size k určení velikosti štětce.

3.

Ve vhodném pohledu řezu vytvořte požadovaný umělý objekt označením relevantní ob-
lasti pomocí myši (zobrazený jako modrý kruh).

4.

V záložce Prescription v oblasti funkcí klikněte na tlačítko Show Obj., které je nyní zo-
brazeno.

5.

Umělý objekt je nyní zobrazen v příslušném umístění v pohledu ze svazku, kde může být
použit jako vodítko pro ruční nastavení polohy lamel.

Jak ručně nastavit polohu lamel a čelistí

Krok

Kliknutím na tlačítko show/change leaves and jaw positions ručně nastavte polohy lamel.
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Pokud byla ve vlastnostech aktuálního prvku léčby vybrána možnost Manual (viz str. 199), je
možné ručně nastavit také polohu čelistí do radiačního pole, aby se snížil únik radiace.

Obrázek 171 
Každá lamela je zobrazena jako jednotlivý zelený pruh.

Krok

Chcete-li nastavit polohu lamely, přetáhněte její vnější okraj pomocí myši.

Když je myš umístěna na lamelu, zobrazí se příslušná řada lamel, číslo lamely a vzdálenost
lamely od středové osy kolimátoru.
POZNÁMKA: v závislosti na vybraném MLC se tloušťka každé lamely může měnit.
 

POZNÁMKA: u dynamických konformních oblouků nelze polohy lamel změnit, protože se musí
provést sekvencování lamel, aby bylo dodrženo omezení pohybu lamel.
 

Obrázek 172 
Každá čelist je zobrazena jako šedá oblast.

Krok

Chcete-li nastavit polohu čelisti, přetáhněte její vnější okraj pomocí myši.

Když je myš umístěna na okraj čelisti, zobrazí se název příslušné čelisti (Y1, Y2, X1 nebo X2) a
vzdálenost čelisti od středové osy kolimátoru.

Bezpečnostní poznámka

Zkontrolujte nastavení čelisti v pohledu ze svazku, abyste se ujistili, že PTV není překryto
žádnou čelistí a že ohrožené orgány jsou adekvátně stíněny.

Překrývající se čelisti obvykle vedou k nedostatečnému pokrytí PTV. Před zahájením IMRT
je proto nutné zkontrolovat nastavení čelistí.

Pohledy ze svazku
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Jak zadat hodnoty lamel

Krok

Kliknutím na tlačítko enter leaf positions numerically zadáte hodnoty pro každou lamelu v dia-
logu Adjust.

.

Obrázek 173 
V dialogu Adjust je k dispozici sloupec pro každou řadu lamel.
Pro každou lamelu v příslušné řadě lamel je k dispozici zadávací pole obsahující vzdálenost (v
mm) od středové osy kolimátoru.

Kroky

1. Hodnotu pro lamelu je možné upravit buď zadáním hodnoty přímo do pole nebo přetáhnu-
tím za vnější okraj lamely v pohledu pole pomocí myši.

2.

Pro přechod z jednoho pole do druhého můžete použít klávesu tab na klávesnici. Kláve-
sová zkratka Ctrl + Tab kopíruje hodnotu z aktuálního pole do dalšího pole. Kombinace
Ctrl + kliknutí levým tlačítkem myši kopíruje hodnotu z aktuálního pole do pole, na kte-
ré kliknete myší.

3.

Chcete-li zobrazit hodnoty pro lamely, které nejsou nyní viditelné, procházejte lamely po-
mocí poskytnutých tlačítek se šipkami.

4. Potvrďte nastavení kliknutím na OK.
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8.5.6 Resetování radiačního pole

Automatické resetování

Ruční nastavení polohy lamel a radiačního pole jsou resetovány automaticky, jestliže:
• jsou změněny úhly stolu, gantry (počáteční a koncový úhel pro definovaný oblouk) nebo úhly

kolimátoru statického konformního svazku nebo statického konformního oblouku,
• je změněn úhel stolu nebo kolimátoru pro dynamický konformní oblouk.

Za účelem ochrany tvaru a lamel před automatickým resetováním můžete použít funkce lock a
freeze (viz str. 202).

Jak ručně resetovat plánovací tvar

Krok

Kliknutím na tlačítko reset manual changes to shape můžete zrušit nastavení poloh lamel. La-
mely jsou resetovány na automaticky adaptované polohy, určené softwarem.

Jestliže po ruční změně radiačního pole nebo lamel vyberete jiný objekt jako PTV, musíte
kliknout na tlačítko reset manual changes to shape, chcete-li vrátit lamely zpět do jejich
automaticky adaptovaných poloh.

Pohledy ze svazku
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8.5.7 Simulace oblouku

Obecné informace

V pohledu hloubky (viz str. 243), pohledu pole (viz str. 245) a pohledech ze svazku (viz str. 253)
pro léčbu obloukem je k dispozici ovládací panel, který umožňuje simulaci pohybu oblouku v
krocích po deseti stupních, z počátečního bodu gantry do jeho koncového bodu.
Pro optimalizovanou léčbu IMRT je také k dispozici ovládací panel v pohledu ze svazku, který v
tomto případě umožňuje simulaci sekvencování lamel ve shodě s vybraným výsledkem
optimalizace IMRT.
POZNÁMKA: je-li nastavení léčby velmi složité, nemusí být vždy možné aktualizovat pohled
dostatečně rychle, aby se zobrazily všechny kroky.
 

Ovládací panel

Obrázek 174 
Aktuální úhel gantry je indikován žlutou barvou nad ovládacím panelem.
Ikona stolu/gantry v pravé spodní části kolizní mapy také indikuje polohy gantry a stolu během
pohybové sekvence.

Záložka Arc BEVs

Osm pohledů ze svazku, které jsou k dispozici na této stránce záložky, zobrazuje oblouk v
desetistupňových krocích. Tyto pohledy ze svazku proto umožňují ověřit tvar radiačního pole
(znázorněného zeleně) pro rozsah oblouku 70°.

Obrázek 175 
Má-li oblouk větší rozsah, než 70°, pohledy automaticky zobrazí další krok až poté, kdy je
zobrazen poslední desetistupňový krok oblouku.
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Jak provést simulaci oblouku

Ověřte různé polohy radiačního pole a gantry pomocí ovládacího panelu následujícím způsobem:

Kroky

1. Kliknutím na tlačítko zcela vlevo nebo vpravo se přemístíte na první nebo na poslední po-
lohu gantry.

2. Kliknutím na tlačítka vlevo nebo vpravo od tlačítka přehrávání se přemístíte zpět a vpřed
po oblouku v desetistupňových krocích.

3. Kliknutím na tlačítko přehrávání spustíte pohybovou sekvenci celým obloukem.

4. Kliknutím na tlačítko zastavení zastavíte pohybovou sekvenci.

5. Použijte posuvník pro přemístění do určité polohy oblouku.

Jak provést simulaci svazku IMRT

Jestliže jste definovali prvky svazku IMRT pro plán léčby a provedli optimalizaci IMRT (viz str.
303), budou pohledy ze svazku (viz str. 253) zahrnovat také ovládací panel, je-li svazek IMRT
zvýrazněn v oblasti funkcí.
V tomto případě lze ovládací panel použit pro simulaci sekvencování lamel v souladu s výsledkem
vybrané optimalizace IMRT.

Obrázek 176 
Prověřte sekvencování lamel pomocí ovládacího panelu následujícím způsobem:

Kroky

1. Kliknutím na tlačítko zcela vlevo nebo vpravo se přemístíte na počáteční nebo koncový
bod sekvencování lamel.

2. Kliknutím na tlačítka vlevo nebo vpravo od tlačítka přehrávání se přemístíte zpět a vpřed
v sekvenci lamel po jednotlivých krocích.

3. Kliknutím na tlačítko přehrávání spustíte simulaci sekvence lamel.

4. Kliknutím na tlačítko zastavení simulaci zastavíte.

5. Pro přemístění do určitého kroku v sekvenci lamel použijte posuvník.

Pohledy ze svazku
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Během simulace sekvencování lamel jsou nad ovládacím panelem žlutě zobrazeny hodnoty
frakce dávky a MU, dodané každou polohou lamely. Také je zobrazen celkový počet poloh lamel.

Další ověření

Může být také užitečné prověřit polohy radiačního pole a gantry nebo sekvencování lamel
maximalizací pohledu ze svazku pomocí funkce Full Screen a poté procházet po oblouku nebo
sekvenci lamel buď použitím funkcí panelu nástrojů nebo kolečka myši.
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8.6 Vytvoření objektu dávky

Obecné informace

Po naplánování rozdělení dávky můžete vytvořit objekt dávky. 
Jedná se o objekt vytvořený z čar izodávek. Je možné jej použít např. pro analýzu objemu nebo
3D zobrazení dávky.

Jak vytvořit objekt dávky

Kroky

1.

Objekt dávky můžete vytvořit třemi způsoby:
• V kroku Treatment Planning vyberte v oblasti funkcí plán a klikněte na něj pravým tla-
čítkem myši. V místní nabídce klikněte na položku Create Dose Object nebo

• V kroku Object Creation klikněte na možnost Create Dose Object... v oblasti funkcí.
Nejdříve musíte mít naplánované rozdělení dávky.

• V kroku Physician’s Review v oblasti funkcí klikněte na možnost Create Dose Ob-
ject...

2.

Zobrazí se dialog Dose Thresholding:

①

3.

Buďto:
• V poli Use Dose Threshold nastavte minimální hodnotu dávky v procentech, která má

být zahrnuta do objektu, nebo
• V poli Use Dose Values between nastavte rozmezí dávek, které mají být zahrnuty.

Tyto hodnoty můžete také zadat posouváním myši po stupnici dávky ①. Zobrazí se bílý
ohraničovací rámeček:
• Při nastavování rozsahu dávky klikněte levým tlačítkem myši na horní okraj rámečku,

chcete-li jej posunout nahoru nebo dolů a nastavit tak horní limit rozsahu dávky.
• Při nastavování rozsahu dávky nebo hranice dávky klikněte levým tlačítkem myši na

spodní okraj rámečku, chcete-li jej posunout nahoru nebo dolů a nastavit tak buďto hra-
nici nebo spodní limit rozsahu dávky.

4.

Chcete-li se zaměřit na konkrétní oblasti, můžete nastavit objekt dávky, který bude zalo-
žen na dávce, v:
• ohraničovacím rámečku, který můžete upravit v zobrazených řezech,
• fyzické struktuře výběrem ze seznamu pod položkou Use Dose in Bounding Box in-

cluding the Dose in this object.

Vytvoření objektu dávky
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Kroky

5.
Chcete-li z posuzování vyloučit dávku v určitých oblastech, můžete nastavit objekt dávky,
který chcete vyloučit na dávce ve fyzické struktuře, výběrem ze seznamu pod položkou
Use Dose in Bounding Box excluding the Dose in this object.

6. Objekt dávky pojmenujte.

7. Klikněte na tlačítko OK. Vytvoří se nový objekt dávky, který se zobrazí v seznamu objektů
v oblasti funkcí.
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8.7 Zobrazení již aplikované dávky

Obecné informace

Systém iPlan RT Dose poskytuje funkce umožňující importovat dávku, která již byla aplikována
pacientovi, aby bylo možné zjistit, zda měla vliv na aktuální plánování.
POZNÁMKA: importovat můžete jen matici dávky, která byla vytvořena pomocí systému iPlan RT.
Nelze importovat matici dávky z jiných plánovacích systémů (např. prostřednictvím Dicom RT).
 

Scénáře importu dávky

Import dávky je k dispozici v těchto situacích:
• Zobrazení sumace již aplikované dávky u již existujícího plánu
• Importování již aplikované dávky u plánu, který má být změněn po přezkoumání pomocí

softwaru iPlan RT Adaptive,
• Importování již aplikované dávky u pacienta, který musí podstoupit opakované léčení

Aktivní nebo neaktivní matice dávky

Matice dávky jsou importovány do systému iPlan RT v jednom z těchto dvou stavů:

Aktivní
Aktivní matice dávky jsou zohledněny při každém výpočtu dávky (tj. u grafů
DVH, jako základní dávka pro funkci Refresh MU, jako základní dávka pro
optimalizaci IMRT atd.). Mají vliv na proces plánování.

Neaktivní

Neaktivní matice dávky nejsou při výpočtech dávky nikdy zohledněny. Nemají
vliv na proces plánování. Neaktivní matice dávky můžete dočasně „aktivovat“,
aby bylo možné zkontrolovat celkové rozdělení dávky nebo hodnoty dávky, a
pak je můžete opět deaktivovat.

Aktivní/neaktivní stav importované matice dávky je možné kdykoliv během plánování změnit.

Interpretace DVH

Pokud jsou do aktuálního plánu léčby importovány a přidány již aplikované matice dávky,
vypočtený DVH může představovat sumaci matice umělé dávky. Matice skutečně aplikované
dávky se může lišit v závislosti na změnách anatomické struktury a skutečné poloze léčeného
místa. Při interpretaci DVH je dále nutné přihlédnout k objemovým změnám v průběhu léčení.

Bezpečnostní poznámky

Ověřte, že jste vybrali správnou možnost z nabídky pro import podle požadovaného
pracovního postupu: Import dose for summation, Import dose for adaptive RT nebo Import
dose for recurring plan. Bude tak zajištěno, že systém iPlan RT provede kontroly a zobrazí
informace a varovné zprávy konkrétně pro zvolený scénář.

Pokud byl po počátečním exportu změněn již exportovaný plán léčby, ověřte, že všechna
zařízení zapojená do léčby budou mít aktualizovanou verzi odpovídajících parametrů plánu
léčby. Patří sem mimo jiné systém R&V, systémy polohování pacienta, filmy polohovačů
cíle atd. Dále musí být náležitě informovány všechny zúčastněné osoby (fyzik, lékař,
terapeut atd.)!

Před schválením plánu léčby obsahujícího importované matice dávky (aktivní nebo
neaktivní pro výpočet dávky) musí plán včetně propojení snímků důkladně zkontrolovat
vyškolený a zkušený fyzik nebo lékař.

Zobrazení již aplikované dávky
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Je možné uložit matice dávky pro jednotlivé skupiny léčby a pro celý plán. Každou matici
dávky pro jednotlivou skupinu léčby můžete importovat jen jednou, aby nebyla omylem
zohledněna několikrát. Je však možné importovat matici dávky pro celý plán a matice
dávky pro jednotlivé skupiny léčby v jednom plánu. Uživatel systému iPlan RT musí zajistit,
že bude importována jen matice dávky, která byla exportována pro celý plán, nebo že
budou importovány jen matice dávky, které byly exportovány pro jednotlivé skupiny léčby.

Souřadnice matice dávky jsou při ukládání vztaženy k vyrovnávací sadě původního plánu
léčby. Matici dávky lze importovat do nových plánů, jen pokud je tato vyrovnávací sada
také součástí nového plánu. Aby byla zajištěna integrace importované matice dávky ve
správné poloze, musí být správně vzájemně propojeny různé sady snímků.

Během importu matice dávky ověřte, že importovaná dávka odpovídá skutečně aplikované
dávce! Znovu zkontrolujte, že importovaná matice dávky je ta, kterou jste zamýšleli
importovat. Během importu matice dávky také znovu zkontrolujte parametry „Dose Scaling
Factor“ a „Number of Fractions“.

Různé velikosti rastru importovaných matic dávky a skutečně vypočtených matic dávky v
plánu léčby mají za následek interpolace izodávek. Tyto interpolace by mohly vést k
zobrazení mírně odlišné dávky než v původním plánu.

Jak uložit matici dávky

Chcete-li použít některou z těchto funkcí, dávku je nutné předtím v plánu uložit jako matici dávky.
Postup uložení matice dávky:

Kroky

1.
V oblasti funkcí nebo v záložce Plan Content vyberte jednu z možností:
• plán léčby (RTPlan) (pro uložení celé dávky) nebo
• skupinu léčby (pro uložení dávky aplikované skupinou).

2.

Kliknutím pravým tlačítkem myši zobrazte místní nabídku:
• Chcete-li uložit dávku aplikovanou jednotlivou skupinou léčby, vyberte možnost Save

Dose Matrix for Group.
• Chcete-li uložit dávku aplikovanou celým plánem, vyberte možnost Save Dose Matrix

for RTPlan.

3. Plánovaná dávka se uloží ve formě souboru matice dávky.

POZNÁMKA: jakmile je dávka importována, už ji nelze importovat znovu.
 

POZNÁMKA: po schválení plánu léčby (viz str. 345) aplikace volitelně uloží matice dávky pro
všechny skupiny léčby. Tyto „schválené“ matice dávky můžete použít později pro přičtení.
 

POZNÁMKA: při exportování matice dávky, kterou chcete přidat jako dávku pro adaptivní RT
(možnost „Dose for Adaptive RT“), se ujistěte, že exportujete matice dávky pro skupinu léčby.
Matice dávky exportované pro celý plán je možné použít jen pro dávku pro sumaci („Dose for
Summation“) a dávku pro opakující se plán („Dose for a recurring Plan“).
 

Jak odstranit uložené soubory matic dávky

Kroky

1. Ze seznamu v oblasti funkcí vyberte plán léčby.

2. Kliknutím pravým tlačítkem myši zobrazte místní nabídku a vyberte možnost Delete Dose
Matrix Files. Zobrazí se dialog Delete Dose Files.

3. Vyberte uložené soubory, které chcete odstranit, a klikněte na tlačítko OK.
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Jak změnit rozlišení matice dávky

Před uložením matice dávky může být nutné upravit rozlišení uložené matice dávky. Rozlišení
matice dávky můžete nastavit v poli Dose Resolution v dialogu RTPlan Properties dialog (viz str.
205).
Přesnost zobrazení dávky a vypočtených DVH závisí na rozlišení dávky, s nímž byla matice dávky
exportována. Po importování matice dávky se všechny body dávky vypočtou lineární interpolací
mezi předem vypočtenými a uloženými body matice dávky. Přesnost této lineární interpolace
závisí na stupni jemnosti nastavení rozlišení dávky a také na homogenitě vlastního rozložení
dávky (viz Obrázek 177).

Obrázek 177 
Tato ilustrace znázorňuje vliv snižující se přesnosti dávky, když jsou pro výpočet DVH použity
matice dávky s hrubým rozlišením. Porovnávají se tři výpočty DVH na základě téhož rastru DVH:
• Původní plán: dávka pro každý bod rastru je vypočtena bez interpolace.
• Rozlišení 2 mm: dávka pro body mřížky DVH je vypočtena interpolací hodnot importované

dávky matice dávky s rozlišením 2 mm.
• Rozlišení 4 mm: dávka pro body mřížky DVH je vypočtena interpolací hodnot importované

dávky matice dávky s rozlišením 4 mm.

Zobrazení již aplikované dávky
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8.7.1 Přidání dávky pro sumaci

Obecné informace

Jestliže během léčení zjistíte, že je třeba plán aktualizovat, pomocí této funkce můžete provést
sumaci a zobrazení již aplikované dávky.
Systém iPlan RT předpokládá, že je použita referenční sada z původního plánu, která se pro
aktualizaci plánu nemění. Importovaná matice dávky je implicitně nastavena na aktivní. Tento typ
matice dávky má proto vliv na proces plánování. Předpokládá se, že importovaná matice dávky
částečně přispívá k předpisu celkového plánu.

Přidané matice dávky jsou implicitně zohledněny ve výpočtech dávky, jako je předpis a
optimalizace IMRT, ale nikoliv při exportu DICOM. Pro prostou sumaci dávky bude
referenční sada (CT) pro importovanou matici dávky a aktuální plán stejná! Již vytvořené
plány léčby musí být aplikovány podle importovaných matic dávky.

Zobrazené rozdělení dávky je správné jen tehdy, když referenční sada zůstane stejná a
importovaná matice dávky je aktivní.

Jak přidat dávku pro sumaci

Kroky

1. V kroku Treatment Planning vyberte plán léčby ze seznamu v oblasti funkcí.

2. Kliknutím pravým tlačítkem myši zobrazte místní nabídku a vyberte možnost Add Dose
Matrix for Summation.

3. Vyberte, kterou uloženou matici dávky chcete importovat.

4. Zobrazí se dialog Dose Import. Je-li to třeba, proveďte změny vlastností importu dávky
(vizstr. 274) a klikněte na tlačítko OK.

5.

Importovaná matice dávky je nyní zobrazena v seznamu v oblasti funkcí. Pokud ji vybere-
te, můžete nastavit její vlastnosti nebo ji přepnout na aktivní v rámci aktuálního plánu.

• Když kliknete na možnost Active Dose Matrix, importovaná matice dávky se stane ak-
tivní součástí plánu a po kliknutí na funkci Refresh MU bude zohledněna.

• Když klikněte na položku Properties, zobrazí se dialog vlastností Dose Import (viz str.
274).
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Vlastnosti importu dávky

Když importujete matici dávky pro sumaci nebo vybíráte její vlastnosti po importu, zobrazí se tento
dialog:

①
②

③
④

Obrázek 178 

Č. Složka Funkce

① Dose Matrix Name Můžete upravit název matice dávky.

② Dose Scaling Factor

Jaká část importované dávky bude zohledněna pro sumaci:
• 1.00: zohlednit 100 % předchozí dávky
• 0.25: zohlednit 25 % předchozí dávky

POZNÁMKA: tuto hodnotu lze změnit jen při importování. Sy-
stém iPlan RT zde poté zobrazí jen konfigurovanou hodnotu.
 

③ Assigned PTV Kliknutím na tlačítko Edit změníte přiřazení PTV a vážení skupi-
ny.

④ Active Dose Matrix Viz str. 270.

Zobrazení již aplikované dávky
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8.7.2 Importování dávky pro adaptivní RT

Obecné informace

Již aplikovanou dávku můžete prověřit v aktuálním, frakcionovaném plánu a příslušným
způsobem aktualizovat počet zbývajících frakcí. To se provádí importováním již aplikované dávky
po podání několika léčebných frakcí.
Pro zbývající frakce se důrazně doporučuje aktualizovaný snímek. Výchozí stav importované
matice dávky je neaktivní. Již aplikovaná dávka může být automaticky odečtena od počátečního
předpisu zadáním počtu léčebných frakcí.
Zobrazená sumace dávky nemusí odrážet skutečnou léčbu pacienta z důvodu nastavení jiné
léčby, změn v anatomii pacienta a změn objemu orgánů.

Bezpečnostní poznámky

Matice dávky by v těchto případech měla být neaktivní, aby nedošlo k ovlivnění aktuálního
plánu předchozím plánem. Systém iPlan RT takto nezohledňuje importovanou dávku
zohledněnou pro optimalizace IMRT, vypočtené MU a předpis pro zbývající frakce.

Systém iPlan RT umožňuje zobrazení rozdělení dávky importovaného jako matice dávky
pro scénáře adaptivní RT. Mějte na paměti, že zobrazená sumace dávky nemusí odrážet
skutečnou léčbu pacienta z důvodu možného nastavení jiné léčby, změn v anatomii
pacienta a změn objemu orgánů. Pro konečný plán by importovaná matice dávky měla být
deaktivována. Zbývající počet frakcí naplánujte nezávisle na importovaných maticích
dávky.

Jak používat importované matice dávky pro adaptivní RT

Kroky

1.

Uložte matici dávky aplikované podle původního plánu. Lze to udělat například po desáté
frakci.
POZNÁMKA: při exportování matice dávky, kterou chcete přidat jako dávku pro adaptivní
RT (možnost „Dose for Adaptive RT“), se ujistěte, že exportujete matice dávky pro skupi-
nu léčby (viz str. 271). Matice dávky exportované pro celý plán je možné použít jen pro
dávku pro sumaci („Dose for Summation“) a dávku pro opakující se plán („Dose for a re-
curring Plan“).
 

POZNÁMKA: během schvalování původního plánu je možné uložit matici dávky pro kaž-
dou skupinu léčby. Tyto uložené matice můžete použít pro pozdější import ve scénáři
adaptivní RT.
 

2.

Možnost Adaptive RT využijte k zobrazení změn ve fyziologii pacienta a úpravě objektů
léčby podle aktuálnějšího snímku CT. Až budete spokojeni s polohou objektů plánování v
novém snímku CT, přikročte k novému plánování.
Nový plán CT a morfované objekty budou základem nového plánu v systému iPlan RT.

3.

V tomto okamžiku je izocentrum stále v poloze určené v původním plánu, protože byla
odvozena z pevného propojení. Pokud však došlo ke změně fyziologie pacienta, zname-
ná to, že již není v optimální poloze. Čáry dávky a DVH nesplní předpis.
Izocentrum můžete přesunout do nové polohy tak, aby odrážela změnu v PTV (viz str.
188).
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Kroky

4.

Chcete-li se podívat na již aplikovanou dávku:
• V kroku Treatment Planning vyberte plán léčby ze seznamu v oblasti funkcí.
• Kliknutím pravým tlačítkem myši zobrazte místní nabídku a vyberte možnost Import

Dose for Adaptive RT.
Zobrazí se dialog Dose Import (viz str. 277).
Importovaná matice dávky pro nové adaptivní plánování musí být propojena s „novým“
objektem PTV, který odpovídá objektu PTV v původním plánu.
Systém iPlan RT používá přiřazení k PTV (správného PTV v případě několika PTV) k au-
tomatickému odečtení již vyzářených frakcí z předpisu, je-li tato možnost zvolena. Někte-
ré kontroly konzistentnosti a příslušné varovné zprávy zobrazované systémem iPlan RT
jsou založeny na správném přiřazení PTV.

5.

Můžete upravit import dávky tak, aby zobrazoval aktuální stav pacienta s těmito možnost-
mi:
• Import můžete omezit jen na již aplikované frakce.
• Můžete snížit aplikovanou dávku z předpisu odečtením předchozích frakcí z předpisu.

6.

Když je nyní importovaná matice dávky pro první frakce, můžete vytvořit plán pro zbývají-
cí frakce:
• Nastavte matici dávky na neaktivní.
• Klikněte na položku Refresh MU.

7.

Následně můžete adaptivní scénář zopakovat po podání dalších frakcí z plánu léčby. Po-
stupujte takto:
• Uložte matice dávky pro každou skupinu léčby v aktualizovaném plánu (nebo to pro-

veďte společně se schválením plánu).
• Po aplikování dalších frakcí pomocí aktualizovaného plánu zahajte další adaptaci plánu

(tj. začněte znovu krokem 2) pomocí uložených matic dávky v aktualizovaném plánu.

Informace o frakcionaci uložené s maticemi dávky

Systém iPlan RT uloží informace s uloženými maticemi dávky pro skupiny léčby o tom, pro které
frakce z původního plánu matice obsahují údaje o výpočtu dávky.
Například matice dávky exportované pro původní plán (plán A) obsahuje dávku
• „frakce 1-20 z 20“ (matice A ve stavu po exportu).

Když je importujete, můžete určit počet již aplikovaných frakcí a změnit importovanou matici dávky
např. na
• „frakce 1-5 z 20“ (matice A po importu).

Po aktualizaci plánu (plán B) a opětovném uložení matice dávky pro aktualizovaný plán se
společně s uloženou maticí dávky uloží následující informace:
• „frakce 6-20 z 20“ (matice B ve stavu po exportu).

Když je importujete, opět můžete určit počet frakcí aplikovaných podle aktualizovaného plánu
(plánu B) a změnit importovanou matici dávky např. na
• „frakce 6-13 z 20“ (matice B po importu).

V této fázi budete mít plán C (představující aktualizovaný plán pro frakce 14 až 20 z původních 20
frakcí), obsahující dvě matice dávky pro předchozí plány a jejich příslušně aplikovanou frakci
dávky:
• „frakce 1-5 z 20“ (tj. matice A po importu představující aplikované frakce z plánu A),
• „frakce 6-13 z 20“ (tj. matice B po importu představující aplikované frakce z plánu B).

Zobrazení již aplikované dávky
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Vlastnosti importu dávky

Když importujete matici dávky nebo vybíráte její vlastnosti po importu, zobrazí se tento dialog:

①
②

③

⑤

④

Obrázek 179 

Č. Složka Funkce

① Dose Matrix Na-
me Můžete upravit název matice dávky.

② Number of Irra-
diated Fractions

Počet frakcí aplikovaných pomocí skupiny léčby, pro kterou byla
exportována matice dávky.

③ Assigned PTV Kliknutím na tlačítko Edit změníte přiřazení PTV a vážení skupiny.

④

Subtract Irradia-
ted Fractions
from Plan Pres-
cription

Když je tato možnost aktivována, dávka definovaná v předpisu plánu
bude snížena odečtením již aplikované dávky.

⑤ Active Dose Ma-
trix

Pokud aktivujete matici dávky, importovaná matice dávky se stane ak-
tivní součástí plánu a po kliknutí na funkci Refresh MU bude zohled-
něna.

POZNÁMKA: systém iPlan RT podporuje import dávky pro adaptivní RT pouze pro skupiny léčby
přiřazené jednotlivému PTV (tj. volba několika cílových PTV s jednou skupinou léčby není pro
import dávky pro adaptivní RT podporována).
 

POZNÁMKA: systém iPlan RT podporuje import dávky pro adaptivní RT pouze pro PTV, pro které
je definována jednotlivá skupina léčby (tj. možnost několika skupin léčby s jedním cílovým PTV
není pro import dávky pro adaptivní RT podporována).
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8.7.3 Importování dávky pro opakující se plán

Obecné informace

Tato možnost umožňuje přezkoumat dávku aplikovanou v předchozím plánu. Je to užitečné v
případech, kdy je nutné pacienta léčit znovu, například po recidivě nádoru.
Aplikovaná dávka se nesmí započítat do předpisu a případných optimalizací IMRT v aktuálním
plánu. Výchozí stav pro matici dávky je proto neaktivní. Aplikovanou dávku lze importovat s
daným koeficientem pro vážené hodnocení původní léčebné dávky. Chcete-li přezkoumat
kumulovanou dávku, nastavte stav importované matice dávky na neaktivní. Ujistěte se, že jste
matici dávky před výpočty IMRT, aktualizacemi MU a exporty „deaktivovali“.
Referenční sady se v tomto případě mohou lišit, avšak vyrovnávací sada z plánu, pro který byla
matice dávky uložena, se musí v novém plánu nacházet a musí být propojena s novou referenční
sadou.

Matice dávky by v těchto případech měla být neaktivní, aby nedošlo k ovlivnění aktuálního
plánu předchozím plánem. Systém iPlan RT takto nezohledňuje importovanou dávku pro
optimalizace IMRT, vypočtené MU a předpis pro nový plán.

U opakujících se plánu se referenční sady mohou lišit, ale souřadnicové systémy musí být
stejné. Povšimněte si, že importovaná dávka by se obecně pro skutečný předpis a
případné optimalizace dávky neměla zohledňovat. Standardní pracovní postup musí v
novém plánu přezkoumat již podanou dávku v rámci předchozího plánu, např. z důvodu
recidivy. Výchozí stav pro matici dávky je proto neaktivní. Aplikovanou dávku je možné
importovat v daném měřítku, díky němuž bude zohledněna doba nápravy mezi počáteční
léčbou a recidivou.

Jak importovat dávku pro opakující se plán

Kroky

1. V systému iPlan RT Dose otevřete původní plán a uložte matici dávky.

2.

V systému iPlan RT Dose uložte původní plán po provedení těchto kroků:
• V kroku Treatment Planning odstraňte staré skupiny léčby.
• V okně Prescription změňte staré typy struktur na Other.
• Odstraňte staré struktury nebo je přejmenujte/změňte na neviditelné (preference uživa-

tele).

3.

Otevřete tento plán v systému iPlan RT Image.
• Přidejte novou sadu CT pomocí dialogu Add data... v úkonu Viewing.
• Pokud byl pro nový snímek CT použit lokalizátor, kromě předchozích lokalizovaných

sad CT lokalizujte i tuto sadu CT.
• Propojte starou vyrovnávací sadu s novou sadou CT, takže se z nové sady CT stane

vyrovnávací sada (tj. nastavte novou sadu CT jako Image Set 1 a předchozí vyrovnáva-
cí sadu jako Image Set 2 v systému iPlan RT Image). Další informace viz str. 91.

• Je-li to třeba, proveďte automatickou segmentaci nových struktur, ale dejte pozor na to,
abyste ve stávajícím plánu nezměnili nebo neodstranili PTV či OAR, protože by tak do-
šlo k poškození plánu.

• Plán uložte.

4.
Znovu plán otevřete v systému iPlan RT Dose.
• Změňte referenční sadu na novou sadu CT.
• Pokračujte v plánování na základě nové sady CT.

5. Kliknutím pravým tlačítkem myši zobrazte místní nabídku a vyberte možnost Import Do-
se for a Recurring Plan. Importujte uloženou matici dávky.

Zobrazení již aplikované dávky
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Kroky

6.

Zobrazí se dialog Dose Import. Je-li to třeba, proveďte změny vlastností importu dávky
(vizstr. 274) a klikněte na tlačítko OK.
V poli Relative Irradiated Fraction například můžete snížit předchozí dávku o určitou
procentovou hodnotu.

7. Předchozí matici dávky si lze nyní prohlédnout v aktuálním plánu.
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8.8 Potvrzení plánu
8.8.1 Ikony stavu plánu léčby

Obecné informace

V oblasti Navigator plánovacích kroků Treatment Planning, Dose Optimization, Physician’s
Review a Physicist’s Verification ikona se semaforem označuje, že jsou k dispozici další
informace o aktuálním stavu plánu.

Obrázek 180 

Ikony stavu

Ikona stavu Funkce Viz

Váš aktuální plán léčby je platný.

Pro aktuální plán léčby byly generovány informační zprávy (modré
i).
To znamená, že plán obsahuje některé neobvyklé nebo rozšířené
výběry.

Strana 281

Pro aktuální plán léčby byly generovány varovné zprávy (žlutý !).
To znamená, že se uživatel musí rozhodnout, zda bude tolerovat
nebo vyjasní zjištěné nesrovnalosti v plánu.

Strana 283

Pro aktuální plán léčby byly generovány chybové zprávy (červené
x).
To znamená, že plán není správný a pro léčbu je neplatný.

Strana 287

Varování se semaforem označuje možné kolize mezi gantry systému Linac a ozařovacím
lůžkem. V závislosti na nastavení léčby a/nebo na anatomii pacienta se kolize mohou
vyskytnout, i když nejsou indikovány softwarem.

Před léčbou jste povinni v ozařovně náležitě ověřit, že zvolené úhly gantry a ozařovacího
stolu lze použít pro provedení léčby, aniž by došlo k poranění pacienta nebo poškození
zařízení, např. systému pro aplikaci léčby.

Potvrzení plánu
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Dialog stavu plánu

Chcete-li si prohlédnout vydané zprávy, klikněte na ikonu stavu plánu.

Obrázek 181 

Kroky

1. Pečlivě prověřte poskytnuté informace a podle potřeby upravte plán.

2. Informace z dialogu Plan Status je zahrnuta v protokolu fyzika (viz str. 399) a musí být
podepsána.

Informativní zprávy

Dále jsou uvedeny příklady možných informativních zpráv:

The current plan was saved by a different version of iPlan RT Dose (4.1.0). (Aktuální plán byl
uložen jinou verzí systému iPlan RT Dose (4.1.0).)

The current plan was saved by a different application (iPlan RT Image). (Aktuální plán byl uložen
jinou aplikací (iPlan RT Image).)

Treatment parameters (such as beam angles or weightings) have changed. Press the 'Refresh
MU' button to update the dose applied to the treatment plan, if required. (Parametry léčby
(například úhly svazku nebo vážení) se změnily. Stisknutím tlačítka „Refresh MU“ podle potřeby
aktualizujte dávku aplikovanou v plánu léčby.)

The Reference Set is not localized although the Alignment Set is localized. (Referenční sada ne-
ní lokalizována, ačkoliv vyrovnávací sada je lokalizována.)

Both the Alignment Set and the Reference Set are localized using the "Brainlab CT Localizer".
The patient coordinate system is defined by the Alignment Set, not by the Reference Set. (Jak
vyrovnávací sada, tak i referenční sada jsou lokalizovány pomocí „Brainlab CT Localizer“. Pa-
cientský souřadnicový systém je definován vyrovnávací sadou, nikoliv referenční sadou.)

Be aware that possible differences with the patient's head position relative to the immobilization
device between CT and X-Ray/Angio must also be considered during the treatment planning
process. Any registration inaccuracies also apply if the patient is positioned by a frameless ap-
proach (such as ExacTrac X-Ray or other frameless positioning solutions). (Mějte na paměti, že
při plánování léčby je také nutné vzít v úvahu možné rozdíly v poloze hlavy pacienta vzhledem k
imobilizačnímu zařízení mezi přístrojem CT a RTG/Angio. Jakékoli nepřesnosti v registraci se ta-
ké projeví při polohování pacienta bez použití rámu (např. pomocí systému ExacTrac X-Ray ne-
bo jiných bezrámových polohovacích řešení).)

Heterogeneity correction is turned off. The area inside the detected patient contour is therefore
assumed to be water-equivalent. (Korekce heterogenity je vypnuta. Oblast uvnitř detekované pa-
cientské kontury se proto považuje za ekvivalentní vodě.)

Dose calculation is based on special set: CB CT. (Výpočet dávky vychází ze zvláštní sady: CB
CT.)

The coarser grid size is used to calculate min/max doses. (Pro výpočet min./max. dávek je pou-
žita větší velikost rastru.)
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Prescription uses separate normalization for each target. (Předpis používá samostatnou normali-
zaci pro každý cíl.)

Both a Normalization Point and a Representation Point exist for the object "PTV". By default, the
Representation Point is used for export. Press “Refresh MU” to delete the Representation Point.
(Pro objekt „PTV“ existuje jak normalizační bod, tak i reprezentační bod. Ve výchozím nastavení
se pro export používá reprezentační bod. Stiskněte „Refresh MU“, chcete-li vymazat reprezen-
tační bod.)

Element order and gantry rotation direction might be improved for treatment. (Pořadí prvků a
směr otáčení gantry je možné pro léčbu zlepšit.)

The field shape(s) is(are) frozen. Planning shape(s) and leaves are not adapted automatically.
(Tvary pole jsou zmrazeny. Plánovací tvar a lamely nejsou automaticky adaptovány.)

The field shape is frozen. The diameter of the cone cannot be changed. (Tvar pole je zmrazen.
Průměr kuželu nelze změnit.)

For at least one field of the arc: The arc is locked. Monitor units will not be updated. (Pro alespoň
jedno pole oblouku: Oblouk je uzamčen. Monitorovací jednotky nebudou aktualizovány.)

The arc is locked. Monitor units will not be updated. (Oblouk je uzamčen. Monitorovací jednotky
nebudou aktualizovány.)

The field shapes are frozen. Planning shapes and leaves are not adapted automatically. (Tvary
pole jsou zmrazeny. Plánovací tvary a lamely nejsou automaticky adaptovány.)

The beam is locked. Monitor units will not be updated. (Svazek je uzamčen. Monitorovací jednot-
ky nebudou aktualizovány.)

The plan contains closed fields (MLC). Remove these before treatment. (Plán obsahuje
uzavřená pole (MLC). Před léčbou tato pole odstraňte.)

The isocenter is blocked (MLC). (Izocentrum je zablokováno (MLC).)

The plan contains closed fields (jaws). Remove these before treatment. (Plán obsahuje
uzavřená pole (čelisti). Před léčbou tato pole odstraňte.)

The isocenter is blocked (jaws). (Izocentrum je zablokováno (čelisti).)

Unsupported dose rate. Please verify. (Nepodporovaná intenzita dávky. Prosím ověřte.)

The IMRT beam "IMRT Beam 1" has been split into 2 subfields. (Svazek IMRT „IMRT Beam 1“
byl rozdělen na 2 dílčí pole.)

A segment of this element is split into 2 portions, because the MU value (10321 MU) is larger
than the maximum allowed MU (9999 MU). (Některý segment tohoto prvku je rozdělen na 2 čás-
ti, protože hodnota MU (10321 MU) je větší než maximální povolená hodnota MU (9999 MU).)

The element is split into 2 portions, because the MU value (10321 MU) is larger than the maxi-
mum allowed MU (9999 MU). (Prvek je rozdělen na 2 části, protože hodnota MU (10321 MU) je
větší než maximální povolená hodnota MU (9999 MU).)

A subfield of the element is split into 2 portions, because the MU value (10321 MU) is larger than
the maximum allowed MU (9999 MU). (Dílčí pole prvku je rozděleno na 2 části, protože hodnota
MU (10321 MU) je větší než maximální povolená hodnota MU (9999 MU).)

This is an adaptive dose matrix component that is set to inactive and will not be taken into ac-
count for prescription and for dose calculations that are performed. (Jedná se o adaptivní složku
matice dávky, která je nastavena na neaktivní a pro prováděný předpis a výpočty dávky nebude
vzata v úvahu.)

This is a recurring dose matrix component that is set to inactive and will not be taken into ac-
count for prescription and for dose calculations that are performed. (Jedná se o opakující se
složku matice dávky, která je nastavena na neaktivní a pro prováděný předpis a výpočty dávky
nebude vzata v úvahu.)

"This is a summation dose matrix component that is set to active and will be taken into account
for prescription and for dose calculations that are performed. („Jedná se o sumační složku mati-
ce dávky, která je nastavena na aktivní a pro prováděný předpis a výpočty dávky bude vzata v
úvahu.)
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Further note that the exported treatment plan does not take into account dose matrix compo-
nents and thus may deliver a dose that differs from the displayed one!" (Dále si povšimněte, že
exportovaný plán léčby nebere v úvahu složky matice dávky a může tedy aplikovat dávku, která
se od zobrazené liší!“)

An external dose distribution has been added to the current plan from the plan 'Final Plan' of pa-
tient 'John Doe' ID '01237456' approved at '01-01-2011 12:00:00 (hh:mm:ss) UTC-5:00' by 'ja-
mes.dean'. (Do aktuálního plánu bylo přidáno externí rozdělení dávky z plánu „Final Plan“ pro
pacienta „John Doe“, ID „01237456“, dne „01-01-2011 12:00:00 (hh:mm:ss) UTC-5:00“ schválil
„james dean“.)

Dose calculations have not started. Activate dose display to enable dose distribution related plan
status checks. (Výpočty dávek ještě nezačaly. Aktivací zobrazení dávky povolte kontroly stavu
plánu souvisejícího s rozdělením dávek.)

For at least one closed leaf pair the planned leaf gap is within a 2 mm range of the jaw edge and
might not be covered by the jaws during delivery. Please check your plan carefully! (Pro nejmé-
ně jeden uzavřený pár lamel je plánovaná mezera mezi lamelami v rozmezí 2 mm od hrany če-
listi a možná by čelistmi nebyla během aplikace pokryta. Pečlivě svůj plán zkontrolujte!)

The IMRT sequence contains closed MLC fields. Please check your plan carefully. (Sekvence
IMRT obsahuje uzavřená pole MLC. Pečlivě svůj plán zkontrolujte!)

Varovné zprávy

Dále jsou uveden příklady možných varovných zpráv:

The plan references the following empty object(s) as PTV or OAR: Brainstem. These objects
should be correctly segmented if required. (Plán odkazuje na následující prázdný objekt / objekty
jako na PTV nebo OAR: Mozkový kmen. Tyto objekty by měly být podle potřeby správně se-
gmentovány.)

The data set used as Alignment Set has been scanned "Prone", while the orientation for treat-
ment is configured "Supine". Please refer to the iPlan RT Dose user manual for detailed expla-
nations. (Datová sada použitá jako vyrovnávací sada byla snímkována „v poloze na břiše“, kdež-
to orientace pro léčbu je konfigurována „v poloze na zádech“. Podrobné vysvětlení naleznete v
uživatelské příručce systému iPlan RT Dose.)

The data set used as Reference Set has been scanned "Prone+G1", while the orientation for
treatment is configured "Supine". Please refer to the iPlan RT Dose user manual for detailed
explanations. (Datová sada použitá jako referenční sada byla snímkována „v poloze na břiše +
G1“, kdežto orientace pro léčbu je konfigurována „v poloze na zádech“. Podrobné vysvětlení na-
leznete v uživatelské příručce systému iPlan RT Dose.)

The Point "Isoc. Prescr.:Group 1 (A)" is defined as a Prescription Point, but the assigned object
("PTV") does not contain any treatment elements (beams, arcs). The dose defined by this point
is ignored. (Bod „Isoc. Prescr.:Group 1 (A)“ je definován jako bod předpisu, ale přiřazený objekt
(„PTV“) neobsahuje žádné prvky léčby (svazky, oblouky). Dávka definovaná tímto bodem je ig-
norována.)

The isocenter coordinate is placed outside the localized region. (Souřadnice izocentra je umístě-
na mimo lokalizovanou oblast.)

The isocenter coordinate 'Point#1' is not assigned the prefix 'Coord'. (Souřadnice izocentra „Po-
int#1“ nemá přiřazenu předponu „Coord“.)

The treatment group 'MyGroup' is not assigned the prefix 'Group'. (Skupina léčby „MyGroup“ ne-
má přiřazenu předponu „Group“.)

The treatment group 'Group 1' uses the identifier ' 1'. This is also used by a non-related isocen-
ter coordinate. (Skupina léčby „Group 1“ používá identifikátor „1“. Uvedené používá také nesou-
visející souřadnice izocentra.)
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The treatment group 'Group 1' and its isocenter coordinate 'Coord 2' are each identified by a dif-
ferent number. The same number should be used where possible. If several treatment groups
are assigned to the same isocenter coordinate, unique alphanumeric identifiers should be used.
(Skupina léčby „Group 1“ a souřadnice jejího izocentra „Coord 2“ jsou identifikovány různými čí-
sly. Kde je to možné, je nutné použít stejné číslo. Je-li několik skupin léčby přiřazeno ke stejné
souřadnici izocentra, je nutné použít jedinečné alfanumerické identifikátory.)

Heterogeneity correction is turned off. The table top added to the tissue model is therefore assu-
med to be water-equivalent. (Korekce heterogenity je vypnuta. Ozařovací stůl přidaný k modelu
tkáně se proto považuje za ekvivalentní vodě.)

The Dose Calculations are based on a Reference Set of type Cone Beam and may be signifi-
cantly off. It is highly recommended to perform an update CT scan that is used as Reference
Set. (Výpočty dávky jsou založeny na referenční sadě typu kuželového svazku a mohou být vý-
razně nesprávné. Důrazně se doporučuje provést aktuální snímkování CT, které bude použito ja-
ko referenční sada.)

The dose resolution for the current plan exceeds the limit of 10 mm. (Rozlišení dávky pro aktuál-
ní plán překračuje mezní hodnotu 10 mm.)
Please readjust value in the Set Parameters dialog of the Surface Segmentation task first and
then check and eventually readjust the resolution values in the properties of the RTPlan accor-
dingly. (Nejdříve upravte hodnotu v dialogu Set Parameters v úkonu Surface Segmentation a
pak zkontrolujte a nakonec znovu příslušně upravte hodnoty rozlišení ve vlastnostech plánu
RTPlan.)

The active machine profile is not approved. (Profil aktivního zařízení není schválen.)

You are using a machine profile from iPlan RT Dose 3.0.x. Please choose a machine profile from
iPlan RT Dose 4.0.x to have full functionality. (Používáte profil zařízení ze systému iPlan RT Do-
se 3.0.x. Chcete-li zajistit plnou funkčnost, vyberte profil zařízení ze systému iPlan RT Dose
4.0.x.)

The active machine profile loaded from the current plan is not contained in the list of installed
machine profiles. The profile may be outdated or from an external source; please verify. (Aktivní
profil zařízení načtený z aktuálního plánu není obsažen v seznamu instalovaných profilů zaříze-
ní. Profil může být zastaralý nebo z externího zdroje; prosím ověřte.)

The active machine profile is for acceptances only and must not be used for patient treatment.
(Aktivní profil zařízení slouží jen pro přejímku a nesmí být použit pro léčbu pacienta.)

The jaws are overlapping the MLC field. (Čelisti překrývají MLC pole.)

Risk of table collision. Please verify. (Riziko kolize stolu. Ověřte prosím.)

The number of portions into which this element is split exceeds 10. Please verify. (Počet částí,
na které je tento prvek rozdělen, překračuje 10. Ověřte prosím.)

This IMRT treatment group 'GroupIMRT' was loaded within a plan of a previous iPlan RT Dose
version. It must be re-optimized in order that all inverse planning optimization parameters are
again available for display and printout. (Tato skupina léčby IMRT „GroupIMRT“ byla načtena v
plánu z předchozí verze systému iPlan RT Dose. Je nutné ji znovu optimalizovat, aby pro zobra-
zení a tisk byly opět k dispozici všechny parametry optimalizace inverzního plánování.)

The maximum possible leaf speed is exceeded. It is recommended to either turn on leaf speed
limitation or reduce the dose rate. The leaf speed limitation algorithm encountered a problem. It
is recommended to reduce either the dose rate, the number of segments or the beamlet size.
(Maximální možná rychlost lamel je překročena. Doporučuje se buď zapnout omezení rychlosti
lamel nebo snížit intenzitu dávky. Algoritmus omezení rychlosti lamel narazil na problém. Dopo-
ručuje se buď snížit intenzitu dávky, počet segmentů nebo velikost frakce svazku.)

Less than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a controller error. (Jsou defi-
novány méně než 3 kontrolní body oblouku. Léčba může vyústit v chybu ovladače.)

The arc defined by start and stop angles is ambiguous. Please verify that the desired sector is
treated. (Oblouk definovaný úhly počátku a konce je nejednoznačný. Ověřte, že je ošetřen poža-
dovaný sektor.)

The number of control points for the HybridArc is too small for a beam export. Increase the arc
length. (Počet kontrolních bodů při léčbě HybridArc je pro export svazku příliš malý. Zvětšete
délku oblouku.)
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The HybridArc's IMRT beams are positioned very densely: the gantry angle difference between
neighboring IMRT beams is less than 5°. (Svazky IMRT léčby HybridArc jsou velmi hustě umí-
stěny: rozdíl v úhlech gantry mezi sousedními svazky IMRT je menší než 5°.)

This is an adaptive dose matrix component that has been set to active which is not the intended
setting! (Jedná se o adaptivní složku matice dávky, která je nastavena na aktivní, což není za-
mýšlené nastavení!)
Note that the dose matrix component will be taken into account for prescription and for dose cal-
culations that are performed. (Povšimněte si, že složka matice dávky bude vzata v úvahu pro
prováděný předpis a výpočty dávky.)
Further note that the exported treatment plan does not take into account dose matrix compo-
nents and thus may deliver a dose that differs from the displayed one! (Dále si povšimněte, že
exportovaný plán léčby nebere v úvahu složky matice dávky a může tedy aplikovat dávku, která
se od zobrazené liší!)

There are issues with the adaptive plan. (S adaptivním plánem vznikly problémy.)
Non connected dose matrix components: Matrix: Final Plan For the following objects, no treat-
ment group is defined: PTV1 For the following objects, multiple treatment groups are defined:
PTV2 Objects with ambiguous dose per fraction: PTV3 Objects with ambiguous total number of
fractions: PTV4 Objects with a discontinuous fractionation scheme: PTV5 Objects with dose ma-
trices connected to more than one object: PTV6 Objects with a treatment group connected to
more than one object: PTV7 These issues may indicate inconsistencies of the adaptive plan or a
scenario that is not supported by the software. (Nepřipojené součásti matice dávky: Matrix: Final
Plan U následujících objektů není definována žádná skupina léčby: PTV1 U následujících objek-
tů je definováno několik skupin léčby: PTV2 Objekty s nejednoznačnou dávkou na frakci: PTV3
Objekty s nejednoznačným celkovým počtem frakcí: PTV4 Objekty s režimem nespojité frakcio-
nace: PTV5 Objekty s maticemi dávky spojenými s více než jedním objektem: PTV6 Objekty se
skupinou léčby spojenou s více než jedním objektem: PTV7 Tyto problémy mohou ukazovat na
nesrovnalosti v adaptivním plánu nebo na scénář, který software nepodporuje.)

This is a recurring dose matrix component that has been set to active which is not the intended
setting! (Jedná se o adaptivní složku matice dávky, která je nastavena na aktivní, což není za-
mýšlené nastavení!)
Note that the dose matrix component will be taken into account for prescription and for dose cal-
culations that are performed. (Povšimněte si, že složka matice dávky bude vzata v úvahu pro
prováděný předpis a výpočty dávky.)
Further note that the exported treatment plan does not take into account dose matrix compo-
nents and thus may deliver a dose that differs from the displayed one! (Dále si povšimněte, že
exportovaný plán léčby nebere v úvahu složky matice dávky a může tedy aplikovat dávku, která
se od zobrazené liší!)

The summation dose matrix component 'Matrix: Final Plan #1' has been calculated on tissue in-
formation that differs from the one that is used in your current plan. As a consequence the resul-
ting dose calculations may be inaccurate. (Sumační složka matice dávky „Matrix: Final Plan #1“
byla vypočtena na základě informace o tkáni, která se liší od informace použité v aktuálním plá-
nu. Výsledné výpočty dávky mohou být proto nepřesné.)

This is a summation dose matrix component that has been set to inactive which is not the inten-
ded setting! Note that the dose matrix component will not be taken into account for prescription
and for dose calculations that are performed. (Jedná se o sumační složku matice dávky, která je
nastavena na neaktivní, což není zamýšlené nastavení! Povšimněte si, že složka matice dávky
nebude vzata v úvahu pro prováděný předpis a výpočty dávky.)

An external dose distribution has been added to the current plan from the non-approved plan
'First HybridArc' of patient 'John Doe' ID '01237456'. (Do aktuálního plánu bylo přidáno externí
rozdělení dávky z neschváleného plánu „First HybridArc“ pro pacienta „John Doe“, ID
„01237456“.)

This dose matrix component has been created by a software or software version that differs from
the one you are currently using and may be outdated due to necessary modifications in dose
algorithms. (Tato složka matice byla vytvořena softwarem nebo verzí softwaru, která se liší od
aktuálně používané, a může být v důsledku nezbytných úprav algoritmů dávek zastaralá.)

The current plan contains dose matrices that have been saved for whole plans as well as for in-
dividual treatment components. (Aktuální plán obsahuje matice dávky, které byly uloženy pro ce-
lé plány i pro jednotlivé složky léčby.)
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Please verify that the dose matrices for components are not unintentionally contained in a dose
matrix for a plan. (Ověřte, že matice dávky pro složky nejsou neúmyslně zahrnuto do matice
dávky pro daný plán.)

The plan intent is set to 'RESEARCH'. (Účel plánu je nastaven na „RESEARCH“.)

The equivalent field size is outside the range of measured field sizes: (Ekvivalentní velikost pole
je mimo rozsah velikostí měřeného pole:)
with (at least one of) (v důsledku (nejméně jedné) z následujících možností)
• It is smaller than the depth dose field size range (smaller than the smallest measured depth

dose field size) (je menší než rozsah velikosti pole hloubky dávky (menší než nejmenší na-
měřená velikost pole hloubky dávky))

• It is larger than the depth dose field size range (larger than the largest measured depth dose
field size) (je větší než rozsah velikosti pole hloubky dávky (větší než největší naměřená vel-
ikost pole hloubky dávky))

• It is smaller than the scatter jaw-field size range (smaller than the smallest measured scatter
jaw-field size) (je menší než rozsah velikosti pole rozptylu čelisti (menší než nejmenší na-
měřená velikost pole rozptylu čelisti))

• It is larger than the scatter jaw-field size range (larger than the largest measured scatter jaw-
field size) (je větší než rozsah velikosti pole rozptylu čelisti (větší než největší naměřená vel-
ikost pole rozptylu čelisti))

• It is smaller than the scatter MLC-field size range (smaller than the smallest measured scatter
MLC-field size) (je menší než rozsah velikosti pole rozptylu MLC (menší než nejmenší na-
měřená velikost pole rozptylu MLC))

• It is larger than the scatter MLC-field size range (larger than the largest measured scatter
MLC-field size) (je větší než rozsah velikosti pole rozptylu MLC (větší než největší naměřená
velikost pole rozptylu MLC))

For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field size is outside the range of
measured field sizes: (Pro značný počet polí oblouku je ekvivalentní velikost pole mimo rozsah
velikostí měřeného pole:)
with (at least one of) (v důsledku (nejméně jedné) z následujících možností)
• It is smaller than the depth dose field size range (smaller than the smallest measured depth

dose field size) (je menší než rozsah velikosti pole hloubky dávky (menší než nejmenší na-
měřená velikost pole hloubky dávky))

• It is larger than the depth dose field size range (larger than the largest measured depth dose
field size) (je větší než rozsah velikosti pole hloubky dávky (větší než největší naměřená vel-
ikost pole hloubky dávky))

• It is smaller than the scatter jaw-field size range (smaller than the smallest measured scatter
jaw-field size) (je menší než rozsah velikosti pole rozptylu čelisti (menší než nejmenší na-
měřená velikost pole rozptylu čelisti))

• It is larger than the scatter jaw-field size range (larger than the largest measured scatter jaw-
field size) (je větší než rozsah velikosti pole rozptylu čelisti (větší než největší naměřená vel-
ikost pole rozptylu čelisti))

• It is smaller than the scatter MLC-field size range (smaller than the smallest measured scatter
MLC-field size) (je menší než rozsah velikosti pole rozptylu MLC (menší než nejmenší na-
měřená velikost pole rozptylu MLC))

• It is larger than the scatter MLC-field size range (larger than the largest measured scatter
MLC-field size) (je větší než rozsah velikosti pole rozptylu MLC (větší než největší naměřená
velikost pole rozptylu MLC))

The minimum field extension is smaller than four times the <GridRes>. Accuracy of dose calcu-
lations may be limited. (Minimální rozšíření pole je menší než čtyřnásobek <GridRes>. Přesnost
výpočtů dávek může být omezena)
with <GridRes> being “Pencil Beam Kernel resolution” or “Monte Carlo spatial resolution. (rozli-
šením <GridRes>, což je „rozlišení Pencil Beam Kernel“ nebo „prostorové rozlišení Monte Car-
lo“.)
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The maximum beamlet size is smaller than the <GridRes>. Accuracy of dose calculations may
be limited. (Maximální velikost frakce svazku je menší než <GridRes>. Přesnost výpočtů dávek
může být omezena)
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (rozli-
šením <GridRes>, což je „rozlišení Pencil Beam Kernel“ nebo „prostorové rozlišení Monte Car-
lo“.)

The minimum field extension is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy
of dose calculations may be limited. (Minimální rozšíření pole je menší než čtyřnásobek rozlišení
dávky RTPlan. Přesnost výpočtů dávek může být omezena.)

For a considerable number of fields of the arc: (U značného počtu polí oblouku:)
The minimum field extension is smaller than four times the <GridRes>. Accuracy of dose calcu-
lations may be limited. (Minimální rozšíření pole je menší než čtyřnásobek <GridRes>. Přesnost
výpočtů dávek může být omezena)
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (rozli-
šením <GridRes>, což je „rozlišení Pencil Beam Kernel“ nebo „prostorové rozlišení Monte Car-
lo“.)

For a considerable number of fields of the arc: (U značného počtu polí oblouku:)
The maximum beamlet size is smaller than the <GridRes>. Accuracy of dose calculations may
be limited. (Maximální velikost frakce svazku je menší než <GridRes>. Přesnost výpočtů dávek
může být omezena)
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (rozli-
šením <GridRes>, což je „rozlišení Pencil Beam Kernel“ nebo „prostorové rozlišení Monte Car-
lo“.)

For a considerable number of fields of the arc: (U značného počtu polí oblouku:)
The minimum field extension is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy
of dose calculations may be limited. (U značného počtu polí oblouku: Minimální rozšíření pole je
menší než čtyřnásobek rozlišení dávky RTPlan. Přesnost výpočtů dávek může být omezena.)

The radiological diameter is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy of
dose calculations may be limited. (Radiologický průměr je menší než čtyřnásobek rozlišení dáv-
ky RTPlan. Přesnost výpočtů dávek může být omezena.)

For at least one closed leaf pair the leaf gap is not covered by the jaws. Please check your plan
carefully! (U nejméně jednoho uzavřeného páru lamel není mezera lamely pokrytá čelistmi. Peč-
livě svůj plán zkontrolujte!)

Some leaf apertures are too small for a radiologically correct representation with the current
MLC hardware (Elekta Agility). Please check your plan and possible manual modifications to the
leaf positions carefully! (Některé apertury lamel jsou pro radiologicky správné zobrazení pomocí
aktuálního hardwaru MLC (Elekta Agility) příliš malé. Pečlivě zkontrolujte plán a případné ruční
úpravy poloh lamel!)

Chybové zprávy

Dále jsou uvedeny příklady možných chybových zpráv. Jsou-li uvedeny jiné chybové zprávy,
kontaktujte zákaznickou podporu společnosti Brainlab.

The Alignment Set uses the "Brainlab CT Localizer" localizer, while the Reference Set uses the
"Brainlab on Leksell Headring" localizer. This conflict cannot be solved, please change the refe-
rence set. (Vyrovnávací sada používá lokalizátor „Brainlab CT Localizer“, kdežto referenční sada
používá lokalizátor „Brainlab on Leksell Headring“. Tento konflikt nelze vyřešit, prosím změňte
referenční sadu.)

The Alignment Set is not localized but the Reference Set is localized using the "Brainlab CT Lo-
calizer". This conflict cannot be solved, please change the reference set. (Vyrovnávací sada ne-
ní lokalizovaná, ale referenční sada je lokalizovaná pomocí lokalizátoru „Brainlab CT Localizer“.
Tento konflikt nelze vyřešit, prosím změňte referenční sadu.)

The isocenter coordinate is not inside the patient's tissue. (Souřadnice izocentra není uvnitř tká-
ně pacienta.)
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The isocenter coordinate name 'Coord' is either not unique or too long. (Název souřadnice izo-
centra „Coord“ buďto není jedinečný nebo je příliš dlouhý.)

3 Beams or Arcs encountered whose names are not unique. Beam- or Arc names involved are:
Beam1, beam1, and BEAM1. Please modify names accordingly. (Note: for name comparison let-
ter case is ignored.) (Byly zjištěny 3 svazky nebo oblouky, jejichž názvy nejsou jedinečné. Jedná
se o tyto názvy svazků nebo oblouků: Beam1, beam1 a BEAM1. Vhodným způsobem názvy
změňte. (Poznámka: malá a velká písmena se při porovnávání názvů neberou v úvahu.))

The treatment group name 'Group' is either not unique or too long. (Název skupiny léčby „Group“
buďto není jedinečný nebo je příliš dlouhý.)

The name of the beam or arc contains invalid characters. Please make sure you are only using
standard ASCII characters. (Název svazku nebo oblouku obsahuje neplatné znaky. Musíte pou-
žívat jen standardní znaky ASCII.)

The name of the beam or arc is empty. Please make sure the name contains at least one non-
whitespace character. (Název svazku nebo oblouku je prázdný. Název musí obsahovat alespoň
jeden neprázdný znak.)

The name of the beam or arc contains either of the characters '(' or ')'. Please make sure the
name does not contain characters '(' and ')'. (Název svazku nebo oblouku obsahuje znak '(' nebo
')'. Název nesmí obsahovat znaky '(' a ')'.)

The name of the beam or arc contains more than 64 characters. Please make sure the name
does not contain more than 64 characters. (Název svazku nebo oblouku obsahuje více než 64
znaků. Název nesmí obsahovat více než 64 znaků.)

The machine profile was not validated. Treatment is not possible. (Profil zařízení nebyl schválen.
Léčba není možná.)

The active machine profile is for acceptances only and must not be used for patient treatment.
(Aktivní profil zařízení slouží jen pro přejímku a nesmí být použit pro léčbu pacienta.)

The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (Úhel rotace kruhu není platný.
Léčba není možná.)

The table angle is not valid. Treatment is not possible. (Úhel stolu není platný. Léčba není mo-
žná.)

The collimator angle is not valid. Treatment is not possible. (Úhel kolimátoru není platný. Léčba
není možná.)

The gantry angle is not valid. Treatment is not possible. (Úhel gantry není platný. Léčba není
možná.)

The gantry rotation range is not valid. Treatment is not possible. (Rozsah rotace gantry není plat-
ný. Léčba není možná.)

Danger of table collision. Please verify. (Nebezpečí kolize stolu. Prosím ověřte.)

The jaw positions expose the MLC carriage box. (Polohy čelistí odkrývají nosné pouzdro MLC.)

The MU per degree value is below machine requirements. Please verify. (Hodnota MU na stu-
peň nesplňuje dolní limit požadavků zařízení. Prosím ověřte.)

The MU per degree value is above machine requirements. Please verify. (Hodnota MU na stu-
peň překračuje horní limit požadavků zařízení. Prosím ověřte.)

"The time to deliver the desired dose (628.75 s) exceeds the machine limit (300 s). Please verify.
(Doba pro podání požadované dávky (628,75 s) překračuje limit zařízení (300 s). Prosím
ověřte.)

The MU value is above machine requirements. Please verify. (Hodnota MU překračuje horní limit
požadavků zařízení. Prosím ověřte.)

Maximum leaf position is exceeded in subfield "1" segment "7". (V dílčím poli „1“ segmentu „7“ je
překročena maximální poloha lamely.)

Maximum leaf span is exceeded in subfield "1" segment "7". (V dílčím poli „1“ segmentu „7“ je
překročen maximální rozsah lamel.)

Maximum leaf span is exceeded in subfield "1". (V dílčím poli „1“ je překročen maximální rozsah
lamel.)
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MU (10321 MU) is larger than the maximum allowed MU (9999). (Note: splitting to several po-
rtions is not supported by the application for this treatment.) (MU (10321 MU) je větší než maxi-
mální povolená hodnota MU (9999). (Poznámka: aplikace pro tuto léčbu nepodporuje rozdělení
na několik částí).)

MU (10321 MU) of this beam is larger than the maximum allowed MU (9999). (Note: splitting to
several portions is not supported by the application for this treatment.) (MU (10321 MU) tohoto
svazku je větší než maximální povolená hodnota MU (9999). (Poznámka: aplikace pro tuto léčbu
nepodporuje rozdělení na několik částí).)

MU (10321 MU) of a subfield of this beam is larger than the maximum allowed MU (9999). (No-
te: splitting to several portions is not supported by the application for this treatment.) (MU (10321
MU) dílčího pole tohoto svazku je větší než maximální povolená hodnota MU (9999). (Poznám-
ka: aplikace pro tuto léčbu nepodporuje rozdělení na několik částí).)

MU (10321 MU) of a segment of this beam is larger than the maximum allowed MU (9999). (No-
te: splitting to several portions is not supported by the application for this treatment.) (MU (10321
MU) segmentu tohoto svazku je větší než maximální povolená hodnota MU (9999). (Poznámka:
aplikace pro tuto léčbu nepodporuje rozdělení na několik částí).)

Less than 2 arc control points are defined. Treatment is not possible. Use conformal beams in-
stead. (Jsou definovány méně než 2 kontrolní body oblouku. Léčba není možná. Místo toho pou-
žijte konformní svazky.)

This plan cannot be exported successfully to DICOM. The plan uses both, Brainlab m3 MLC
(Siemens Full Integration) and another type of machine. iPlan RT Dose 4.5.x does not support
this. (Tento plán nelze úspěšně exportovat do systému DICOM. V plánu se používá jak zařízení
Brainlab m3 MLC (Plně integrovaný Siemens), tak jiný typ zařízení. Systém iPlan RT Dose 4.5.x
to nepodporuje.)

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (The treatment group 'Group 1' has no va-
lid prescription data. Press 'Refresh MU' to update the prescription.) (Tento plán nelze úspěšně
exportovat do systému DICOM. Skupina léčby „Group 1“ nemá žádná platná data předpisu. Stis-
kněte „Refresh MU“, chcete-li aktualizovat předpis.)

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (The prescription 'Isoc. Norm. (unconnec-
ted) (A)' is not assigned to a treatment group. Verify that a treatment group has been defined for
the target object.) (Tento plán nelze úspěšně exportovat do systému DICOM. (Předpis „Iso.
Norm. (unconnected) (A)“ není přiřazen skupině léčby. Ověřte, že byla definována skupina léčby
pro cílový objekt.))

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (Multiple fractionation schemes have been
defined for treatment group 'Group 1'. Please contact Brainlab Support for further advice.) (Tento
plán nelze úspěšně exportovat do systému DICOM. (Pro skupinu léčby „Group 1“ bylo definová-
no několik režimů frakcionace. Požádejte technickou podporu společnosti Brainlab o další dopo-
ručení.))

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (IMRT beam 'IMRT 1' has 0 monitor units.)
(Tento plán nelze úspěšně exportovat do systému DICOM. (Svazek IMRT „IMRT 1“ má 0 moni-
torovacích jednotek.))

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (IMRT beam 'IMRT 1' has a sequence with
0 segments.) (Tento plán nelze úspěšně exportovat do systému DICOM. (Svazek IMRT „IMRT 1“
má sekvenci s 0 segmenty.))
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8.8.2 Ukončení kroku plánování léčby

Obecné informace

Po dokončení úprav v kroku Treatment Planning můžete přejít na další krok.

Přechod na další krok

Klikněte na Go to... nebo Next v oblasti Navigator.

Obnovení výpočtu monitorovací jednotky

Obrázek 182 
Abyste mohli pokračovat k dalšímu kroku plánování léčby, musíte kliknutím na tlačítko Refresh
MU aktualizovat monitorovací jednotky. Jestliže toto opominete, software vás upozorní
zobrazením výše uvedené výzvy.
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8.9 Práce se šablonami

Obecné informace

Systém iPlan RT Dose umožňuje uložení konfigurace plánu léčby ve formě šablony. To vám
umožní aplikovat stejnou konfiguraci na jiné případy léčby.

Scénáře aplikací

Léčíte mnoho pacientů se stejným druhem léze: Již jste zavedli protokol nebo „nejlepší praxi“ pro
léčbu tohoto určitého druhu léze (např. pět konformních svazků z určitého směru nebo určité
nastavení konformního oblouku). Potom můžete zrychlit definování plánu léčby tím, že jej máte k
dispozici jako šablonu.
Jestliže provádíte léčbu IMRT, pravděpodobně jste definovali omezení pro určité objekty OAR, což
má za následek určitou křivku v DVH. Potom můžete tato rozhodnutí zpřístupnit jako šablony
omezení a tudíž je mít k dispozici v dialogu Prescription, aby byly na tyto objekty snadno
aplikovatelné.
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8.9.1 Uložení šablon plánu léčby

Uložení šablony plánu léčby

Plán léčby (včetně předpisu a nastavení svazku nebo oblouku) můžete po dokončení uložit jako
šablonu pro následnou léčbu.
Výsledná šablona je poté k dispozici pro výběr během tvorby plánu léčby (viz str. 158).

Jak aktivovat funkci šablony

Kroky

1.

Chcete-li aktivovat funkci šablony, pravým tlačítkem myši klikněte na název plánu v oblas-
ti funkcí.

2.

Z místní nabídky vyberte Save as plan template... a otevřete dialog Save.

3. V příslušném poli definujte nový název šablony.

4.
In addition save as Treatment Template(s) separately: je-li vybrána tato možnost, defi-
novaná nastavení svazku a oblouku v aktuálním plánu léčby se uloží v samostatné šablo-
ně pro výběr během vytváření skupiny léčby (viz str. 179).
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Kroky

5.
In addition save as Constraint Template(s) separately: je-li vybrána tato možnost, defi-
novaná omezení v aktuálním plánu léčby se uloží v samostatné šabloně pro výběr během
definování předpisu (viz str. 162).

6. Kliknutím na Save vytvoříte vybrané šablony.

Informace uložené v šabloně

Složka Funkce

Treatment group

• Sestava zařízení, tj. výrobce systému Linac a model, typ kolimáto-
ru a energie.

• Objekt PTV, v němž jsou umístěny souřadnice izocentra vybrané
skupiny léčby.

• Objekty PTV přiřazené skupině léčby (viz str. 176).
• Nastavení svazku nebo oblouku podle definice v šabloně nastave-

ní ozařování (viz str. 297).

Prescription information
(např. PTV nebo OAR)

• Typy objektů, které jste přiřadili k objektům (PTV/Boost/OAR Type
1/OAR Type 2/OAR Type 3, Regular).

• Omezení DVH (viz str. 295).
• Předepsaná absolutní dávka na frakci a počet frakcí pro každý ob-

jekt PVT a objekt s dosycením dávky.
Je-li během tvorby plánu vybráno zaškrtávací políčko Load pres-
cription only (viz str. 159), ze šablony se načtou pouze tyto položky.

Použití šablony plánu léčby

Jestliže ve svém plánu léčby použijete šablonu plánu, software prohledá plán léčby, zda obsahuje
objekty, na které šablona odkazuje.
• Systém iPlan RT hledá nejprve název objektu.
• Když se to nezdaří, systém iPlan RT hledá typ objektu.

Jestliže se názvy a typy objektů obsažené v aktuálním plánu neshodují s názvy a typy v šabloně
plánu, zobrazí se zpráva s dotazem, zda si i tak přejete použít šablonu.
V závislosti na informacích, které se šablona pokouší vytvořit pro chybějící objekt, může dojít k
nesprávnému použití šablony (např. šablona zamýšlí umístit skupinu léčby do PTV, ale PTV nelze
nalézt).
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8.9.2 Správa šablon plánu léčby

Obecné informace

Šablony plánu léčby (viz str. 292) je možné po vytvoření spravovat v dialogu určenému k tomuto
účelu.

Jak otevřít dialog pro správu

Chcete-li zobrazit dialog Manage pro šablony plánu léčby:

Možnosti

Klikněte na položku Manage ... v dialogu Create Plan (viz str. 158).

Vyberte objekt plánu léčby (RTPlan) ze seznamu v záložce Functions a klikněte na tlačítko Ma-
nage pod položkou Plan Templates.

Dialog pro správu

Obrázek 183 

Jak spravovat plány léčby

Kroky

1. V seznamu Template zvýrazněte šablonu, kterou chcete odebrat nebo upravit.

2. Kliknutím na Remove zvýrazněnou šablonu odstraníte ze seznamu.

3. Kliknutím na Apply změníte název šablony.

4. Klikněte na Refresh Index, chcete-li aktualizovat seznam šablon, jestliže byly soubory
ručně zkopírovány do adresáře šablony nebo z něj odstraněny.

5. Kliknutím na Close dialog Manage zavřete.

POZNÁMKA: jsou-li zjištěny neplatné soubory (např. nesprávná verze nebo formát), tyto soubory
nebudou přidány do seznamu a zobrazí se příslušné chybové zprávy.
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8.9.3 Šablony omezení

Obecné informace

V dialogu Prescription můžete uložit aktuální nastavení omezení a cílů ve formě šablony pro
další použití (viz str. 175).
Je také možné uložit samostatné šablony omezení, když ukládáte šablonu plánu léčby (viz str.
292).
Tyto šablony omezení poté mohou být vybrány během definování předpisu (viz str. 175).

Šablony omezení pro objekty PTV a Boost

Šablony tohoto druhu indikují relativní dávku a relativní objem tří bodů omezení DVH.
Také indikují, zda je každý bod definován jako omezení nebo cíl.

Obrázek 184 
Bez ohledu na absolutní dávku předepsanou pro objekt a bez ohledu na objem nového PTV jsou
body omezení nastaveny v souladu s poměry uloženými v šabloně při aplikaci šablony.
Pro PTV je uložena relativní dávka a pro OAR je uložena absolutní dávka.
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Šablony omezení pro ostatní objekty

Obrázek 185 
Tato šablona zahrnuje hodnotu Guardian a seznam bodů omezení takto:
• Objemový poměr a absolutní dávka jsou uloženy pro každý bod.
• Je také uložena informace, zda je daný bod prioritní omezení nebo cíl.
• Bez ohledu na objem objektu jsou body omezení nastaveny v souladu s poměry, uloženými v

šabloně při aplikaci šablony.
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8.9.4 Uložení šablon nastavení ozařování

Obecné informace

Šablony pro nastavení svazku a oblouku mohou být použity během nastavení skupiny léčby (str.
179).

Jak aktivovat funkci šablony

Kroky

1.

Chcete-li aktivovat funkci šablony, pravým tlačítkem myši klikněte na požadovanou skupi-
nu léčby v oblasti funkcí.

2.

Z místní nabídky vyberte Save as treatment template... a otevřete dialog Save.

3. V příslušných polích definujte Site, Name a Comment.

4. Kliknutím na Save vytvořte šablonu, která obsahuje informaci o nastavení svazku nebo
oblouku vybrané skupiny léčby.

POZNÁMKA: samostatné šablony pro nastavení svazku a oblouku lze také uložit při ukládání
šablony plánu léčby (viz str. 292).
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Informace uložené v šabloně

Šablona obsahuje o každém prvku (svazku nebo oblouku) následující informace:
• Název svazku nebo oblouku
• Úhel stolu
• Vážení (pouze pro svazky jiné než IMRT)
• Okraj
• Průměr kolimátoru (kruhové oblouky)
• Úhel kolimátoru
• Úhel gantry (počáteční a koncový úhel gantry pro oblouky)
• Překryv (kruhové a konformní oblouky)

POZNÁMKA: úhly jsou uloženy v souladu s normou IEC 61217. Je-li tato šablona použita u
nastavení zařízení, které využívá odlišnou konvenci úhlů, než je konvence použitá pro vytvoření
šablony, zobrazené hodnoty se mohou lišit. Skutečná poloha zdroje záření v místnosti je však
stejná.
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8.9.5 Správa šablon nastavení ozařování

Obecné informace

Šablony nastavení ozařování je možné po vytvoření (viz str. 297) spravovat v dialogu určeném k
tomuto účelu.

Otevření dialogu pro správu

Chcete-li zobrazit dialog Manage, pravým tlačítkem myši klikněte na skupinu léčby v seznamu v
oblasti Functions (viz str. 188) a vyberte možnost Manage treatment templates ...

Dialog pro správu

Obrázek 186 

Jak spravovat šablony nastavení ozařování

Kroky

1. V seznamu Template zvýrazněte šablonu, kterou chcete odebrat nebo upravit.

2. Kliknutím na Remove zvýrazněnou šablonu odstraníte ze seznamu.

3. Kliknutím na Apply změníte název šablony.

4. Klikněte na Refresh Index, chcete-li aktualizovat seznam šablon, jestliže byly soubory
ručně zkopírovány do adresáře šablony nebo z něj odstraněny.

5. Kliknutím na Close dialog Manage zavřete.

POZNÁMKA: jsou-li zjištěny neplatné soubory (např. nesprávná verze nebo formát), tyto soubory
nebudou přidány do seznamu a zobrazí se příslušné chybové zprávy.
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8.10 Zobrazení obsahu plánu léčby

Obecné informace

V určitých krocích plánování je přehled obsahu aktuálního plánu léčby k dispozici na samostatné
stránce záložky Plan Content.

Záložka obsahu plánu

Obrázek 187 

Rozvržení

Záložka Plan Content je rozdělena na strom dat vlevo a oblast Properties vpravo.

Navigace ve stromu dat

Možnosti

Chcete-li rozbalit část stromu dat za účelem prohlížení zde obsažených pacientských dat, klikně-
te na příslušnou ikonu.

Chcete-li zavřít část stromu dat, klikněte na příslušnou ikonu.

Chcete-li vybrat položku ve stromu dat, klikněte na ni.

Zobrazení obsahu plánu léčby
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Možnosti

V závislosti na počtu aktuálně zobrazených položek je vpravo od stromu dat k dispozici posuvná
lišta.

Obsah stromu dat

Složka Funkce

2D Image Sets RTG obrazy zahrnuté do importovaných pacientských dat.

Image Sets Snímky CT a MR a jiná data 3D obrazů (např. PET).

Objects Objekty, jako například segmentované anatomické struktury a 3D ob-
jekty vláken.

Points of Interest Zájmové body definované pro plán léčby.

RTPlan Skupiny léčby a prvky léčby obsažené v plánu léčby jsou uvedeny
pod položkou RTPlan.

Status objektu

Ikony níže se používají pro indikaci statusu objektu:

Status

Je-li položka aktivována, zobrazí se vedle položky ve stromu dat ikona otevřeného
oka.

Je-li položka deaktivována, zobrazí se vedle položky ve stromu dat ikona zavřeného
oka.

Jestliže strom dat obsahuje aktivované a deaktivované položky, zobrazí se na vrcholu
stromu dat ikona přivřeného oka.

• Přejete-li si deaktivovat položku, aby nebyla zobrazena v plánovacích pohledech, klikněte na
příslušnou ikonu otevřeného oka ve stromu dat.

• Chcete-li ji opět aktivovat, klikněte na příslušnou ikonu zavřeného oka.

Zobrazení vlastností

Oblast Properties poskytuje následující dodatečné informace o položce, která je aktuálně
vybraná ve stromu dat:
• Pokud je k dispozici, pohled snímku vybrané položky s dodatečnými funkcemi zobrazení
• Podrobné informace, které se mění podle vybrané položky

Vlastnosti položky, která je aktuálně vybraná, lze zobrazit kliknutím na ikonu vedle příslušné
položky ve stromu dat:

Modifikace vlastností

Chcete-li změnit vlastnosti položky v obsahu plánu, klikněte na ikonu vedle ní ve stromu dat:

Vlastnosti Viz

Sada snímků Strana 478

Objekt Strana 115
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Vlastnosti Viz

Zájmový bod Strana 233

Plán (RTPlan) Strana 160

Skupina léčby Strana 192

Prvek léčby Strana 195

Zobrazení obsahu plánu léčby
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9 OPTIMALIZACE IMRT
9.1 Co je IMRT?

Obecné informace

Radiační terapie s modulovanou intenzitou (IMRT) spojuje velký počet disciplín do jedné
komplexní léčby. Cílem je dopravit pole s modulovanou intenzitou (neboli heterogenní pole) do
cílového objemu. Tyto intenzity jsou modifikovány za účelem vytvoření distribuce kumulované
dávky, která vyhovuje specifikovaným cílům. Svazky s modulovanou intenzitou se skládají z
mnoha dílčích svazků, vytvořených vícelamelovým kolimátorem (MLC).

Plánování léčby

Konvenční plánování léčby je dopředný proces, kde jsou požadované svazky a dodané dávky
určeny plánovačem. Softwarová aplikace plánování léčby potom vypočte distribuci dávky.
S IMRT je možné provést inverzní plánování, tzn. nastavit cíle dávky pro PTV a ohrožené orgány.
Softwarová aplikace poté vypočte optimalizovaný plán pro splnění těchto cílů. Systém iPlan RT
Dose generuje čtyři alternativní plány s různými faktory vážení pro ohrožené orgány (žádné,
nízké, střední, vysoké).

Provedení léčby

Dávku lze dodat buď dynamicky nebo pomocí metody step-and-shoot.
• V případě dynamického dodání jsou lamely kolimátoru nastaveny automaticky během léčby

pomocí techniky posuvného okna.
• V případě metody step-and-shoot se pro dodání dávky používá velký počet dílčích polí.

Vzhledem k tomu, že dávka může být přizpůsobena tvaru PTV, čímž se minimalizuje ozáření
okolní tkáně a ohrožených orgánů, IMRT je vhodné zejména pro cíle, které jsou vedle kritických
orgánů nebo které je obalují.

Použití cílů

IMRT zohledňuje pouze omezení objemu dávky objektů, které mají status PTV, Boost nebo
Organ at Risk (OAR). Objekt boost je součástí PTV, ale absorbuje větší dávku, než okolní PTV
tkáň.
Veškeré tvarování pomocí MLC se provádí během definování nastavení svazku. Všechny tvary
pole jsou optimalizovány v souladu s PTV (CIAO) s použitím definovaných okrajů.

Bezpečnostní poznámky

V případě inverzního plánování není možné garantovat, že specifikované cíle a omezení
budou dodrženy. Musí být proto provedeno konečné ověření, včetně všech standardních
kontrol.

Z důvodu specifické povahy radioterapie s modulovanou intenzitou je absolutně nezbytné
dodatečné zajištění kvality, včetně ověření optimalizace a výsledků sekvencování lamel,
opatření specifických pro pacienta, a ověření dávek.
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Modifikace následující po optimalizaci IMRT

Můžete provést optimalizaci na jednotlivých skupinách léčby IMRT nebo HybridArc a pak se vrátit
ke kroku Treatment Planning a přidat nové skupiny.

Doporučená příprava před každou optimalizací IMRT

• Ověřte, že tvar pole MLC pokrývá kompletní PTV. MLC je nutné podle potřeby natočit tak, aby
MLC dostatečně pokrýval celý PTV.

• Vyberte vhodný okraj PTV. Algoritmus IMRT se snaží splnit cíle různých objektů co nejpřesněji,
ale neprovádí optimalizaci pro nejlepší dosažitelný index konformity objektu PTV.
- Je-li okraj PTV příliš velký, pak je pole CIAO příliš velké a může být ozářen příliš velký

objem vysokou dávkou, což vede k vysokému indexu konformity. Algoritmus IMRT
optimalizuje fluenci svazku otevřeného pole CIAO, což je tvar zobrazení před optimalizací
svazku IMRT.

- Pokud je vybrán příliš malý okraj, polostín svazku pole CIAO pak bude překrývat oblasti
PTV. V takovém případě bude algoritmus IMRT možná muset kompenzovat nedostatečnou
velikost pole použitím energetických frakcí svazku u okrajů pole, což také vede k dalším
zbytečným oblastem s vysokou dávkou a vysokému indexu konformity.

POZNÁMKA: je-li použitý okraj PTV mimo doporučené rozmezí, v informační části dialogu IMRT
Parameters se zobrazí informační zpráva.
 

Pracovní postup IMRT

Kroky

1.

Skupinu léčby, kterou chcete optimalizovat, vyberte v oblasti funkcí, a kliknutím pravým
tlačítkem ji zobrazte v místní nabídce. Aktivujte možnost Selected for IMRT Optimiza-
tion.
• Již optimalizované skupiny léčby jsou označeny zaškrtnutím ①.
• Skupina léčby, která se má optimalizovat, je označena šipkou ②.

①

②

2. Kliknutím na tlačítko Next přejděte ke kroku Dose Optimization. Zobrazí se dialog s
přehledem funkcí, které jsou k dispozici pro optimalizaci.

3. Nastavte parametry probrané v části str. 305.

4. Proveďte optimalizaci na vybraných skupinách, jak to bylo probráno v části str. 313.

5.

Vraťte se ke kroku Treatment Planning, v němž můžete:
• přidat nové skupiny,
• znovu provést normalizaci,
• znovu provést optimalizaci pomocí změněných cílů,
• provést další možnosti.

Co je IMRT?
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9.2 Nastavení parametrů IMRT
9.2.1 Dialog parametrů IMRT - hlavní nastavení

Obecné informace

Když je zahájen plánovací krok Dose Optimization, zobrazí se řada dialogů, v nichž můžete
optimalizovat rozdělení dávky pro skupiny léčby IMRT definované v plánu léčby.
Během optimalizace dávky mohou být všechny algoritmy prováděny na víceprocesorových
počítačích současně. To umožní flexibilní modifikování vstupních parametrů, zejména během
optimalizací inverzního plánování.

Dialog parametrů IMRT

Obrázek 188 

Výpočetní rastr

Jemné nastavení Calculation Grid je důležité, aby mohla být vytvořena distribuce dávky, která je
dostatečně přesná pro indikaci.

Složka Funkce

PTV Dose Grid Size
Nastaví velikost rastru pro objekty PTV zařazené do optimalizace.
Velikost rastru PTV musí být menší nebo rovná velikosti frakce svaz-
ku.

OAR Dose Grid Size Nastaví velikost rastru pro objekty OAR zařazené do optimalizace.
Velikost rastru OAR je větší nebo rovná velikosti rastru PTV.

Finer for Small Objects 

Tuto funkci aktivujte, má-li být standardní velikost rastru přizpůsobe-
na podle objemu vybraného objemu. Uvedené je užitečné zejména
pro malé objekty.
Vybrané objekty se zobrazí v seznamu pod zaškrtávacím políčkem
Finer for Small Objects se skutečnou velikostí rastru pro každý
uvedený objekt.
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Jestliže požadujete přesné výpočty pro malý objekt PTV a přibližné výpočty pro objekty OAR, je
pro kraniální aplikace užitečné nastavit PTV Dose Grid Size na 2,0 mm a OAR Dose Grid Size
na 2,0 mm. Výchozí velikost rastru je nastavena na velikost definovanou ve vlastnostech RTPlan.

Pokročilá nastavení

Další nastavení výpočtů lze upravit v samostatném dialogu (viz str. 309).
Pro přístup k těmto nastavením klikněte na Advanced Settings.

Počet frakcí svazku

Obrázek 189 
Po zahájení plánovacího kroku Dose Optimization systém vypočítá informace o rastru pro každý
objekt. Dokud není tento výpočet dokončen, v oblasti Information se zobrazí n/a (nehodí se).
Podle potřeby je uveden počet frakcí svazku a další informace, například využití rozdělených polí,
kombinovaných lamel a suboptimálního okraje PTV.
Výběr extrémně jemných rastrů je omezen dostupnou pamětí a rychlostí použitého počítače. Jsou
zde však také algoritmická omezení, protože nelze definovat velikost rastru PTV větší, než je
dvojnásobek minimální tloušťky lamely vybraných MLC.
Je-li velikost rastru PTV větší než tloušťka lamely, zkombinují se dvě lamely. Je to uvedeno v
oblasti informací.

Bezpečnostní poznámka

Nastavení velikostí výpočetního rastru na extrémní hodnoty, vyžadující velké množství
paměti, může způsobit nestabilitu systému.

Nastavení specifická pro Linac

Oblast Linac Specific Settings obsahuje seznam dostupných profilů akcelerátoru. Jestliže
existuje pouze jedno zařízení, bude vybráno jako výchozí.

Obrázek 190 

Složka Funkce

Dose Rate Vyberte preferovaný dávkový příkon pro sekvencování lamel pro ak-
tuální skupinu léčby.

Nastavení parametrů IMRT
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Složka Funkce

Beamlet Size max.

Definujte rozměr X použitých frakcí svazku. Systém garantuje, že
jsou použity pouze frakce menší nebo rovné nastavené hodnotě.
Všechny rozměry X jsou přizpůsobeny tak, aby co nejlépe odpovída-
ly konformnímu tvaru. Rozměr Y každé frakce svazku je automaticky
nastaven na tloušťku lamely. Viz Obrázek 191.
Společnost Brainlab doporučuje nastavit maximální velikost frakce
svazku na hodnotu, která oproti velikostem výpočetního rastru není
příliš malá. Zmenšení velikosti na nižší hodnoty nevede nutně k dal-
šímu zlepšení kvality celkového plánu.
Velmi nízké hodnoty mohou výsledek zhoršit z toho důvodu, že jed-
notlivé frakce svazku nepřispívají k dávce do žádného bodu výpočet-
ního rastru, a proto pro ně není možná žádná užitečná optimalizace.

Align Beamlets

Je-li aktivováno toto zaškrtávací políčko, všechny velikosti frakce
svazku budou odpovídat hodnotám uvedeným pod položkou Beam-
let Size max. Všechny mají stejný rozměr X a jsou vyrovnány tak,
aby garantovaná poloha hranice frakce svazku byla v izocentru (nu-
la). Tato funkce je důležitá pro MLC kolimátory s hardwarovými limity
pro přeběh a prolínání.
Viz str. 325.

No. of Overlap Beamlets Překrývající se frakce svazku jsou nezbytné pouze pro rozdělená po-
le.

Dynamic/Step-and-Shoot
Vyberte buďto dynamickou metodu nebo metodu step-and-shoot.
(Viz popis v části str. 303). Dostupnost IMRT a zejména dynamické
IMRT závisí na konfiguraci příslušného hardwaru.

Segments
Definujte počet segmentů pro dynamickou metodu nebo metodu
step-and-shoot. Dostupnost IMRT a zejména dynamické IMRT závisí
na konfiguraci příslušného hardwaru.

Use Tongue-and-Groove
Optimization

Aktivací tohoto zaškrtávacího políčka zajistíte vhodnou synchronizaci
lamel pro optimalizaci velikosti segmentu s otevřením sousedních
párů lamel.
Společnost Brainlab doporučuje tuto možnost aktivovat, protože
vznikly výrazné rozdíly mezi ozařováním bez optimalizace a s opti-
malizací.
Viz str. 324.

Rozměry frakce svazku

Obrázek 191 
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Bezpečnostní poznámky

Potřeba optimalizace pomocí techniky pero-drážka bude určena během procesu ověření,
aby se zabránilo nedostatečnému dávkování v PTV.

Technicky není vždy možné posunout uzavřené páry lamel za čelisti. Uživatel musí znovu
zkontrolovat, zda byly uzavřené páry lamel umístěny za čelisti. Pokud tomu tak není,
uživatel musí dle vlastního uvážení rozhodnout, zda je takto vzniklý únik dávky
akceptovatelný.

Nastavení parametrů IMRT
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9.2.2 Dialog parametrů IMRT - pokročilá nastavení

Jak konfigurovat pokročilá nastavení

Kliknutím na položku Advanced Settings v dialogu IMRT Parameters se zobrazí tento dialog:

Obrázek 192 

Omezení normální tkáně

Pokud aktivujete zaškrtávací políčko Use Normal Tissue Restriction úpravou dvou okrajů
můžete vytvořit virtuální objekt kolem všech PTV.

①

②

Obrázek 193 

Složka Funkce

Normal Tissue Dose Grid
Size

Definujte velikost rastru pro výpočty. Výchozí hodnota je dvakrát vě-
tší, než velikost rastru PTV. Musí být přinejmenším rovna hodnotě
OAR Dose Grid Size.

Margin around PTV w/o
restriction

Můžete definovat oblast (v milimetrech) kolem každého PTV, který
není omezen (①). Tato oblast může obdržet vyšší dávku, aby se
umožnil pokles dávky poblíž hranice PTV.
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Složka Funkce

Margin around PTV with
Restriction

Můžete definovat oblast kolem PTV, s níž se nakládá jako s ohrože-
ným orgánem (②).
Aktivujte zaškrtávací políčko Use Outer Contour, chcete-li ignorovat
oblast definovanou v položce Margin around PTV with restriction.
V tomto případě se použije veškerá tkáň uvnitř definované vnější
kontury.

Sharp Edge Smoothing

Pomocí posuvníku Filter Parameter v oblasti Sharp Edge Smoothing můžete definovat hodnotu
odchylky fluence.
Hodnota Filter Parameter je velmi důležitým vstupem pro optimalizaci. Čím vyšší je tato hodnota,
tím hladší je odchylka fluence podél frakcí svazku, vytvořených jedním párem lamel. Rozsah
volitelných hodnot je od 1 do 5 %. Užitečný je celý rozsah, pokud je pečlivě aplikován. V
některých případech však velká hodnota může vyprodukovat nechtěný výsledek. Podrobnější
vysvětlení tohoto parametru naleznete v části str. 322.

Obrázek 194 

Hot Beamlet Restriction

V oblasti Hot Beamlet Restriction můžete definovat maximální procentuální omezení
energetických frakcí svazku.
Jestliže výsledek zobrazí množství energetických svazků (například je-li dávka v oblasti vstupu
velmi vysoká), můžete omezit toto energetické chování během optimalizace. Na začátku procesu
vypočítává systém množství MU, které je nutné pro porovnatelnou léčbu konformním polem.
Nastavovaný parametr zde určuje, o jaké maximální procento může výsledek MU odvozený z
IMRT výpočtu překračovat výsledek MU ze standardní léčby konformním svazkem. Extrémně
nízké hodnoty mohou být obtížně splnitelné a mohou vést k neuspokojivým výsledkům.

Obrázek 195 
V oblasti Hot Beamlet Restriction můžete pomocí číselníku IMRT MU Result above Conformal
Beam MU w/o IMRT zvýšit nebo snížit maximální procentuální hodnotu omezení energetického
svazku.
• Příslušné informace o frakci svazku jsou zobrazeny v záložce Dual Mix během optimalizace

plánu (viz str. 313).
• Chcete-li snížit maximální hodnotu frakce svazku, použijte parametr Hot Beamlet Restriction

místo normálního omezení tkáně. Toto omezení je nezbytné pro snížení energie frakcí svazku.
Je proto preferované a potřebuje méně výpočetního času než rozšíření PTV o omezovací
okraj.

Nastavení parametrů IMRT
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9.2.3 Dialog předpisu IMRT

Obecné informace

Po dokončení nastavení v dialogu IMRT Parameters kliknutím na tlačítko Next zobrazte dialog
IMRT Prescription.
V dialogu IMRT Prescription můžete ověřit parametry předpisu a v případě potřeby je
modifikovat. Můžete například definovat cíle objemu dávky pro každý segmentovaný objekt PTV,
OAR nebo Boost, který má být zahrnut v optimalizaci dávky IMRT.

Předpis PTV

Obrázek 196 
Nastavení v tomto dialogu jsou popsána v části str. 162.

Předpis OAR

Obrázek 197 
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Kromě cílů OAR můžete také přiřadit dodatečný Overlap Guardian, jestliže se překrývá PTV s
OAR.
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9.3 Provedení optimalizace

Obecné informace

V plánovací oblasti obrazovky Dose Optimization uvidíte záložky Dual Reconst, Dual Mix, Dose
Overlay a Plan Content.

Bezpečnostní poznámky

Změna plánu léčby (např. voxelové objekty) po optimalizaci plánu pro IMRT může změnit
počáteční kvalitu výsledků IMRT. Doporučuje se proto obnovení optimalizace.

Před provedením optimalizace IMRT ověřte nastavení čelistí v pohledu ze svazku, abyste
se ujistili, že PTV není pokryt žádnou čelistí.

OPTIMALIZACE IMRT
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9.3.1 Záložka Dual Mix

Plány optimalizace

Koncept IMRT společnosti Brainlab se liší od standardu tím, že umožňuje porovnat množství
různých plánů předtím, než je vybrán ten nejlepší. Vytvoří se čtyři alternativní plány, které můžete
porovnat v plánovacích pohledech:

Plán Vážení pro ohrožené orgány

OAR High Vysoké

OAR Medium Středně vysoké

OAR Low Nízké

PTV Only Žádné

Záložka Dual Mix - hlavní obrazovka

①

②

③

Obrázek 198 

Č. Složka

① Řezy

② Mapy fluence

③ Dávkově objemové histogramy

Porovnání plánů

Pomocí posuvníků Comparison a Selection můžete porovnat plány:

Posuvník Vysvětlení

Porovnání Mapa fluence, řez a DVH pro vybraný plán se zobrazí na levé straně obrazovky.

Výběr Mapa fluence, řez a DVH pro vybraný plán se zobrazí na pravé straně obrazov-
ky.
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Distribuce dávky

Rozdělení dávky pro každý vybraný plán zobrazíte v pohledu řezu kliknutím na tlačítko Show
Dose. Viz str. 212.
Ke změně koeficientu přiblížení pohledu řezu můžete použít funkce Zoom In/Out. Pohled se
znovu nevycentruje.

Jak zobrazit mapu fluence pro každý svazek

Pomocí posuvníku Status Display v oblasti Functions můžete přepínat zobrazení stavu pro
zobrazení map fluence jednotlivých svazků.

Mapy fluence

Ke každému vybranému plánu se zobrazí mapa fluence.
Mapy se průběžně aktualizují během optimalizace a zobrazují aktuální distribuci fluence. Je také
zobrazen počet iterací a vypočtené MU na pole.
V mapách fluence jsou tmavší ty oblasti, které obdrží nejvyšší intenzitu svazku. Oblasti, kde je
intenzita svazku nižší, mají světlejší barvu. Dokonce ani okolní oblasti nejsou úplně bílé z důvodu
transmise MLC.
Pomocí funkce Zoom In/Out můžete změnit koeficient přiblížení pro zobrazení rekonstrukce.
Kritické oblasti lze zobrazit přesněji spolu se současným polohováním kříže v pohledech (klikněte
levým tlačítkem myši poblíž kříže a přetáhněte na požadované místo).

DVH

Můžete zobrazit DVH pro každý objekt OAR, PTV a Boost ke každému vybranému plánu:

Krok

Chcete-li zobrazit DVH pro objekt, vyberte jej v seznamu pod položkou Status Display.

Když je dokončen dopředný výpočet, přesné hodnoty DVH jsou zobrazeny ve dvou dávkově
objemových histogramech ve spodní části pohledu v záložce Dual Mix. Chcete-li je zobrazit,
posuňte myš do příslušného grafického DVH.
Funkčnost je podobná jako v případě aktivace histogramu pomocí tlačítka Open DVH Dialog na
panelu nástrojů. Další informace naleznete v části str. 218.
Znázornění DVH se pravidelně aktualizují v souladu s aktuálním výsledkem. Po finalizaci plánu se
zobrazí distribuce dávky.

Počáteční výsledek optimalizace by neměl být použit pro porovnání a rozhodnutí o finálním
plánu. Místo toho by měl být použit výsledek dopředného výpočtu.

Jak vybrat výsledek

Po provedení konečné optimalizace vyberte výsledek (OAR High, OAR Medium, OAR low a
PTV only) z rozevíracího seznamu v oblasti Select Result.
Ověřte, že tvar pole MLC pokrývá kompletní PTV. Také ověřte, že vybraný MLC je vhodný pro
daný PTV, tj. velikost tvaru pole MLC je dostatečná pro pojmutí PTV a že velikost lamel odpovídá
tvaru PTV. Ověřte rotaci kolimátoru a - jsou-li použita rozdělená pole - že kompletní PTV je pokryt
sousedícími rozdělenými poli. Jestliže se vyznačený PTV nevejde do apertury MLC, software se
pokusí splnit předpis výpočtem nepřiměřeně vysokých monitorovacích jednotek.
Nastavení izodávek lze pro ověření zobrazit kliknutím na tlačítko Show Dose. Zobrazení izodávek
IMRT je totožné se zobrazením standardních pohledů léčby (viz str. 212).

OPTIMALIZACE IMRT
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Current Calculation

V oblasti Current Calculation:

Možnosti Vysvětlení

Accept Můžete potvrdit a uložit optimalizaci během výpočtu a poté pokračovat na další
optimalizaci. Toto tlačítko je k dispozici jen během probíhajícího výpočtu.

Pause Můžete odmítnout optimalizaci během výpočtu, vymazat ji a poté pokračovat na
další optimalizaci. Toto tlačítko je k dispozici jen během probíhajícího výpočtu.

Finish
Je-li výsledek uspokojivý, kliknutím můžete dokončit optimalizaci během výpočtu,
aniž byste pokračovali na další optimalizaci. Toto tlačítko je k dispozici jen během
probíhajícího výpočtu.

Remove Jakmile je optimalizace dokončena, zobrazí se tlačítko, které umožňuje vymazat
výsledky, jež nejsou požadovány.

Plány IMRT s neúplnou optimalizací by se pro léčbu neměly použít.

Funkce Accept a Pause nejsou aplikovatelné na optimalizaci typu PTV only, protože se jako
vstup pro další optimalizaci požaduje kompletní výsledek.

Oblast předpisu

Složka Funkce

Change Objectives

Můžete otevřít dialog IMRT Prescription (viz str. 311) a změnit předpis,
který se má použít pro optimalizaci dávky IMRT. Kliknutí na OK poté opti-
malizuje pouze relevantní výsledky. Vynechané nebo odstraněné výsled-
ky nejsou modifikovány.

Restart Můžete restartovat celý optimalizační výpočet včetně změn velikosti ra-
stru atd.

Dopředný výpočet

Během porovnání optimalizace je nejdříve provedena optimalizace inverzního plánování, po níž
následuje dopředný výpočet za účelem získání realistických výsledků.
Jakmile je inverzní plánování dokončeno, spustí se procedura sekvencování lamel a vytvoří se
extrémně přesné mapy fluence pro vážení frakcí svazků. Mapy fluence se používají pro výpočet
distribuce dávky pomocí dávkového algoritmu tužkového svazku. Uvedené nabízí dobrou
aproximaci pravděpodobného výsledku a mělo by proto být použito pro porovnání plánu a jako
základ pro plánování léčby.
Stav dopředného výpočtu lze zjistit pohledem na rozdělení dávky. Zobrazení dávky je srovnatelné
s normálním zobrazením dávky. Jakmile je dopředné plánování finalizováno, můžete porovnat
různé výsledky pomocí záložek Dual Reconst, Dual Mix a Dose Overlay.

Provedení optimalizace
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9.3.2 Překryv dávky

Záložka Dose Overlay

Obrázek 199 
Záložka Dose Overlay poskytuje tři pohledy znázorňující aktuální sadu řezů a dávkově objemový
histogram v procentech pro vybrané výsledky/objekty.
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9.3.3 Duální rekonstrukce

Záložka Dual Reconst

Záložka Dual Reconst zobrazuje pohledy řezů z každé vybrané orientace a vybraný výsledek.

Obrázek 200 

Porovnání plánů

Pomocí posuvníků Comparison a Selection můžete porovnat plány:

Posuvník Vysvětlení

Comparison Tři pohledy řezů pro vybraný plán se zobrazí na levé straně obrazovky.

Selection Tři pohledy řezů pro vybraný plán se zobrazí na pravé straně obrazovky.

Možnosti pohledu

V levé horní části každého snímku jsou k dispozici tlačítka.
• Full Screen k zobrazení řezu na celé obrazovce,
• Open DVH Dialog k zobrazení DVH pro objekty. Na rozdíl od seznamu objektů na hlavní

obrazovce se v dialogu DVH zobrazí všechny objekty, abyste mohli zkontrolovat DVH pro
objekty, které nejsou přímou součástí procesu IMRT.

Jak porovnat rozdělení dávky

Kroky

1. Klikněte na jakékoliv tlačítko zobrazení dávky, chcete-li si prohlédnout rozdělení dávky v
každém řezu.

2. Vyberte výsledek z posuvníků Comparison a Selection, chcete-li si prohlédnout změny v
rozdělení dávky mezi různými výsledky.

3. Po výběru plánu z rozevíracího seznamu jej můžete použít pro další kroky.
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Kroky

4. Až budete zcela spokojeni s optimalizací dávky, přejděte k úloze Treatment Planning a
podle potřeby proveďte úpravu MU (viz str. 151).

Protože jsou všechny informace o plánování uloženy v plánu léčby, všechny dočasné
soubory vyrovnávací paměti IMRT mohou být ručně vymazány z dočasné složky v aplikaci
Windows Explorer (Průzkumník Windows), jakmile byl plán léčby dokončen. Tyto soubory
vyrovnávací paměti můžete vymazat, protože jejich jediný účel je urychlit optimalizační
proces. Nepoužité soubory vyrovnávací paměti jsou softwarem automaticky odstraněny po
uplynutí standardní lhůty dvou týdnů.

V závislosti na integraci vašeho plánovacího systému, systému R&V a systému Linac může
být nastavení světelného pole exportováno jako první segment každé sekvence lamel pro
IMRT. To umožňuje ověření korelace sekvence MLC lamel s úhly svazku a nastavením MU.
Toto nastavení světelného pole může přispět k většímu objemu dávky, než se očekává, z
důvodu limitů řídicího systému dávkování.
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9.4 Algoritmus IMRT

Obecné informace

Na rozdíl od terapie konformním svazkem používá radioterapie s modulovanou intenzitou (IMRT)
svazky s nehomogenním rozdělením intenzity. Rozdělení intenzity se vypočítává algoritmem
inverzního plánování a optimalizuje se tak, aby co nejpřesněji vyhovělo cílům cílového objemu a
ohrožených orgánů. Modulace svazků je dosaženo výpočtem sekvence pro pohybující se lamely
vícelamelového kolimátoru.

Informace o algoritmu

Algoritmy, používané pro řešení IMRT v systému iPlan RT Dose, mohou být rozděleny do tří
podskupin:
• Předběžné výpočty (výpočty objektu a frakce svazku, viz str. 321)
• Inverzní plánovací optimalizace (s vícenásobnými výsledky, viz str. 322)
• Sekvencování lamel (použité během optimalizace a po ní, viz str. 324)
• Dopředný výpočet (viz str. 326)

Algoritmus tužkového svazku se používá pro výpočet finální dávky svazků s modulovanou
intenzitou dodanou vícelamelovým kolimátorem. Pro každý svazek se sečte dvourozměrný profil
intenzity nebo mapa fluence z malých segmentů a současně se zohlední mezilamelová transmise
a dynamika lamel, pokud je to nutné.
Algoritmus IMRT zohledňuje již dostupná rozdělení dávky z jiných skupin léčby nebo importované
objemy dávky a optimalizuje svazky IMRT, aby omezení různých objektů byla co nejpřesnější.
Poté se provede konvoluce každé mapy fluence svazku φ0 s jádry tužkového svazku a vypočtou
se hodnoty IDD (ideální distribuce dávky). Výpočet celkové dávky poskytnuté všemi svazky je
analogický terapii konformním svazkem, kde jsou použity mapy modifikované nehomogenní
fluence. 

Příklad mapy fluence

Tento příklad je s konturou PTV a polohami lamel:

Obrázek 201 
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9.4.1 Předběžné výpočty

Voxelové vztahy

①

②
③

④

Obrázek 202 

Č. Složka

① Normální tkáň

② OAR

③ PTV

④ Boost

Voxelové vztahy pro všechny voxely uvnitř vnější kontury:
• Všechny voxely v objektu boost jsou boostové voxely (voxely objektů s dosycenou dávkou).
• Všechny voxely v PTV mínus boost jsou PTV voxely.
• Všechny voxely v OAR jsou OAR voxely.
• Všechny voxely v oblasti překrývání PTV a OAR jsou zpracovány podle nastavení ochrany

překryvu OAR (viz str. 311).
• Všechny voxely v oblastech normální tkáně jsou voxely normální tkáně.

Další informace naleznete ve Wu 2000, oddíl G + H.

Předběžné výpočty frakce svazku

Procedura pro výpočet frakcí svazků je následující:
• Vypočtěte shodný tvar pro každé pole kolem příslušného PTV pomocí specifikovaného okraje.

Není použita žádná informace o OAR.
• Použijte velikost rastru frakce svazku pro rozdělení tvaru na malé frakce svazku. Tvar může být

expandovaný z důvodu zaokrouhlování (je použita funkce ceiling).
• Pro střed všech voxelů objektu a pro všechny inverzní oblasti CIAO se vypočte počáteční

dopad dávky, který se použije pro korekci transmise.
• Pro střed všech voxelů objektu a pro všechny frakce se vypočte počáteční dopad dávky. Je-li

tento dopad dávky nižší než určitá hranice, nezahrnuje se přímo do inverzní optimalizace.
Výpočet dávky pro jednotlivé frakce svazku využívá algoritmu tužkového svazku pro měření pole
ekvivalentního čtverce CIAO. Toto je nejlepší způsob, jak poskytnout příslušný vztah mezi
inverzním a dopředným výpočtem.
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9.4.2 Optimalizace inverzního plánování

Obecné informace

Software inverzního plánování používá kombinaci odhad maximální pravděpodobnosti (MLE) a
dynamicky se měnící penalizace, jejímž výsledkem je algoritmus Dynamically Penalized
Likelihood (DPL - dynamicky penalizovaná pravděpodobnost; Llacer 1997). Na cílovou funkci se
také aplikuje Bayesovské vyhlazovací omezení.

Algoritmus

Cílová funkce (ve formě logaritmu pravděpodobnosti) pro algoritmus DPL je dána následovně:
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Cíl optimalizačního postupu je najít vektor fluencí frakce svazku:

a aj( )=

pro maximalizaci této cílové funkce. Tyto fluence aj krát vliv Fij frakce svazku j na voxel i sečtený
přes všechny frakce poskytují projekci fluencí na doménu dávky ΣjFijaj. Optimalizační omezení
definují požadované hodnoty dávky di a si pro každý voxel v PTV (D), případně v citlivé tkáni (S;
OAR).
Maximalizace se provádí iterativně, jak popisuje Llacer, 1997. Pro tento proces je penalizační
parametr βi, definovaný v oblasti OAR, aktualizovaný během každé iterace. Rozdíl mezi čtyřmi
výsledky optimalizace, které nabízí systém iPlan RT, spočívá ve vážení w penalizačního
parametru βi. Samotné vážení wi je součinem tří jiných vážení:

wi wOARLevelwguardian_iwpriority_i=

V závislosti na prioritě OAR ve fázi optimalizace (p = 0: „OAR Low“, p = 1: „OAR Med“ a p = 2:
„OAR High“) je vážení upraveno takto:

wOARLevel_i 10 p 1–( )=

wi také závisí na zvolené ochraně konkrétního objektu OAR s hodnotou wguardian_i v intervalu od 0
do 1. Ochrana OAR 66 % odpovídá vážené hodnotě ochrany 0,66. Penalizace wi se dále zvýší,
pokud je cíl OAR považován za prioritní či nikoli: je-li prioritní, wpriority_i je 100. V opačném případě
je roven 1.
Poslední člen v této rovnici je Bayesovská penalizační funkce pro filtrování (Llacer 1998).
Odchylka fluence frakce svazku j od fluence frakcí svazku v sousedství Nj poskytuje tento
penalizační člen. Vliv přilehlých frakcí svazku je vážený s parametrem λk. Celková hladkost
výsledku optimalizace může být upravena pomocí Filter Parameter pro Sharp Edge Smoothing
(viz průvodce inverzním plánováním) reprezentovaný ve výše uvedeném vzorci symbolem α.

Závěr

Jak vyplývá z tohoto vzorce, flexibilita ve výsledcích vychází zejména z použití velmi specifického
nastavení dávky. Omezení pro každý voxel jsou ve skutečnosti před každým optimalizačním
krokem dynamicky modifikována. Tato metoda umožňuje použití jakéhokoliv typu funkce definice
omezení. V systému iPlan RT je nastavení omezení omezeno na definici počtu kombinací
vzorkových objemů dávky v DVH (optimalizačních cílů).
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Velmi důležitá výhoda této metody optimalizace je v použití popsaného Bayesovského filtrování
během optimalizace (Llacer 1998). Vyhlazování se provádí pouze ve směru pohybu lamely
pomocí sousedních vztahů frakcí svazku.
Aby se zredukoval výskyt energetických frakcí svazku (velmi vysoké intenzity) během
optimalizace, proces používá omezení energetických frakcí (horní limit), které omezuje algoritmus
v přiřazení hodnot fluence. Toto omezení energetických frakcí svazku je ve vztahu k příslušnému
konformnímu poli, takže následně zohledňuje pro každý svazek hloubku v tkáni.
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9.4.3 Sekvencování lamel

Obecné informace

Sekvencování lamel lze rozdělit na tyto části:
• pohyb lamel pro dodání fluence,
• optimalizace technikou pero-drážka,
• výpočet transmise,
• podle potřeby zamezení prolínání.

Pohyb lamel

Optimalizace technikou pero-drážka (TAG) synchronizuje začátek pohybu pro každý z párů lamel.
Před aplikací dávky a po ní se pár lamel pohybuje hned za primárními čelistmi.
• Standardní postup bez optimalizace TAG začíná se všemi páry lamel ve stejném okamžiku.
• Naproti tomu optimalizace TAG vypočítává perfektní počáteční bod tak, aby se otevřela

maximální velikost souvislého pole na segment.

Optimalizace technikou pero-drážka

1 2 3 4

① ①

②

③

④

⑤

⑥

Obrázek 203 

Č. Složka

① Páry lamel

② Směr pohybu lamel

③ Základní mapa fluence

④ Aplikace bez použití techniky pero-drážka
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Č. Složka

⑤ Aplikace s použitím techniky pero-drážka

⑥ Segmenty (časování lamel MLC)

Pochopení optimalizace TAG

Výsledek optimalizace TAG se používá pro výpočet celkové dodávky pro každé pole. Tato
dodávka je ve speciálním vztahu k počáteční dodávce, reprezentované maximální intenzitou
každého pole. Tento vztah je integrován do inverzního plánovacího procesu pro výpočet správné
transmise dávky a používá se pro zajištění přesnějšího dopředného plánování.

Omezení

V závislosti na parametrech vašeho konkrétního systému pro aplikaci léčby je možné, že
sekvence lamel nemusí přesně reprodukovat optimalizovanou distribuci fluence. Jestliže má váš
MLC hardwarová omezení, jako je chybějící prolínání, omezený přeběh nebo statické mezery
mezi lamelami (např. MLC Siemens 3-D a MLCi Elekta), tvar jednotlivých segmentů nemusí
odpovídat vašim požadavkům. Jedná se o hardwarová omezení, která ze své podstaty nemohou
být odstraněna, přestože implementace sekvenceru lamel zahrnuje speciální optimalizace pro
MLC bez prolínání a statické mezery mezi lamelami (optimalizace technikou flag pole).

OPTIMALIZACE IMRT
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9.4.4 Dopředný výpočet

Základní přehled

Dopředný výpočet je založen na sekvencování lamel, ačkoliv algoritmus tužkového svazku
používá pro tento účel mapu fluence. Finální mapa fluence je vytvořena pomocí metody, která
simuluje skutečný pohyb lamel, dokonce i pro dynamické sekvence lamel.
Metoda step-and-shoot hromadí různé segmenty jeden na druhý. Dynamická metoda naproti
tomu simuluje lineární pohyb lamel a přesně nastavuje správné otvírací rozmezí.
Všechny tyto postupy se provádí na velmi jemném rastru a jsou nakonec transformovány do
rastru tužkového svazku (velikost jádra).
Pro finální ověření se používá také algoritmus Monte Carlo.
Další informace o dávce tužkového svazku a algoritmech Monte Carlo jsou k dispozici v
technické referenční příručce Fyzikální principy Brainlab.
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9.5 Optimalizace apertury
9.5.1 Přehled

Obecné informace

Můžete provést optimalizaci apertury pro léčbu HybridArc. Úzce souvisí s radiační terapií s
modulovanou intenzitou (IMRT). Stejně jako u léčby IMRT je cílem dopravit svazek úpravou jeho
tvaru za určitý čas v souladu s určenými cíli inverzního plánování pro PTV a ohrožené orgány.
Na rozdíl od IMRT není intenzita svazku modifikována během pevné polohy gantry, ale během
pohybu oblouku. Algoritmus optimalizace apertury vypočítá optimalizované plánovací tvary pro
dynamický konformní oblouk tak, aby splňovaly určené cíle.

Technika

Léčba dynamickým konformním obloukem využívá adaptace lamel během pohybu oblouku.
Každý takový oblouk používá kontrolní body s velikostí kroku rozpětí gantry 10°, které určují
plánovací tvar specifický pro tento směr svazku. Lamely MLC se přizpůsobují různým plánovacím
tvarům s přihlédnutím k omezením pohybů lamel MLC specifickým pro dané zařízení.
Technika optimalizace apertury nyní určí takové plánovací tvary, které splňují předem stanovené
cíle IMRT.
Optimalizace apertury je podobná optimalizaci několika koplanárních svazků IMRT: jsou
optimalizovány fluence prvního svazku a tyto fluence jsou pak transformovány na vzory lamel.
Během optimalizace apertury:
1. Tvar svazku každého kontrolního bodu se dále dělí na frakce svazku fluence specifické pro

oblouk.
2. Algoritmus optimalizace s přihlédnutím ke všem ostatním kontrolním bodům určuje vzor

optimální fluence pro každý jednotlivý kontrolní bod tak, aby byly splnění požadované cíle. Na
rozdíl od vzorů fluence IMRT využívá fluence optimalizace apertury jen dvě úrovně fluence
frakce svazku: plně ozářené a vůbec neozářené. Tento graf znázorňuje vzor fluence
optimalizace apertury kontrolního bodu.

Obrázek 204 
3. Výsledný vzor fluence kontrolního bodu slouží k tvorbě konkrétního plánovacího tvaru.
4. Lamely MLC se přizpůsobují optimalizovaným plánovacím tvarům s přihlédnutím k omezením

pohybů lamel MLC specifickým pro dané zařízení.

Úprava parametrů optimalizace apertury

Výsledek optimalizace (OAR chráněné s nižší, středně vysokou a vyšší prioritou) je možné zvolit v
místní nabídce skupiny léčby.
Rozlišení frakce svazku oblouku závisí na nejmenším dostupném objemu PTV a upravené
velikosti rastru pro výpočet dávky (viz str. 216).
Velikost rastru pro výpočet inverzní optimalizace pro PTV a OAR se nastavuje na velikost rastru
definovanou ve vlastnostech RTPlan (viz str. 204).
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V případě inverzního plánování není možné garantovat, že specifikované cíle a omezení
budou dodrženy. Musí být proto provedeno konečné ověření, včetně všech standardních
kontrol.

Úprava optimalizovaných plánovacích tvarů

Po optimalizaci apertury nebo IMRT pro terapii HybridArc je stále možné upravit její plánovací tvar
pro další doladění výsledného rozdělení dávky.
POZNÁMKA: aby bylo možné resetovat plánovací tvar na původní neoptimalizovaný tvar, musíte
resetovat výsledek optimalizace apertury. V případě terapie HybridArc s optimalizací apertury není
možné resetovat další ruční změny plánovacího tvaru na původní optimalizovaný plánovací tvar.
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10 KROKY OVĚŘENÍ
10.1 Schválení plánu

Obecné informace

Jakmile je dokončeno plánování léčby, plán léčby musí být:
• posouzen lékařem (viz str. 346),
• ověřen fyzikem (viz str. 350).

To zajistí, že se pro léčbu pacienta použijí pouze dokončené a důkladně prověřené plány. Jestliže
načtete schválený plán, zobrazí se příslušné hlášení.
Mechanismus schválení označí schválené plány symbolem se zdviženým palcem. Tyto plány se
uloží ve formě jen pro čtení a nelze je změnit. Tak se zajistí, že plán bude ve stavu, v němž byl
schválen. Léčbou pacientů výhradně s použitím schválených plánů je možné sledovat, pomocí
kterého plánu byl pacient léčen a že plán je připraven pro léčbu. Používání mechanismu
schvalování se důrazně doporučuje.

Pro zajištění správné kvality plánu léčby je zásadní kvalita vstupních parametrů. Všechny
vstupní parametry, včetně například měření dávky, snímků pacienta, definice objemů léčby,
ohrožených orgánů a nastavení plánu léčby atd., musí být před léčbou pečlivě prověřeny.
Kvalita plánu léčby je dána především kvalitou použitých vstupních parametrů.

Přiřazení schvalovacích práv

Systém iPlan RT Dose používá program Microsoft Authorization Manager (Správce autorizací)
pro definování schvalovacích práv pro plány léčby pro různé úlohy uživatelů. Během instalace
systému mohou být nakonfigurována různá uživatelská oprávnění podle různých úloh. Přejete-li si
modifikovat strukturu úloh nebo zadat nové uživatelské úlohy, obraťte se specialistu podpory
společnosti Brainlab. Další informace o programu Authorization Manager (Správce autorizací)
jsou k dispozici v příslušné technické dokumentaci společnosti Microsoft.

Bezpečnostní poznámky

Vždy schvalujte finální plán před exportováním, chcete-li zajistit, aby nebyl náhodně
modifikován. Vždy exportujte plán do vybraného systému (třetí osoby nebo ExacTrac)
ihned po schválení.

Přejete-li si schválit pro pacienta druhý plán, schválení stávajících plánů by mělo být
odvoláno (viz str. 358) nebo by stávající plány měly být uloženy pod jiným jménem,
protože schválené plány jsou chráněny proti zápisu. Věnujte zvláštní péči případu, kdy
předchozí plán byl již exportován, např. do systému R&V nebo do ovladače MLC. Je také
možné vymazat dříve exportované plány, pokud se již nepožadují, aby se zabránilo léčbě
pacienta s použitím zastaralého plánu.
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10.2 Posouzení lékařem

Obecné informace

Krok Physician’s Review umožňuje lékaři posoudit plánované objekty a poměr dávky a objemu
pro každý objekt.

iPlan RT Review

Physician’s Review je také možné provést bez spuštění systému iPlan RT.
Můžete spustit samostatný software iPlan RT Review z plochy a v něm načíst, posoudit a schválit
plán stejně, jako je to popsáno v této části.

Hlavní obrazovka

Obrázek 205 

Záložka POI

Zájmové body definované pro plán léčby (viz str. 231) jsou uvedeny v záložce POI.

Záložka Functions

Všechny plánované segmentované objekty (viz str. 109) jsou uvedeny v záložce Functions.

Typ objektu Barva

PTV Zelená

Objekty OAR, pro které byla definována omezení Modrá

Jiné Černá

Posouzení lékařem
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Vytvoření objektu dávky

Objekt dávky můžete vytvořit kliknutím na položku Create Dose Object... Viz str. 268.

Jak posoudit objekty a poměry dávky a objemu

Kroky

1. Vyberte záložku DVH/Reconstructions.

2.
Ze seznamu v záložce Functions vyberte objekt, který si přejete ověřit.
Plánovací pohledy a diagram DVH v levé horní části obrazovky se aktualizují a umožní
posouzení objektu a poměr jeho dávky a objemu.

3. Po posouzení je nutné plán léčby schválit pomocí tlačítka Plan Approval, které je k di-
spozici v oblasti funkcí (viz str. 348).
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10.2.1 Schválení lékařem

Jak aktivovat schválení

V oblasti funkcí klikněte na Plan Approval.

Jak posoudit stav plánu

Obsahuje-li plán léčby nesrovnalosti, zobrazí se nyní dialog Plan Status (viz str. 281).

Kroky

1. Přezkoumejte případné chyby a varování a před dalším pokračováním plán léčby podle
potřeby opravte.

2.

• Pokud se rozhodnete plán léčby neupravovat, stisknutím OK v dialogu Plan Status
otevřete dialog Approval.

• Chcete-li plán léčby upravit, stisknutím tlačítka Cancel dialog Plan Status zavřete. Po
provedení potřebných úprav plánu léčby dalším kliknutím na tlačítko Plan Approval v
oblasti funkcí otevřete dialog Approval.

Dialog Approval

Obrázek 206 

Jak schválit plán

Kroky

1.

V dialogu Approval musí plán léčby schválit určení uživatelé (např. konzultující lékaři).
Podle konfigurace v systému iPlan RT Dose může být jedna nebo dvě schvalující osoby.
• V poli Authorized by zadejte jméno uživatele, kterým se přihlašujete do plánovací sta-

nice, a také druhé platné uživatelské jméno (viz str. 345).
• Zadejte příslušné heslo pro každého uživatele.

2. Schválení potvrďte kliknutím na OK.

3. Nyní budete vyzváni k uložení schváleného plánu léčby (viz str. 52).

4. Jakmile je plán léčby uložen a schválen, zobrazí se příslušná zpráva.

Posouzení lékařem
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Jak zrušit schválení plánu

Schválení léčby je možné kdykoliv zrušit pomocí tlačítka Revoke Approval v dialogu Approval
(viz str. 358).
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10.3 Ověření fyzikem

Obecné informace

Krok Physicist’s Verification umožňuje, aby fyzik ověřil skupiny a prvky léčby v plánu léčby.

Hlavní obrazovka

Obrázek 207 

Obsah plánovacích pohledů

Kromě standardních stránek záložek Overview, Slices, X-ray Images a Plan Content (viz str.
44) jsou k dispozici tyto další stránky záložek:
• Field Reconstruction (viz str. 351),
• Setup DRRs (viz str. 353).

Záložka Functions

Všechny plánované skupiny léčby (viz str. 188) a prvky léčby (viz str. 195) jsou uvedeny v záložce
Functions.
Každý prvek léčby je nyní zobrazen se znaménkem zaškrtnutí, což znamená, že jej již nelze
upravovat.

Ověření fyzikem
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①
②

Obrázek 208 

Č. Složka

① Skupina léčby

② Prvek léčby

Jak posoudit plán léčby

Kroky

1.

Ze seznamu v záložce Functions vyberte položku, kterou chcete ověřit. Informace o
vlastnostech uvedené v oblasti funkcí se příslušným způsobem aktualizují.
Přezkoumejte informace v záložce Field Reconstructions (viz str. 351).
Přezkoumejte Setup DRRs (viz str. 353).

2. Po posouzení je nutné plán léčby schválit pomocí tlačítka Plan Approval, které je k di-
spozici v oblasti funkcí (viz str. 356).

3. K dispozici jsou také různé funkce pro export (viz str. 363).

Záložka Field Reconstruction

Tato záložka uvádí informace o prvku vybraném v záložce Functions.
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①

②

③

④

Obrázek 209 

Č. Složka Funkce

① Pohled pole Pohled pole superponovaný nad řezem CT. Viz str. 245.

② Pohled ze svazku Viz str. 253.

③ Pohled hloubky Viz str. 243.

④ Pohled DRR DRR je orientován ve stejném směru jako snímek CT v pohle-
du pole.

Ověření fyzikem
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10.3.1 Zobrazení DRR

Obecné informace

V závislosti na nastavení DRR vybraném během plánování léčby jsou nastavení DRR také
zahrnuta do výtisku léčby (viz str. 397) a do dat léčby, která jsou exportována přes DICOM (viz
str. 371).

①

②③

Obrázek 210 

Č. Složka

① Objekty PTV jsou zobrazeny jako kontury na každém DRR.

② Posuvníkem se upravuje kontrast mezi kostí a tkání současně pro všechny DRR.

③ Toto tlačítko windowingu mění windowing jen pro DRR (viz str. 499).
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Jak změnit obsah DRR

Chcete-li vybrat informace, které mají být zahrnuty v pohledech překryvů DRR:

Kroky

1.

V oblasti Functions vyberte plán léčby a klikněte na položku Properties. Zobrazí se dia-
log RTPlan Properties.

2.

Vyberte záložku DRR Overlays. Aktivujte obsah, který si přejete zobrazit v DRR. Určete,
zda se má zobrazit nitkový kříž a informace o měřítku:

Skutečné měřítko nitkového kříže může být na úrovni izocentra nebo na úrovni
zobrazovacího zařízení podle konfigurace systému iPlan RT Dose a Physics
Administration. Při použití nitkového kříže pro polohování musíte pečlivě ověřit, zda je
měřítko nastaveno podle vašeho polohovacího postupu.
Také můžete vybrat informace o DRR, které mají být použity na výtiscích (viz str. 397) a v datech
léčby exportovaných přes DICOM (viz str. 371).

Ověření fyzikem
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Jak změnit štítky a úhly DRR

Kroky

1.

V oblasti Functions vyberte skupinu léčby a klikněte na položku Properties. Zobrazí se
dialog Properties.

2.

Vyberte záložku DRRs. Můžete vybrat svazek, zadat název a vybrat úhly gantry a stolu.

Imager se definuje v nástroji Physics Administration.
Informace o obsahu překryvů DRR naleznete v části str. 354.

KROKY OVĚŘENÍ
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10.3.2 Schválení fyzikem

Jak aktivovat schválení

V oblasti funkcí klikněte na Plan Approval.

Jak posoudit stav plánu

Kroky

1.
Obsahuje-li plán léčby nesrovnalosti, zobrazí se nyní dialog Plan Status (viz str. 281).
Prověřeny by měly být zejména chyby a varování a plán léčby by měl být před pokračová-
ním podle potřeby opraven.

2.

• Pokud se rozhodnete plán léčby neupravovat, stisknutím OK v dialogu Plan Status
otevřete dialog Approval.

• Chcete-li plán léčby upravit, stisknutím tlačítka Cancel dialog Plan Status zavřete. Po
provedení potřebných úprav plánu léčby dalším kliknutím na tlačítko Plan Approval v
oblasti funkcí otevřete dialog Approval.

Dialog Approval

Obrázek 211 

Jak schválit plán

Kroky

1.

V dialogu Approval musí plán léčby schválit určení uživatelé. Podle konfigurace v systé-
mu iPlan RT Dose může být jedna nebo dvě schvalující osoby.
• V poli Authorized by zadejte jméno uživatele, kterým se přihlašujete do plánovací sta-

nice, a také druhé platné uživatelské jméno (viz str. 345).
• Zadejte příslušné heslo pro každého uživatele.

2. Schválení potvrďte kliknutím na OK.

3. Nyní budete vyzváni k uložení schváleného plánu léčby (viz str. 52).

4. Jakmile je plán léčby uložen a schválen, zobrazí se příslušná zpráva.

Ověření fyzikem

356 Klinická příručka Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Jak zrušit schválení plánu

Schválení léčby je možné kdykoliv zrušit pomocí tlačítka Revoke Approval v dialogu Approval
(viz str. 358).

KROKY OVĚŘENÍ
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10.4 Zrušení schválení plánu léčby
10.4.1 Zrušení schválení plánu

Obecné informace

Po schválení plánu léčby je možné schválení zrušit, například pokud si přejete plán dále upravit.
Stávající schválení může zrušit každý uživatel oprávněný ke schválení plánu léčby.

Dialog Approval

Obrázek 212 

Zrušení schválení plánu

Kroky

1. V oblasti funkcí klikněte na Plan Approval.

2.
V nyní zobrazeném dialogu Approval mají autorizační pole šedou barvu.
Chcete-li zrušit schválení, klikněte na Revoke Approval.

Zrušení schválení plánu léčby
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Kroky

3.

V dialogu Authorization zadejte uživatelské jméno a heslo, které používáte pro přihláše-
ní na plánovací stanici.
Chcete-li odstranit stav schválení ze schváleného plánu léčby, musíte mít správná přístu-
pová práva.

4. Schválení plánu léčby zrušte kliknutím na OK.

KROKY OVĚŘENÍ
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Zrušení schválení plánu léčby
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11 TVORBA ARCHIVŮ
11.1 Vytvoření nového archivu

Jak aktivovat funkci vytvoření archivu

Klikněte na New Archive v oblasti s možnostmi na stránce průvodce Load Archives, která je
zobrazena ihned po spuštění softwaru (viz str. 65).

Stránka průvodce pro nový archiv

Obrázek 213 

Jak zvolit typ archivu

Kroky

1. Na stránce průvodce New Archive vyberte požadovaný typ archivu kliknutím na příslušný
název nebo ikonu.

2. Definujte požadované nastavení kliknutím na Next.

POZNÁMKA: na stránce New archive jsou uvedeny pouze povolené (licencované) typy formátů
dat, například formát Brainlab.
 

TVORBA ARCHIVŮ

Klinická příručka Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 361



11.1.1 Nastavení pro nový archiv: Formát Brainlab

Obecné informace

Tento archiv se používá pro data v pokročilém formátu Brainlab. Nastavení, která definujete v
tomto kroku, lze následně kdykoliv pozměnit pomocí tlačítka Settings na stránce průvodce Load
Archives.

Stránka průvodce pro formát Brainlab

Obrázek 214 

Jak nastavit základní nastavení Brainlab

Kroky

1. V poli Archive Name zadejte vhodný název pro archiv.

2.
• V poli Data path ručně zadejte cestu souboru pacientských dat.
• Případně pomocí tlačítka Browse procházejte příslušnou síť nebo místní cestu.

3. Kliknutím na tlačítko Test connection si ověřte, že zadaná datová cesta je platná.

4. Kliknutím na OK se vraťte na stránku průvodce Load Archives, kde můžete načíst poža-
dovaný archiv podle popisu na str. 65.

Vytvoření nového archivu
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12 EXPORT
12.1 Přehled exportu

Dostupné možnosti exportu

Systém iPlan RT Dose nabízí tyto možnosti exportu:
• export dávky (viz str. 364),
• export prostřednictvím formátu DICOM a jiných formátů (viz str. 371).

Bezpečnostní poznámky

Možnosti exportu umožňují změnu jména a/nebo ID pacienta. Tuto funkci je však nutné
používat velice opatrně, protože by mohla vést k záměně plánů léčby pro různé pacienty.

EXPORT
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12.2 Export dávky
12.2.1 Export informací o dávce

Obecné informace

Tato funkce umožňuje export informací o objemovém, rovinném či lineárním rozdělení dávky do
souboru.

Jak aktivovat export dávky

Klikněte na položku Dose v části Export kroku Physicist’s Verification. Zobrazí se dialog s
axiálním, koronálním a sagitálním pohledem snímku a odpovídajícím zobrazením dávky.

Dialog Dose Export

Obrázek 215 

Definování dat pro export

Složka Funkce

Region selection

Můžete vybrat oblast pro kterou mají být exportovány informace o
dávce. Může to být podle těchto parametrů:
• Objem
• Rovina snímku (axiální, koronální nebo sagitální)
• Lineární směr (levopravý LR, předozadní AP, kraniokaudální FH)

Export dávky
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Složka Funkce

Dose Range

Můžete definovat:
• Souřadnice ke stanovení rozsahu údajů o dávce, které mají být

exportovány: (L a R), (A a P), (F a H).
• Odpovídající velikost Step (v milimetrech) pro každou dvojici

souřadnic.

Image frame

Rozsah dat o dávce, která chcete exportovat, můžete definovat umí-
stěním myši na modrý rámeček na jednom z pohledů snímku a úpra-
vou rámečku.

• Při definování rozsahu dávky můžete použít aktuální izocentrum
(skupinu léčby) jako referenci.

• Chcete-li nalézt vhodnou oblast zájmu, můžete také procházet do-
stupnými řezy pomocí myši.

Export filename
Můžete zadat název souboru, např. Dose_Export.txt.
Výchozí cesta je C:\Brainlab\Export\Dose\. Lze ji změnit pomocí
funkce Browse ...

Single Beam Export Viz níže.

Jeden nebo několik souborů

Možnosti

Chcete-li exportovat samostatný soubor pro každý plánovaný svazek nebo oblouk, aktivujte
funkci Single Beam Export.
• Každý exportovaný soubor indikuje celkovou dávku, ke které přispívá daný svazek nebo ob-

louk pro všechny frakce.
• Název každého exportovaného souboru je název souboru zadaný do pole Export filename

přidaný k příslušnému názvu skupiny léčby a prvku léčby.

Chcete-li exportovat informaci o celkové dávce pro celý plán do jediného souboru, deaktivujte
funkci Single Beam Export.
• Exportovaný soubor obsahuje rozdělení celkové dávky pro celý plán pro všechny frakce a také

obsahuje všechny aktivní složky matice dávky.
• Název každého exportovaného souboru je název souboru zadaný pod položkou Export file-

name.

EXPORT
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O exportovaných souborech

Všechny exportované soubory začínají stejnými údaji hlavičky, které popisují verzi softwaru,
pacienta, typ léčby, data svazku atd.
Je zahrnut počet rovin, řad a sloupců, jakož i informace o jednotkách tabulkových hodnot.

Jak provést export

Export provedete kliknutím na tlačítko OK.

Export dávky

366 Klinická příručka Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



12.2.2 Exportování dávky fluence

Obecné informace

Tuto funkci můžete použít k exportování rozdělení dávky pro jednotlivé svazky (konformní a IMRT)
obsažené v plánu léčby.
Použitím homogenního kuboidního fantomu a zobrazením jednotlivých polí na film může být
rozdělení dávky pro každý svazek porovnáno s naměřenými hodnotami, například za účelem
provedení QA jednotlivého IMRT svazku.
Pro účely porovnání jsou dané svazky vyrovnány do pravého úhlu k povrchu fantomu.

Exportovaná dávka je založena na hodnotě MU pro jedinou frakci a je vypočtena pomocí
algoritmu tužkového svazku. Algoritmus Monte Carlo se v tomto případě nepoužívá.

Jak aktivovat export fluence dávky

Klikněte na položku Fluence Dose v části Export kroku Physicist’s Verification.

Tato funkce není k dispozici pro léčbu obloukem. Proto mohou být pro kompozitní plány,
obsahující oblouky a svazky, exportovány pouze informace o svazku.

Dialog Fluence Dose

Obrázek 216 

Definování dat pro export

Složka Funkce

Phantom Properties

Tyto informace slouží k vytvoření modelu tkáně pro vodní fantom pro pou-
žití ve výpočtu dávky.
Zadejte hodnotu Electron Density fantomu a rozměry fantomu (AP, LR a
FH).

EXPORT
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Složka Funkce

Isocentric Setup

V poli Depth zadejte geometrickou hloubku roviny filmu (směr A-P) od po-
vrchu fantomu. Tato rovina také definuje rovinu izocentra.
• Ve směru LR a FH je izocentrum umístěno ve středu fantomu.
• Hodnota hloubky nemůže být větší než hodnota AP zadaná ve vlastno-

stech fantomu.
Pole SSD (vzdálenost povrchu a zdroje) indikuje vzdálenost zdroje od izo-
centra (k dispozici v profilu zařízení) mínus geometrická hloubka.

Used Element MU

Je-li aktivováno zaškrtávací políčko Use Element Single Fraction MU,
hodnoty MU jednotlivých svazků v plánu pro jedinou frakci se použijí pro
výpočet rozdělení dávky.
Je-li toto zaškrtávací políčko deaktivováno, lze do poskytnutého pole za-
dat uživatelem definovanou hodnotu (> 0), která bude aplikována na vše-
chny svazky v poli Element MU.

Export Parameters

Zadejte hodnotu Grid Size, která bude aplikována na export dávky fluen-
ce.
Definujte hodnotu Number of Pixels ve směru x a y z bodu izocentra.
Tím je definován rozsah dat pro export.

Jak exportovat požadovaná data

Kroky

1.
V oblasti Filename je zobrazena složka pro export pro data fluence.
Nelze ji změnit pomocí funkce Browse ... Výchozí cesta je C:\Brainlab\Export
\Dose\.

2.

Zadejte název souboru, např. Fluence_Export.txt.
Exportovaný soubor začíná informací hlavičky, která popisuje verzi softwaru, pacienta, typ
léčby, data svazku atd.
Je zahrnut počet rovin (roven počtu prvků), počet řad a počet sloupců a rovněž informace
o jednotkách tabulkových hodnot.

3. Export spustíte kliknutím na tlačítko OK.

Export dávky
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12.3 Export prostřednictvím formátu DICOM a jiných
formátů

Obecné informace

Nástroj Export Wizard můžete použít pro export schváleného plánu léčby:
• do archivu DICOM,
• do systému polohování pacienta ExacTrac.

Jsou-li informace o plánování ze systému iPlan RT, například polohy při léčbě,
exportovány přímo do systému polohování pacienta a v něm používány (pomocí funkce
Export to ExacTrac nebo DICOM export), pro léčbu je nutné použít související plán léčby ze
systému iPlan RT.

Dialog Save Archives

Když kliknete na nástroj Export Wizard v části Export v kroku Physicist’s Verification zobrazí
se tento dialog.

Obrázek 217 

Typ archivu

Vyberte požadovaný typ archivu:

Složka Funkce

Vyberte tuto ikonu, chcete-li exportovat data o polohování do formátu Exac-
Trac.

Vyberte tuto ikonu (výchozí název: DICOM Export), chcete-li exportovat na
lokální pevný disk.

EXPORT
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Složka Funkce

Vyberte tuto ikonu (výchozí název: DICOM Network Push), chcete-li exporto-
vat do vzdáleného systému PACS nebo systému typu record & verify.

POZNÁMKA: další archivy exportu (např. pro dodatečné systémy PACS) lze vytvořit podle návodu
v části str. 387.
 

Vytvoření nových archivů

Chcete-li vytvořit nový archiv, použijte funkce obsažené v panelu napravo od dialogu.

Složka Funkce

New Archive Umožňuje určit typ archivu a nastavení pro nový archiv.

Settings
Umožňuje definovat konkrétní nastavení pro zvolený archiv.
• Nastavení archivu DICOM viz str. 387
• Nastavení archivu ExacTrac viz str. 384

Delete Trvale vymaže jakékoli zvolené soubory. Předtím, než systém soubory natrva-
lo vymaže, vždy požádá o definitivní potvrzení (viz Strana 60).

Logfile… Zobrazí soubor protokolu, který obsahuje dodatečné informace o dosud pro-
vedených krocích (viz Strana 72).

Pokračování v exportu

Kliknutím na tlačítko Next pokračujte v exportu dat.

Export prostřednictvím formátu DICOM a jiných formátů
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12.3.1 Export přes DICOM

Shoda se systémem DICOM

Systém iPlan RT Dose používá DICOM 3.0 Merge library jako přenosový protokol do systémů
třetích osob. DICOM umožňuje obecnou interoperabilitu mezi různými systémy dodavatelů.
Systém DICOM RT (radioterapie) použitý v systému iPlan RT Dose je poslední podskupina
objektů DICOM, které jsou použity pro transfer specifických dat digitálních obrazů, grafických a
neobrazových dat mezi dvěma nebo více systémy.
Podrobné informace naleznete v posledním prohlášení o shodě systému DICOM na
www.brainlab.com/dicom.
Konfigurace systému DICOM, provedená společností Brainlab, není v žádném případě garancí,
že interoperabilita je vždy správná. Uživatel musí ověřit, že jeho zařízení je plně funkční a
produkuje přesné výsledky.
Pečlivě přezkoumejte strukturu a tvary importované z plánovacích systémů třetích osob nebo do
nich exportované. Vlivem povahy standardu DICOM může během přenosu dojít k modifikaci nebo
náhodné změně některých struktur, způsobené různými interpretacemi standardu DICOM u
různých dodavatelů TPS.

Bezpečnostní poznámky

DICOM sám o sobě negarantuje interoperabilitu. Prohlášení o shodě nicméně představuje
validaci první úrovně pro interoperabilitu mezi různými aplikacemi, které podporují stejnou
funkčnost systému DICOM. Prohlášení o shodě byste si měli přečíst a porozumět mu ve
spojení se standardem DICOM.

V souladu s normou IEC 62274 „Safety of radiotherapy record and verify systems“, kapitola
6.6 „Data acceptance“, by data nastavení léčebného zařízení a další data léčby pacientů
měla být k dispozici pro léčbu až poté, kdy operatér uzná, že správnost a úplnost údajů
byla prověřena.

Export musí být ověřen porovnáním parametrů léčby generovaných v systému iPlan RT
Dose (např. jak je uvedeno ve výtisku) s parametry ve vašem systému řízení léčby a řídicím
panelu léčby.

Ověření zařízení

V souladu s normou IEC 62266 „Guidelines for implementation of DICOM in radiotherapy“,
kapitola 11 „Caution to Users“, musí pořizovatelé zařízení pro radiační onkologii ověřit, že
jejich zařízení správně komunikuje s ostatními zařízeními a úspěšně přenáší informace
pomocí protokolů a definicí DICOM.

Přezkoumání a schválení údajů

Schvalovací mechanismus je k dispozici pro zajištění toho, že správnost a úplnost údajů pro léčbu
byla prověřena před zahájením léčby pacienta (viz str. 345).

V souladu s normou IEC 62083 musí uživatel ověřit, že všechny parametry plánu léčby byly
schváleny před exportem do systému třetích osob.

EXPORT

Klinická příručka Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 371



12.3.2 Export DICOM: Aktivace

Předtím, než začnete

Export přes DICOM je možný až poté, kdy byly definovány prvky léčby (svazky nebo oblouky). V
případě svazků IMRT a HybridArcs musí být provedena optimalizace (viz str. 303).
Také plán léčby musí být uložen (viz str. 52), než může být exportován přes DICOM.
Ačkoliv DICOM export je technicky možný pro schválené i neschválené plány, export je zrušen, je-
li soubor platformy exportu nakonfigurován pro plnou integraci m3 a plán není schválen. V tomto
případě software požaduje schválení plánu.

Bezpečnostní poznámky

Vzhledem k tomu, že export ve standardu DICOM lze konfigurovat tak, aby automaticky
nevyprázdnil složku exportu při každém provádění exportu, musíte dbát na to, aby nedošlo
k záměně s plány léčby DICOM RT, které jsou již uloženy ve složce exportu DICOM.

Byl-li software vašeho systému iPlan RT Dose nakonfigurován tak, aby automaticky
vyprázdnil složku pro export po každém exportu, neměňte předem nakonfigurovaný
adresář exportu, aniž je zajištěno, že soubory obsažené v tomto adresáři jsou v případě
potřeby zálohovány.

Jak aktivovat export DICOM

Kroky

1. Klikněte na položku Export Wizard v části Export kroku Physicist’s Verification.

2.

Vyberte jednu z možností:
• DICOM Export, chcete-li exportovat na lokální pevný disk,
• DICOM Network Push, chcete-li exportovat do vzdáleného systému PACS nebo systé-

mu typu record & verify.

3. Klikněte na tlačítko Next.

Export prostřednictvím formátu DICOM a jiných formátů
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12.3.3 Export DICOM: Stav plánu

Obecné informace

Pokud plán léčby nebyl schválen, zobrazí se nyní dialog Plan Status (viz str. 281). Prověřeny by
měly být zejména chyby a varování a plán léčby by měl být před pokračováním podle potřeby
opraven.

Stav plánu

Obrázek 218 

Volba, zda plán upravit

Možnosti

Pokud nechcete plán léčby upravit, stisknutím OK v dialogu Plan Status pokračujte ke kroku
Object Selection (str. 374).

Chcete-li plán léčby upravit, stisknutím tlačítka Cancel dialog Plan Status zavřete. Po provede-
ní potřebných úprav plánu léčby dalším kliknutím na tlačítko Export Wizard v oblasti funkcí akti-
vujte export DICOM pro upravený plán.
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12.3.4 Export DICOM: Výběr objektu

Obecné informace

Jakmile byl vybrán archiv exportu a obsah dialogu Plan Status byl prověřen podle požadavku,
přejdete do dialogu Object Selection.

Provedení exportu

V oddílu Plan Details v horní části obrazovky jsou k dispozici různé informace o plánu léčby,
včetně jména pacienta a názvu, který byl přiřazen plánu léčby. Toto lze upravit podle potřeby.
• Soubor protokolu s informacemi o aktuálním exportu DICOM lze otevřít tlačítkem Logfile ... (viz

str. 72).
• Ostatní funkce dostupné na panelu možností vpravo od dialogu se budou mírně lišit podle toho,

jaký soubor platformy exportu byl vybrán pro aktuální archiv (viz str. 387).
Jakmile bylo provedeno požadované nastavení, kliknutím na Export proveďte export. (viz str.
382).

Ke změně jména a ID pacienta by se mělo přistupovat velmi obezřetně. Použití speciálních
znaků by například mohlo mít za následek nezamýšlenou duplikaci pacientského souboru.

Nevhodný výběr dat pro export může zabránit léčbě nebo zpozdit léčbu pacienta a výběr
zakázaných objektů je automaticky zrušen.

Nastavení platformy klinické studie

Při exportování datových sad přes DICOM pro použití během klinických studií jsou uvedené
objekty DICOM implicitně exportovány a jejich výběr nelze zrušit.
Anonymizace se provádí automaticky během exportu podle standardu RTOG.

Převzorkování dat snímku

Během exportu lokalizované datové sady budou data pixelů převzorkována na základě informací
o lokalizaci, aby bylo možné získat ortogonální obrazy. Uvedené platí také pro plány léčby, kde se
referenční sada liší od vyrovnávací sady. V takovém případě bude referenční sada převzorkována
do souřadnicového systému vyrovnávací sady.
Tato data se liší od původních importovaných dat snímku CT. Je nutné pečlivě rozhodnout, jak
budou tato data dále zpracována (např. pro polohování pacienta).
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Dialog Object Selection

Obrázek 219 

Složka Funkce

Auto Anonymize Anonymizuje jméno pacienta a Patient ID.

Reset Obnoví původní jméno pacienta a Patient ID. To je možné jen před dokon-
čením exportu.

Plan State Zobrazí dialog Plan Status (viz str. 281).

Select All Vybere všechny objekty.

Deselect All Zruší výběr všech objektů.
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12.3.5 Export DICOM: Parametry exportu

Dialog Export Parameters

Obrázek 220 

Obsah dialogu

Složka Funkce

Create subdirectories Po aktivaci funkce se exportované objekty DICOM RT uloží do pod-
adresářů a nikoliv do jedné složky.

Course ID ID kurzu se zadává jen tehdy, když byla pro export vybrána platforma
Lantis/IMPAC.

Structures Je-li aktivována možnost Include Isocenters as Points, izocentra
budou exportována v rámci objektu DICOM RT Struct jako struktury.

Plan

Beam Dose:
• Actual: Exportuje se dávka bodu izocentra vypočtená systémem

iPlan RT Dose.
• Manual: Uživatel může zadat dávku fiktivního svazku v Gy. Tato

hodnota se zapíše do exportovaného souboru DICOM.
• Altered: Dávka svazku se vypočte tak, jak je to popsáno v částistr.

393. Za určitých podmínek může dojít k nesrovnalostem mezi dáv-
kou jednoho svazku a maticí 3D objemu dávky.

Dose Rate:
• Defined: exportuje se dávkový příkon, který byl vybrán ve skupině

léčby.
• Null: exportuje se dávkový příkon 0.
• None: neexportuje se žádná hodnota.

DRRs

Pro export můžete vybrat pohledy svazků léčby a pohledy nasta-
vení. Do souborů DRR můžete také přidat polohy lamel/čelistí.
Tuto možnost lze využít, je-li externí systém schopen zobrazit infor-
mace o lamelách/čelistech.

Jsou-li na stránce Export Parameters pro hodnotu dávky svazku vybrány hodnoty Actual,
Manual nebo Altered, exportovaná hodnota se bude lišit od hodnoty dávky v uvedeném
bodě oproti aplikaci iPlan RT Dose nebo výtisku.
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12.3.6 Export DICOM: Snížení počtu objektů

Obecné informace

Je-li počet objektů kontur vyšší než mezní hodnota stanovená společností Brainlab, je nutné
počet exportovaných objektů snížit. Tento dialog se zobrazí, jen když dojde k překročení mezní
hodnoty.

Dialog Reduce Objects

Obrázek 221 

Jak snížit počet objektů

Kroky

1. Každý objekt určený pro export je označen symbolem zaškrtnutí. Deaktivujte zaškrtnutí u
každého objektu, který chcete odebrat z exportu.

2. Po snížení počtu objektů na přijatelnou hodnotu dojde k aktivaci tlačítka Next.

3. Kliknutím na tlačítko Next pokračujte v exportu.
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12.3.7 Export DICOM: Schválení kontury

Obecné informace

Je-li nutné snížit počet bodů kontury na jeden objekt pro export, zobrazí se tento dialog.
Umožňuje ověřit, že informace o kontuře jsou stále dostatečně přesné.
Tento dialog se zobrazí jen tehdy, když byla zakoupena funkce DICOM RT Struct.

Kontury ve strukturních RT sadách mohou být různými systémy interpretovány rozdílně.
Proto se může v obrazech vyskytnout nechtěná orientace nebo vyrovnání, překlopení nebo
zrcadlení kontur. Dokonce i tvar a objem struktur se může v jednotlivých systémech mírně
lišit z důvodu rozdílných algoritmů, reprezentujících kontury. Z tohoto důvodu musí být
struktury po importu do systému třetích osob pečlivě ověřeny.

Dialog Contour Approval

Obrázek 222 

Kroky

1. Ze seznamu vyberte oblast zájmu (konturovaný objekt).

2. S pomocí funkcí na panelu nástrojů vpravo od dialogu upravte nastavení pohledu obrazu
(kontrast, koeficient přiblížení, zobrazený řez atd.) za účelem maximální viditelnosti ROI.

3. V pohledu obrazu lze nyní prověřit informace o konturách pomocí funkcí popsaných v
části str. 379.

4. Chcete-li se přesunout na další řez obsahující redukované kontury, stiskněte tlačítko Next
Reduced Contour.

POZNÁMKA: zpráva v levé horní části zobrazení snímku udává, zda aktuální řez obsahuje
redukované kontury.
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Funkce prověření kontur

Složka Funkce

Show Spy Glass

Tato funkce umožňuje přímé porovnání původních a redukovaných
kontur.

Show Original and Redu-
ced Původní a redukované kontury se překryjí.

Show Original Zobrazí se jen původní kontury.

Show Reduced Zobrazí se jen redukované kontury.

Při redukování kontur (množství bodů kontur) se malé kontury mohou deformovat více než
větší objekty nebo mohou dokonce úplně zmizet. Musíte proto pečlivě ověřit správnost
kontur po jejich importování do systému třetích osob.

Systém společnosti Brainlab ukládá kontury s velmi vysokou přesností. Z důvodu omezení
systému DICOM může být počet bodů kontur zredukován předtím, než jsou zapsány do
strukturní sady DICOM RT. Musíte proto pečlivě ověřit správnost kontur po jejich
importování do systému třetích osob.

Velikost exportovaných bodů kontur může v systému třetích osob překročit přijatelný
počet bodů kontur. To může mít za následek nechtěnou deformaci kontur. Musíte proto
pečlivě ověřit správnost kontur po jejich importování do systému třetích osob.
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12.3.8 Export DICOM: Nastavení dávky / DVH

Obecné informace

Tento dialog se zobrazí jen při provádění úplného exportu. Umožňuje specifikovat, které rozdělení
dávky a informace o DVH budou exportovány do systému DICOM.
Viz str. 393.

Dialog Dose Export

Obrázek 223 

Složky dialogu

Složka Funkce

Dose Region

V této oblasti vyberte informace o dávce, které chcete exportovat:
• All PTVs
• All PTVs and OARs
• All outlined structures
• Complete model (celý obsah plánu léčby)

Dose Summation
Type

Můžete definovat, zda mají být data vypočtena a exportována pro:
• celý plán léčby (Entire Plan),
• dávku na jeden předpis (Prescription),
• dávku na jeden ozařovací svazek (Beam).

Když vyberete možnost Beam, software může mít v případě velkého počtu
svazků s velkými definovanými objemy dávky nedostatek paměti.

Export DVHs

Aktivujte toto zaškrtávací pole, chcete-li pro export vybrat následující:
• PTVs only
• PTVs and OARs
• All objects

Select Range Pro určení rozsahu dat o dávce, která chcete exportovat, definujte levopra-
vé (L a R), předozadní (A a P) a kraniokaudální (F a H) souřadnice.

Export prostřednictvím formátu DICOM a jiných formátů
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Složka Funkce

Image Frame

Rozsah dat o dávce, která chcete exportovat, můžete definovat umístěním
myši na modrý rámeček na jednom z pohledů snímku a úpravou rámečku.

• Při definování rozsahu dávky můžete použít aktuální izocentrum (skupi-
nu léčby) jako referenci.

• Chcete-li nalézt vhodnou oblast zájmu, můžete také procházet dostupný-
mi řezy pomocí myši.

• Okraj pro velikost rámečku lze také nastavit pomocí číselníku Margin.

Informace o exportu

Je-li paměť potřebná pro export dávky větší než dostupná paměť, mohou vzniknout potíže s
pamětí. Zobrazí se varovná zpráva, která umožňuje operaci zrušit nebo pokračovat:

Obrázek 224 

Jestliže cílový systém nemůže načíst více než jednu frakcionaci na plán léčby, je plán
rozdělen a software může být nakonfigurován pro vytvoření jednoho plánu léčby DICOM
RT pro každé izocentrum. Zajistěte, aby po přenosu do cílového systému byly importovány
všechny plány. Jestliže některé plány nebyly importovány správně, dodaná dávka by mohla
být ve srovnání s předepsanou dávkou příliš nízká. Každý individuální plán zobrazuje
následný počet a celkový počet plánů ve svém názvu plánu. Soubor DICOM navíc obsahuje
seznam referenčních plánů. V případě potřeby požádejte výrobce svého cílového systému,
aby zkontroloval prohlášení o shodě společnosti Brainlab ohledně toho, jak implementovat
tuto vlastnost systému DICOM.
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12.3.9 Export DICOM: Dokončení exportu

Jak provést export

Jakmile bylo provedeno požadované nastavení prostřednictvím dialogu Object Selection,
proveďte export kliknutím na tlačítko Export.

Shrnutí exportu

Obrázek 225 
Po dokončení exportu se obsah dialogu Object Selection v tomto dialogu zobrazí šedě. Tím je
potvrzen úspěšný export.
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12.3.10 Export do systému ExacTrac

Obecné informace

Můžete exportovat schválený plán léčby pro použití se systémem pro polohování pacienta
Brainlab ExacTrac. Exportovat lze jen schválené plány.
POZNÁMKA: po exportu DICOM budete automaticky vyzváni k exportu do systému ExacTrac (viz
str. 371).
 

Jak aktivovat export do systému ExacTrac

Kroky

1. Klikněte na položku Export Wizard v části Export kroku Physicist’s Verification.

2. Vyberte možnost Export to ExacTrac v dialogu Save Archives a klikněte na tlačítko
Next.

Dialog shrnutí

Obrázek 226 

Kroky

1. Z pohledu stromu vyberte sadu snímků a objekty, které chcete exportovat.

2. Chcete-li automaticky anonymizovat jméno pacienta a ID pacienta, klikněte na tlačítko
Auto Anonymize.

3. Chcete-li zobrazit soubor protokolu obsahující dodatečné informace o dosud provedených
krocích (viz str. 72), klikněte na tlačítko Logfile...

4. Chcete-li zahájit export, klikněte na tlačítko Export.

Omezení exportu

Exportovat lze pouze datové sady s maximální délkou snímku 1 000 mm a počet řezů musí být
menší než 400.
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Bezpečnostní poznámky

Nesete odpovědnost za zajištění, že konfigurace přístroje (mimo jiné včetně nastavení
čelistí) jsou v každém okamžiku synchronizovány (např. systém pro plánování léčby,
systém pro záznam a ověřování a systém pro aplikaci léčby) mezi různými
konfigurovanými místy. Nesoulad mezi konfigurací přístroje pro plánování a přístroje pro
aplikaci léčby může vést k neúmyslné aplikaci léčby nebo k přerušení klinického postupu.

Barvy v exportovaných sadách snímků se mohou odchylovat od původních barev. Dva
objekty s lišícími se barvami mohou být exportovány se stejnou barvou.

Aby se zabránilo tomu, že je pro léčbu použit nesprávný plán léčby, vždy ověřte, že finální
plán pro daného pacienta byl exportován do systému ExacTrac kontrolou jména pacienta,
jeho ID, názvu izocentra a času exportu. Relevantní plán také musí být před exportem vždy
schválen.

Finální plán vždy schvalte, chcete-li zajistit, aby nebyl náhodně změněn. Finální plán
exportujte do systému třetí osoby nebo do systému ExacTrac ihned po schválení.

Nastavení archivu ExacTrac

Chcete-li zobrazit nastavení archivu ExacTrac, vyberte možnost Export to ExacTrac a v nástroji
Export Wizard klikněte na tlačítko Settings:

Obrázek 227 

Složka Funkce

Archive Name Můžete změnit název archivu.

Data path Umístění souborů archivu.

Close application after
successful export

Je-li tato možnost aktivovaná, systém iPlan RT Dose se po dokon-
čení exportu zavře.
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Složka Funkce

Platform Zobrazí platformu pro export. V současnosti se zobrazí jen Exac-
Trac.

EXPORT

Klinická příručka Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 385



12.3.11 Export DICOM: Klinická studie

Obecné informace

Můžete upravit určité popisné informace o klinické studii.
Informace, kterou lze vybrat prostřednictvím každého rozevíracího seznamu, je založena na
informacích vložených do relevantní platformy klinické studie (viz str. 391).
Zbývající políčka mohou být vyplněna ručně vhodnými informacemi.

Jak aktivovat export DICOM pro klinické studie

Kroky

1. Klikněte na položku Export Wizard v kroku Physicist’s Verification.

2. Vyberte archiv DICOM Export využívající platformu exportu ATC.

Dialog Clinical Trial

Obrázek 228 

Složka Funkce

Name Název přiřazený garantovi klinické studie.

Protocol ID Relevantní ID protokolu aktuální klinické studie.

Protocol Name Další informace o vybraném protokolu, jak jsou definovány ve vybra-
né platformě klinické studie (viz str. 391).

Site ID ID pracoviště kliniky, na které se má studie provádět.

Site Name Název pracoviště kliniky, na které se má studie provádět.

Case Number Číslo případu aktuální klinické studie.

Submission type Stav dat (Initial, Correction nebo Final).

Coordinating Center Organizace koordinující klinickou studii.
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12.3.12 Definice archivu DICOM

Obecné informace

iPlan RT Dose podporuje export DICOM na místní pevný disk a prostřednictvím funkce DICOM
push do vzdáleného archivu, jako je PACS nebo systém R&V.

Jak aktivovat definici archivu

Kroky

1. Klikněte na položku Export Wizard v části Export kroku Physicist’s Verification.

2. V dialogu klikněte na položku New Archive.

3.

V nyní zobrazeném dialogu New Archive vyberte jednu z těchto možností:
• DICOM export to file system, chcete-li vytvořit archiv pro export na pevný disk,
• DICOM export to PACS via Network, chcete-li vytvořit archiv pro vzdálený export do

PACS nebo do systému record & verify.

DICOM: Stránka exportu na pevný disk

Obrázek 229 

Jak nastavit DICOM: Nastavení exportu na pevný disk

Kroky

1. V poli Archive Name zadejte vhodný název pro archiv. Výchozí název je DICOM Export.
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Kroky

2.
• V poli Data path ručně zadejte cestu souboru pacientských dat.
• Případně můžete pomocí tlačítka Browse procházet příslušnou místní cestu.

3. V poli AET zadejte název aplikace definované na vaší klinice pro iPlan RT Dose. Budete-
li potřebovat více informací, obraťte se na specialistu podpory společnosti Brainlab.

4.

S použitím rozevíracího seznamu Platform vyberte relevantní soubor platformy exportu.
Možnosti, které jsou k dispozici během exportu DICOM, se mohou mírně různit v závi-
slosti na vybraném souboru platformy exportu (viz str. 390).
POZNÁMKA: pro export klinických studií musí být vybrána předem konfigurovaná platfor-
ma ATC pro export, aby se zobrazil dialog Clinical Trial. Viz str. 391.
 

5. Pomocí rozevíracího seznamu Archive for follow up export vyberte relevantní instalaci
m3 v případě plné integrace m3.

6. Kliknutím na tlačítko Test connection si ověřte, že zadaná datová cesta je platná.

7. Kliknutím na OK se vraťte na stránku průvodce Save Archives, kde můžete exportovat
relevantní archiv podle popisu v části str. 372.

DICOM: Stránka exportu do PACS

Obrázek 230 

Jak nastavit DICOM: Nastavení exportu do PACS

Kroky

1. V poli Archive Name zadejte vhodný název pro archiv. Výchozí název je DICOM Ne-
twork Push.

2. Do pole Server name or IP address a do pole Server port number zadejte příslušné
údaje.

3.

V poli Server AET zadejte název aplikační entity definované pro server PACS.
• Název aplikační entity rozlišuje velká a malá písmena.
• Budete-li potřebovat více informací, obraťte se na specialistu podpory společnosti

Brainlab.

4. Zadejte název místní aplikační entity pro dotaz v poli Local AET for Query.
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Kroky

5.
S použitím rozevíracího seznamu Platform vyberte relevantní soubor platformy exportu.
Možnosti, které jsou k dispozici během exportu DICOM, se mohou mírně různit v závi-
slosti na vybraném souboru platformy exportu (viz str. 390).

6. Pomocí rozevíracího seznamu Archive for follow up export vyberte relevantní instalaci
m3 v případě plné integrace m3.

7.
Kliknutím na tlačítko Test connection si ověřte, že zadaná datová cesta je platná. V poli
Timeout (s) byste měli zadat příslušnou hodnotu časového limitu v sekundách pro nasta-
vení připojení.

8. Kliknutím na OK se vraťte na stránku průvodce Save Archives, kde můžete exportovat
relevantní archiv podle popisu v části str. 372.
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12.3.13 Soubory platformy DICOM

Obecné informace

V závislosti na zamýšleném následném použití exportovaných dat ve formátu DICOM na vaší
klinice jsou vaším specialistou podpory společnosti Brainlab předdefinovány různé soubory
platformy exportu podle vašich požadavků.
• Možnosti, které jsou k dispozici během exportu, se budou mírně různit v závislosti na

nastavení, které je nakonfigurované ve vybraném souboru platformy exportu pro aktuální archiv
(viz str. 387).

• Z bezpečnostních důvodů mohou být soubory platformy exportu pro plány léčby upravovány
pouze pracovníkem podpory společnosti Brainlab.

• Použití výchozí platformy exportu může mít za následek nesprávnou léčbu.
• Soubory platformy pro klinické studie však mohou být upravovány odpovědným fyzikem podle

popisu níže.

Export prostřednictvím formátu DICOM a jiných formátů

390 Klinická příručka Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



12.3.14 Nastavení platformy klinické studie

Obecné informace

Vzorové platformy klinické studie jsou uloženy jako soubory *.xml files zde: C:\Brainlab
\iPlanRTDose4.5\Res\ClinicalTrialPlatforms
• Měli byste vytvořit samostatný soubor platformy pro garanta klinické studie. To vám umožní

předdefinovat výchozí nastavení (viz tabulka níže) pro všechny klinické studie určitého typu.
• Jednotlivá nastavení každé klinické studie mohou být provedena v dialogu Clinical Trial

během exportu DICOM (viz str. 386).
POZNÁMKA: vzhledem k tomu, že soubory platformy exportu DICOM budou po provedení úprav
neoprávněnými osobami neplatné, platformy klinické studie nejsou zabezpečené a uživatel je
může upravovat.
 

Název tagu Typ hodnoty Vysvětlení

SponsorName řetězec Garant klinické studie, např. RTOG, NSABP, JCOG atd.

CoordCenter řetězec Koordinační středisko pro vyhodnocení klinické studie.

SiteID přirozené číslo ID pracoviště je poskytnuto koordinačním střediskem.

SiteName řetězec Název pracoviště může být zadán v dialogu Clinical
Trial během exportu DICOM.

SubmissionType
„korekce“, „po-
čáteční“, „ko-
nečný“

Typ předložení.

ProtocolList
entries přirozené číslo Celkový počet položek přidaných do seznamu protokolu.

Protocol number přirozené číslo
Číslo přiřazené jedné položce seznamu protokolu, které
definuje pořadí zobrazení v rozevíracím seznamu v dia-
logu Clinical Trial.

Protocol/ID řetězec Krátké ID pro relevantní protokol klinické studie, např.
RTOG0415.

Protocol/Name řetězec Dlouhý popis klinické studie.
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12.3.15 Ověření výsledků exportu (DRR)

Obecné informace

Pro každé izocentrum jsou exportovány dva obrazy nastavení ve směrech 0° a 90°. Také je
exportován jeden pohled obrazu (BEV) ze svazku s konturami MLC pro každý svazek a kontury
objektu v závislosti na konfiguraci v systému Physics Administration.
• Pro léčbu IMRT zobrazují obrazy BEV polohu s tvarem MLC, který odpovídá obalové kontuře

PTV.
• V případě dynamických oblouků zobrazuje obraz BEV počáteční pole MLC.

Informace zobrazené v exportovaných DRR (např. zda je zobrazen radiologický tvar MLC nebo
tvar fyzického objektu) je možné konfigurovat ve vlastnostech RTPlan (viz str. 160).

Správný export segmentovaných objektů do obrazů DICOM RT je možný pouze tehdy,
jestliže šířka a výška pixelu je nastavena stejnou hodnotu.

Exportované DRR

Obrázek 231 

Definování exportu DRR

Zda exportovat DRR a jaké informace by tyto DRR měly obsahovat, lze definovat ve vlastnostech
plánu léčby (viz str. 354) a ve vlastnostech skupiny léčby (viz str. 355).
POZNÁMKA: všimněte si, že exportování dodatečných informací v DRR může ovlivnit porovnání
charakteristik během následného nastavení léčby.
 

Viz Uživatelská příručka k programu, Physics Administration 4.5.

Segmentace objektů je založena na nižším rozlišení, než má původní obrazová řada.
Kontury objektu proto nemusí být tak přesné jako zobrazená tkáň. Struktury, zejména
izocentra, jsou zahrnuty pouze pro orientační účely. Nepoužívejte kontury nebo tvary MLC
pro polohování pacienta.

Export prostřednictvím formátu DICOM a jiných formátů
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12.4 Základní informace o exportu: Ozařovací dávka v
plánu DICOM RT

Obecné informace

Po dokončení předpisu dávky je možné provést export dávky. Exportovaný plán léčby obsahuje
informace o plánu léčby, např. o gantry systému Linac, poloze kolimátoru, tvarech MLC,
jednotkách MU atd. Hodnoty exportované pro předepsanou dávku závisí na tom, zda:
• Dávka je předepsaná pouze pro jeden PTV předepsaná hodnota je v tomto případě rovna

skutečné hodnotě.
• Léčba zahrnuje několik předpisů pro několik PTV. Tyto předpisy se vzájemně ovlivňují.

Příklad pro léčbu dvou PTV

V následujícím příkladu jeden svazek pro PTV 1 prochází přes PTV 2 a přidává významné
množství dávky k předpisu pro PTV 2.

Obrázek 232 
Uvedené ovlivňuje exportované hodnoty dávky následujícím způsobem:
• Jak je ukázáno výše, dávky jednoho svazku pro PTV 2 neodpovídají předepsané dávce v

izocentru o hodnotě 75 Gy. Rozdíl 15 Gy je přidán jedním svazkem pro PTV 1, který prochází
přes PTV 2.

• Při exportování tohoto plánu do systému R&V by se dávka jednoho svazku vynásobená
frakcemi sečetla na hodnotu 60 Gy pro PTV 2.

Pro eliminaci této nesrovnalosti v porovnání s původním předpisem je během exportu vypočten
systémem iPlan RT Dose koeficient, který opravuje dávku jednoho svazku a tudíž i celkovou
předepsanou dávku pro systém R&V. Hodnoty MU zůstávají neovlivněny.
Příklad hodnot čtyř svazků ozařujících PTV 2, který je ovlivněn svazkem o hodnotě 10 Gy pro PTV
1:

Svazky Frakce Předpis dávky / Gy MU

1 10 2 150

2 10 2 150

3 10 1 50

4 10 1 50
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Hodnoty po exportu do systému R&V:

Svazky Frakce Předpis dávky / Gy MU

1 10 2,5 150

2 10 2,5 150

3 10 1,25 50

4 10 1,25 50

Externí export

Protože některé aplikace třetích osob neočekávají více než jednu frakcionaci v jednom plánu,
systém iPlan RT Dose může oddělit obsah plánu léčby pro export. Na rozdíl od předchozích verzí
systému iPlan RT Dose již není výchozí oddělení plánu prováděno pro léčebnou skupinu/
izocentrum, ale pro předpis. Každý exportovaný plán léčby nyní obsahuje jednu frakcionaci a
všechny související svazky (bez ohledu na léčebnou skupinu/izocentrum, ke kterým patří). Pro
zajištění sestupné kompatibility je stále možné nakonfigurovat oddělení plánu pro skupinu léčby
pomocí platformy exportu. Budete-li potřebovat další informace, obraťte na oddělení podpory
společnosti Brainlab.

Základní informace o exportu: Ozařovací dávka v plánu DICOM RT
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12.5 Export Varian MLC

Obecné informace

Nelze-li MLC data odeslat do systému R&V přes DICOM, funkce Create Varian MLC file(s) v
kroku plánování léčby vám umožní zapsat údaje o MLC do předem nakonfigurovaného adresáře
na pevném disku pracovní stanice.
Potom můžete ručně uložit příslušné soubory na datový nosič a poskytnout je k použití v systému
Novalis / pracovní stanici MLC.

Při použití souborů Varian MLC s oblouky/svazky rozdělenými na části podle MU se zapíše
jen soubor MLC. Tento soubor je nutné použít pro všechny části svazku! V případě
děleného pole IMRT se zapíší samostatné soubory, jeden pro všechny části každého
dílčího pole IMRT.

Při použití souborů Varian MLC se vždy ujistěte, že používáte správný soubor MLC pro
příslušný svazek/oblouk. Ověřte, že názvy svazků a oblouků jsou jedinečné a jednoznačně
identifikovatelné! Názvy svazků a oblouků nesmí obsahovat více než 20 znaků. Další názvy
nebudou do souborů Varian MLC zapsány a před exportem souboru MLC musí být
zkráceny. Soubory Varian MLC neměňte ručně, aby nedošlo k záměně různých svazků
nebo oblouků.

Společnost Brainlab doporučuje, aby nemocnice vytvořila a v rámci zajištění kvality pro
své pacienty poskytla kontrolní seznam, který zajišťuje:
• použití správného souboru Varian MLC,
• použití správných svazků a oblouků,
• použitý soubor MLC je soubor, který odpovídá konečnému schválenému plánu léčby.

Vždy zajistěte, aby byly exportovány soubory Varian MLC, jež odpovídají schválenému
plánu DICOM.

Vytvoření souboru(ů) Varian MLC

Kroky

1. V kroku Treatment Planning vyberte RTPlan v seznamu v oblasti funkcí.

2. Kliknutím na tlačítko Create Varian MLC file(s) exportujte příslušné soubory.

3.

Jsou-li exportované soubory úspěšně vytvořeny, zobrazí se příslušná zpráva.

4. Zprávu potvrďte kliknutím na tlačítko OK.
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13 TISK ÚDAJŮ O LÉČBĚ
13.1 Generování dokumentů tisku

Obecné informace

Jakmile je váš plán léčby kompletní, můžete jej vytisknout pomocí tlačítka Print na panelu
nástrojů.
• V seznamu můžete vybrat, které dokumenty chcete vytisknout.
• Můžete zobrazit náhled dokumentů a dokumenty můžete uložit ve formátu PDF.
• Obsah dokumentu můžete konfigurovat.
• Může být také specifikován polohovač cíle za účelem generování překryvů pro kraniální léčbu.

Jak aktivovat funkci tisku

Krok

Kliknutím na tlačítko Print otevřete dialog pro tisk.

Dialog pro tisk

Obrázek 233 
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Obsah dialogu pro tisk

Č. Složka

① Náhled před tiskem

② Výběr polohovače cíle

③ Seznam pro výběr dokumentů

④ Funkce generování obsahu

⑤ Funkce správy tiskáren

Bezpečnostní poznámky

Všechny zprávy léčebného plánu musejí být schváleny kvalifikovanou osobou předtím, než
se informace, které obsahují, použijí pro účely radioterapeutické léčby.

Všechny tištěné souřadnice jsou platné pouze s kompatibilními polohovacími systémy
(viz str. 20).

Generování dokumentů tisku
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13.1.1 Náhledy dokumentů

Jak zobrazit náhled dokumentu

Kroky

1.

Názvy dostupných dokumentů jsou zobrazeny v seznamu Select Documents.

2.

Chcete-li zobrazit dokument v oblasti pro náhled před tiskem, klikněte na jeho název v se-
znamu.

Dostupné dokumenty

Obrázek 234 
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Podmínky pro překryvy TaPo

Dokument TaPo Overlays nelze vytvořit, jestliže:
• není k dispozici kalibrovaná tiskárna,
• plán léčby neobsahuje lokalizovanou kraniální datovou sadu,
• plán léčby nebyl schválen.

Jak vybrat cílový polohovač

Aby bylo možné generovat vhodné překryvy pro lokalizovanou kraniální léčbu, vyberte
požadovaný polohovač cíle.

Obrázek 235 
• Polohovače cíle, které jsou k dispozici v seznamu, se mění v závislosti na konfiguraci vašeho

systému a na modelu polohovače cíle, který používáte na své klinice.
• Obsah výsledného překryvu polohovače cíle se bude měnit v závislosti na vašem výběru zde.

Ověřte nastavení profilu zařízení se zaškrtnutím dalšího světelného pole pro výtisk
každého polohovače cíle.

Jestliže se pro polohování pacienta používají překryvy polohovače cíle, pro léčbu je nutné
použít související plán léčby ze systému iPlan RT a plán léčby nesmí být modifikován
pomocí žádného jiného systému pro plánování léčby.

Generování dokumentů tisku
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13.1.2 Tisk dokumentů léčby

Obecné informace

Jestliže je konfigurace jednotlivých dokumentů vyhovující (viz str. 403), je možné dokumenty
léčby vytisknout.
POZNÁMKA: překryvy TaPo lze vytisknout až po splnění podmínek popsaných v části str. 400.
 

Jak vybrat tiskárnu

Pro každý dokument můžete definovat jinou tiskárnu, například inkoustovou tiskárnu pro překryvy
polohovače cíle nebo laserovou tiskárnu pro údaje o léčbě.
Chcete-li definovat tiskárnu, klikněte na název tiskárny vedle dokumentu a vyberte požadovanou
tiskárnu.

Jak vytisknout dokumenty

Kroky

1. Aktivujte zaškrtávací pole odpovídající jednotlivým dokumentům, které chcete vytisknout.
Je možný vícenásobný výběr.

2. Klikněte na tlačítko Print Selection.

Pečlivě zkontrolujte, zda rastr vytisknutého překryvu odpovídá rastrům polohovače cíle
nebo nosných desek.

Metrické jednotky

Všechny hodnoty v aplikaci iPlan jsou uvedeny v metrických jednotkách. Není-li jednotka
uvedena, předpokládá se jednotka v milimetrech.

TISK ÚDAJŮ O LÉČBĚ
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13.1.3 Export dokumentů léčby

Obecné informace

Můžete exportovat dokumenty přímo do určené cesty, kterou ověříte v dialogu Export To. Můžete
také změnit názvy vybraných dokumentů.

Obrázek 236 
Některé systémy R&V dokážou tyto dokumenty léčby automaticky importovat. Bližší informace
obdržíte od výrobce systému R&V.

Generování dokumentů tisku
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13.2 Konfigurace dokumentů

Jak konfigurovat dokumenty pro tisk

Krok

Chcete-li konfigurovat dokumenty pro tisk, klikněte na tlačítko Configure Documents v oblasti
funkcí na obrazovce Print.

Dialog pro konfiguraci dokumentů

Obrázek 237 

TISK ÚDAJŮ O LÉČBĚ

Klinická příručka Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 403



13.2.1 Konfigurace překryvů TaPo

Jak konfigurovat překryvy TaPo

Vyberte záložku TaPo Overlays v dialogu Configure Documents.

Záložka TaPo Overlays

Obrázek 238 

Složka Funkce

All isocenters on one set
of target positioner over-

lays

Obsahuje-li plán léčby několik izocenter, tato izocentra budou vytiště-
na společně na stejný překryvný list.

Separate set of target po-
sitioner overlays per iso-

center

Každé izocentrum v plánu léčby bude vytištěno na samostatný
překryvný list.

Paper Size
Výchozí nastavení je zde A4. Jestliže vyžadujete jiné velikosti papí-
ru, váš specialista podpory společnosti Brainlab vám je nakonfiguru-
je.

Konfigurace dokumentů
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13.2.2 Konfigurace souborů PDF s grafy DVH

Jak konfigurovat soubory PDF s grafy DVH

Vyberte záložku DVH Graphs v dialogu Configure Documents.
Můžete vytvořit soubor PDF obsahující dávkově objemové histogramy pro objekty léčby (např.
PTV a OAR).

Záložka DVH Graphs

Obrázek 239 

Složka Funkce

One Image per Page Každý DVH je vytištěn na samostatnou stránku.

Four Images per Page Čtyři DVH jsou vytištěny na každou stránku.

Separate chart per object Pro každý objekt je generován samostatný DVH.

A chart with all objects Pro všechny objekty je generován jediný DVH.
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13.2.3 Konfigurace souborů PDF s rozdělením dávky

Jak konfigurovat soubory PDF s rozdělením dávky

Vyberte záložku Dose Distribution v dialogu Configure Documents.
Můžete vytvořit soubor PDF obsahující například čáry izodávek, informace o hraničních
hodnotách a pohledy řezů pro objekty léčby.

Záložka Dose Distribution

Obrázek 240 

Obsah dialogu

Složka Funkce

Orientation Selection Vyberte orientaci řezu, který chcete vytisknout.

Slices Selection

Vyberte:
• All Slices
• Every other slice
• PTV plus definovaný okraj
• Chcete-li specifikovat řezy pro tisk, použijte možnost Manual selec-

tion
• Můžete také procházet jednotlivými řezy posunutím myši na náhled
řezu, podržením levého tlačítka myši a posunutím ukazatele vlevo ne-
bo vpravo

Zoom
Koeficient přiblížení pro informace o rozdělení dávky:
• Whole Slice: celý řez
• PTVs + Margin: okraj přiblížení kolem PTV

Page Layout
Můžete vytisknout údaje o rozdělení dávky s těmito možnostmi:
• One Image per Page
• Four Images per Page

Konfigurace dokumentů
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Složka Funkce

Other Options

• Show Isodose Legend: aktivujte legendu pro informace o izodávce.
• Hide tissue information: zobrazte léčenou oblast jako obrys bez in-

formací o tkáni.
• Show the Overview only: v souboru PDF zobrazte jen přehled.
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13.2.4 Konfigurace souborů PDF s pohledy ze svazku

Jak konfigurovat soubory PDF s pohledy ze svazku

Vyberte záložku BEV v dialogu Configure Documents.
Pro každý z plánovaných prvků léčby můžete vytvořit soubor PDF ilustrující současný pohled ze
svazku. V případě léčby IMRT jsou ve výtisku zahrnuty také mapy fluence.

Záložka BEV

Obrázek 241 

Složka Funkce

Page Layout
Můžete vytisknout údaje o pohledu ze svazku s těmito možnostmi:
• One Image per Page
• Four Images per Page

Source-Image Distance Je možné definovat relevantní vzdálenost mezi zdrojem a obrazem v
milimetrech. Platí to pro snímky BEV a snímky s mapami fluence.

Konfigurace dokumentů
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13.2.5 Konfigurace souborů PDF s DRR

Jak konfigurovat soubory PDF s DRR

Vyberte záložku DRRs v dialogu Configure Documents.
Pro každý z plánovaných prvků léčby můžete vytvořit soubor PDF obsahující DRR. Před klinickým
použitím je nutné ověřit specifický postup polohování pomocí DRR, který se v dané nemocnici
používá.
V dialogu RTPlan Properties můžete konfigurovat obsah DRR. Viz str. 354.

Záložka DRR

Obrázek 242 

Složka Funkce

Paper Size
Výchozí nastavení je zde A4. Jestliže vyžadujete jiné velikosti papí-
ru, váš specialista podpory společnosti Brainlab vám je nakonfiguru-
je.

Page Layout
Můžete vytisknout DRR s těmito možnostmi:
• One Image per Page nebo
• Four Images per Page.

Reconstructions
• Můžete definovat orientaci snímků DRR pro tisk: Beam Shots ne-

bo
• Setup Shots.

Měřítko použité pro výtisky DRR neodpovídá skutečnému RTG snímku. Pro realistické
měřítko proveďte export DRR pomocí DICOM RT.

TISK ÚDAJŮ O LÉČBĚ
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13.2.6 Konfigurace polohování pacienta

Jak konfigurovat polohování pacienta

Vyberte záložku Patient Positioning v dialogu Configure Documents.
Můžete vytvořit soubor PDF znázorňující polohu pacienta vzhledem ke stolu a gantry. U léčby
obloukem výtisk modelu pacienta znázorňuje výchozí a koncovou polohu pacienta vzhledem ke
gantry pro daný oblouk.
Společnost Brainlab doporučuje potvrdit skutečnou polohu pacienta oproti plánované poloze
pacienta např. podepsáním výtisku.

Záložka Patient Positioning

Obrázek 243 

Složka Funkce

Page Layout
Můžete vytisknout polohu pacienta s těmito možnostmi:
• One Image per Page nebo
• Four Images per Page.

Konfigurace dokumentů
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13.3 Uložení dokumentů léčby

Obecné informace

Pomocí funkce Save Selection na obrazovce Print můžete uložit dokumenty, které byly
aktivovány (v příslušném políčku se objeví symbol zaškrtnutí).
Výchozí umístění pro uložení je aktuální složka pro plán léčby na plánovací stanici. Podle potřeby
však lze dokumenty léčby uložit do jiné složky.
Dokumenty, které nejsou uloženy pomocí funkce Save, budou při vypnutí softwaru automaticky
odstraněny.
Překryvy TaPo z bezpečnostních důvodů (aby bylo zajištěno, že tisk se provádí na kalibrované
tiskárně) nelze uložit.

Uložení dokumentů

Kroky

1. Aktivujte zaškrtávací pole odpovídající dokumentu, který chcete uložit.

2.

Klikněte na tlačítko Save Selection. Zobrazí se dialog Save Files.

3. Podle potřeby můžete změnit výchozí názvy souborů pro výstupní soubory PDF.
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Kroky

4.

Chcete-li změnit výstupní adresář, klikněte na tlačítko Browse. V zobrazeném adresáři
souborů vyberte nové umístění:

5. Klikněte na OK, chcete-li uložit vybrané dokumenty PDF do požadovaného umístění.

Uložení dokumentů léčby

412 Klinická příručka Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



13.4 Správa tiskáren

Obecné informace

Funkce Manage Printers na obrazovce Print umožňuje zobrazení a kalibraci dostupných
tiskáren.

Obrázek 244 

Dostupné tiskárny

Všechny tiskárny dostupné na plánovací stanici jsou uvedeny uprostřed dialogu.

Obrázek 245 

Možnosti

Přejete-li si deaktivovat některou tiskárnu v seznamu, vyberte v seznamu relevantní položku a
klikněte na možnost Disable.

Chcete-li deaktivovanou tiskárnu opět aktivovat, vyberte ji v seznamu a klikněte na možnost
Enable.

Jak nastavit okraje

Kroky

1.
Jestliže výchozí okraje pro tisk neprodukují požadované výsledky, můžete definovat vhod-
né okraje tisku v milimetrech pomocí polí, která jsou k dispozici pod položkou Margins
[mm].

2. Stisknutím tlačítka Save se vaše nastavení okrajů uloží.
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Jak aktivovat kalibraci tiskárny

Aby bylo možné správně vytisknout překryvy polohovače cíle, musí být vybraná tiskárna správně
zkalibrována. Ostatní dokumenty (viz str. 399) mohou být vytištěny pomocí nezkalibrované
tiskárny.
Chcete-li aktivovat kalibraci tiskárny, vyberte požadovanou tiskárnu ze seznamu a klikněte na
Calibrate.

Dialog Calibration

Obrázek 246 

Jak provést kalibraci tiskárny

Kroky

1.
V dialogu pro kalibraci klikněte na možnost Print Grid.
Na vybrané tiskárně se nyní vytiskne stupnice x a y.

2.
Pomocí měřítka změřte skutečnou délku celé stupnice x a y na výtisku.
Skutečná délka se v obou případech může lišit od délky uvedené na výtisku. Cílem kali-
brace tiskárny je opravit tuto nesrovnalost.

3.
Zadejte změřené hodnoty pro stupnici x a y do příslušného pole.
Každá zadaná hodnota musí být vynásobena 10, např. 179,5 mm by mělo být zadáno ja-
ko 1795.

4. Klikněte na Verify, chcete-li na vybrané tiskárně vytisknout aktualizovanou stupnici x a y.

5.
Pomocí měřítka opět změřte skutečnou délku celé stupnice x a y na výtisku.
Skutečná změřená hodnota a délka uvedená na výtisku by si nyní měly odpovídat.

6.

• Jestliže si nyní skutečná změřená hodnota a délka uvedená na výtisku odpovídají, kli-
knutím na Accept dokončíte kalibraci tiskárny.

• V opačném případě klikněte na Print Grid a postup opakujte, dokud si hodnoty nebu-
dou odpovídat.

Správa tiskáren
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Výsledek kalibrace

Obrázek 247 
Po úspěšném dokončení kalibrace bude tiskárna v seznamu tiskáren označena jako kalibrovaná.
Pro výstup dokumentu léčby je možné zkalibrovat větší počet tiskáren.
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Správa tiskáren
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14 iPLAN RT ADAPTIVE
14.1 Co je adaptivní radioterapie?

Obecné informace

Adaptivní radioterapie je způsob léčby, který může zlepšit plán léčby sledováním změn u pacienta
a jeho orgánů v průběhu terapie. Může se jednat o změny objemu a polohy objektů vlivem
nastavení pacienta, zvýšení či snížení jeho hmotnosti nebo v reakci na léčbu. 

iPlan RT Adaptive

iPlan RT Adaptive je nástroj pro rozhodování, který se dodává k systému iPlan RT. Může
pracovat jen se systémem iPlan RT a iPlan RT Image. Nepoužívá se pro opakované plánování.
iPlan RT Adaptive usnadňuje rozhodování, zda je ke zlepšení léčby pacienta nutná změna plánu
nebo zda plán dosud platí. Toto rozhodnutí je založeno na dalších snímcích CT s kuželovým
svazkem nebo dalších plánovacích snímcích CT. Umožňuje vypracování plánu, který lze snadno a
rychle znovu provést v systému iPlan RT Dose.
Výchozím bodem je původní plán léčby, který se aktuálně používá pro léčbu pacienta. Po každé
frakci (nebo kdykoliv je k dispozici nový snímek - CT s kuželovým svazkem nebo CT) se do
původního plánu přidá nová datová sada. Datové sady se - pevně a elasticky - propojí a objekty
se automaticky přenesou do nové datové sady.
Lékař nebo fyzik nyní může na základě nových kontur a překryvu dávek v původním rozdělení
dávky (vypočtené pro původní plán) provést posouzení a rozhodnout, zda plán stále platí.

Společné softwarové rozhraní

Software iPlan RT Adaptive poskytuje stejné uživatelské rozhraní a společné funkce GUI jako
systém iPlan RT a iPlan RT Image.
Ke společným funkcím patří:
• načítání pacientských záznamů a dat,
• standardní funkce pro manipulaci se snímky.

Pracovní postup v systému iPlan RT Adaptive

Standardní pracovní postup v softwaru iPlan RT Adaptive spočívá v přidání nových nebo dalších
datových sad, kdykoliv jsou k dispozici nebo potřeba:

Kroky

1. Načtěte plán léčby.

2. Importujte další datové sady (snímky CT s kuželovým svazkem nebo další plánovací
snímky CT).

3. Propojením snímků převeďte datové sady do stejného referenčního rámce.

4.

Proveďte morfování objektů. Software iPlan RT Adaptive pro plánovací objekty definova-
né v ostatních propojených sadách vyhledá novější sady snímků. Můžete definovat dvoji-
ce objektů a objekty lze přenést z jedné sady do druhé nezávisle na datu snímkování.
Jedná se o elastickou deformaci.

iPLAN RT ADAPTIVE
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Kroky

5. Podle potřeby proveďte úpravu objektů. Můžete tak přizpůsobit morfované objekty pomo-
cí standardních nástrojů pro manipulaci s objekty.

6. Přezkoumejte postupné fyzické změny objektů a zvažte, zda je původní rozdělení dávky v
pořádku.

7. Rozhodněte, zda zachovat původní plán léčby, nebo připravit data pro nové plánování v
systému iPlan RT Dose.

Plány uložené pomocí softwaru iPlan RT Adaptive nelze načíst do systému iPlan RT Dose,
dokud nebudou připravené pro nové plánování.

Co je adaptivní radioterapie?
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14.2 Zobrazení a import dat

Obecné informace

V kroku View and Import můžete zobrazit plán léčby a importovat novější datové sady.

Hlavní obrazovka

Obrázek 248 

iPLAN RT ADAPTIVE
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14.2.1 Přidání dodatečné sady snímků

Obecné informace

Do plánu léčby můžete importovat novější sady snímků pacienta. Přidat lze jen data z vyšetření
CT.
Před přidáním nových sad snímků do stávajícího plánu léčby ověřte, že načtený plán léčby platí
pro stejného pacienta jako nové sady snímků a že byl načten správný plán.

Bezpečnostní poznámky

Kvalita snímků CT s kuželovým svazkem se může značně lišit. Ověřte, že se správně
zobrazily všechny relevantní informace, a v případě, že kvalita obrazu (rozsah nebo
kontrast snímku) není dostatečná, proveďte snímkování pacienta znovu a tento snímek pro
opakovanou validaci plánu nepoužívejte.

Systém iPlan RT může zobrazit pouze informace o hodnotě Hounsfieldových jednotek na
pixel, která byla vypočtena a exportována skenerem. Při interpretaci těchto informací
dbejte opatrnosti a ověřte, že informace jsou správné; např. data snímků CT s kuželovým
svazkem nebo data z rotační angiografie nebudou obsahovat skutečné hodnoty HU!
Jestliže během importu nebyla určena správná submodalita nebo modalita, software
nebude schopen rozlišit správné hodnoty HU a hodnoty v jednotkách grey.

Před přidáním nových sad snímků do stávajícího plánu léčby ověřte, že načtený plán léčby
platí pro stejného pacienta jako nové sady snímků a že byl načten správný plán.

Vždy ověřte, že data použitá pro plánování léčby jsou vhodná, tj. že jsou všechny
relevantní informace viditelné a datové sady nejsou deformované.

Pečlivě přezkoumejte strukturu a tvary importované z plánovacích systémů třetích osob nebo do
nich exportované. Vlivem povahy standardu DICOM může během přenosu dojít k modifikaci nebo
náhodné změně některých struktur, způsobené různými interpretacemi standardu DICOM u
různých dodavatelů TPS.

Jak importovat datové sady

Kroky

1.

Klikněte na tlačítko Add Data...

2. Zadejte správnou modalitu, submodalitu a orientaci stisknutím tlačítka Orientation v dia-
logu Set Selection (str. 422).

Zobrazení a import dat
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Kroky

3.

Jakmile načtete vybraný archiv, budete dotázáni, zda si ke stávajícím údajům o pacientovi
přejete přidat nová data.

• Kliknutím na tlačítko Yes přidáte nová data přímo ke stávajícím údajům o pacientovi.
• Kliknutím na tlačítko Cancel import nových dat zrušíte.

POZNÁMKA: informace o možnostech archivu DICOM a importu si přečtěte v klinické příručce,
iPlan RT Image.
 

Během importování dat DICOM zkontrolujte, zda všechny důležité informace DICOM
(například modalita, jméno pacienta, jeho datum narození) byly softwarem iPlan RT
Adaptive převedeny správně a zda jsou ze skeneru získané správné údaje.

Ověřte, že jste pro každý snímek zadali submodalitu.

iPLAN RT ADAPTIVE
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14.2.2 Změna orientace snímku během importu

Jak zobrazit dialog Orientation

Kliknutím na tlačítko Orientation ... v dialogu Set Selection zobrazte dialog Orientation.

Dialog orientace snímku

Obrázek 249 

Jak změnit orientaci snímku

Pro správné zobrazení dat (např. Hounsfieldových jednotek) rovněž ověřte výběr správné
modality a submodality zobrazení.

Jak zadat modalitu a submodalitu

Údaje o položkách Modality a Submodality můžete zadat v tomto dialogu, případně v atributech
plánu léčby v systému iPlan RT Dose.
Ověřte, že jste pro snímky CT s kuželovým svazkem zadali submodalitu CB.

Bezpečnostní poznámky

Ujistěte se, že do skeneru byla zadána správná orientace pacienta.

Každá změna orientace je zapsána v komentáři k sérii a v souboru protokolu.

Ujistěte se, že byla vybrána správná modalita a submodalita.

Mějte na paměti, že snímky CT s kuželovým svazkem neobsahují skutečné hodnoty HU a že
výpočet dávky nemusí být správný.

Zobrazení a import dat

422 Klinická příručka Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Dostupné funkce pro orientaci

Pokud byl pacient naskenován, avšak obsluha skeneru použila špatnou orientaci nebo zadala
nesprávnou modalitu, tyto funkce vám umožní napravit orientaci nebo modalitu snímku.
Povšimněte si, že některé skenery a formáty medicínských informací neobsahují v záhlaví snímku
údaje o jeho orientaci.

Složka Funkce

Browsing ima-
ges

Řezy rekonstruovaných zobrazení snímků mohou být procházeny v sestup-
ném nebo vzestupném pořadí, dokud není vhodný snímek lokalizován. Může-
te:
• Použijte kolečko myši pro posouvání mezi dostupnými daty snímků jednotli-

vých řezů.
• Použít kolečko myši, zatímco na klávesnici držíte stisknutou klávesu Shift,

pro posouvání mezi dostupnými daty snímků ve skupinách.
• Pro posouvání dopředu a dozadu o jeden řez použijte na klávesnici klávesy

se šipkou nahoru a dolů na klávesnici.
• Pro posouvání dopředu a dozadu po skupinách dostupných dat snímků pou-

žijte klávesy Pg Up a Pg Dn na klávesnici.

Flip A-P Vybraný snímek můžete převrátit v těchto směrech:
• A-P (přední-zadní)
• H-F (hlava-nohy)
• L-R (levá-pravá)

Flip H-F

Flip L-R

Rotate A-P Vybraný snímek můžete otočit v těchto směrech:
• A-P (přední-zadní)
• H-F (hlava-nohy)
• L-R (levá-pravá)

Rotate H-F

Rotate L-R

Undo Vrátí poslední provedenou změnu.

Reset Resetuje všechny provedené změny.

Modality Lze zde zvolit modalitu datové sady tvořící snímek, pokud však již tato modali-
ta nebyla na skeneru předdefinována.

Submodality

V příslušné modalitě lze zvolit také vhodnou submodalitu, pokud však již neby-
la předdefinována na skeneru:
• Angio
• Contrast
• CB = kuželový svazek (Cone beam)

Patient Orienta-
tion

• Pro orientaci pacienta lze zvolit možnosti Prone, Supine, Decubitus Left
nebo Decubitus Right, pokud však již tato orientace nebyla na skeneru
předdefinována.

• Pokud byl automaticky nadefinován směr Unknown, dbejte na to, aby dříve,
než budete pokračovat, byla zvolena správná možnost pro data snímku.

Scan direction
• Pro další směr skenování vyberte Head first nebo Feet first.
• Pokud byl automaticky nadefinován směr Unknown, dbejte na to, aby dříve,

než budete pokračovat, byla zvolena správná možnost pro data snímku.

Image Type

• Pro směr typu snímku vyberte možnost Axial, Coronal, Sagittal nebo
Unknown.

• Pokud byl automaticky nadefinován směr Unknown, dbejte na to, aby dříve,
než budete pokračovat, byla zvolena správná možnost pro data snímku.

Series com-
ment Zobrazí poznámky vložené obsluhou skeneru.
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Bezpečnostní poznámky

Pečlivě ověřte jmenovky snímků (vlevo-vpravo, přední-zadní, hlava-nohy). Tlačítka rotace
používejte pouze tehdy, pokud jste si jisti, že je zapotřebí opravit orientaci pacienta.
Klikněte na tlačítko OK a potvrďte, že je definovaná orientace správná.

Zobrazení a import dat
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14.3 Propojení snímků

Obecné informace

Funkce Image Fusion umožňuje propojit sady snímků původního plánu léčby s novějšími
importovanými daty. Všechny datové sady tak budou převedeny do téhož referenčního rámce pro
porovnání objektů a překryv dávek.
Je velmi důležité, abyste provedli stejné propojení, které bylo provedeno v řešení IGRT pro
polohování léčby.
Doporučuje se propojit všechny dodatečné datové sady (snímky CT nebo CT s kuželovým
svazkem) do referenční sady původního plánu.
Prvním krokem algoritmu propojení je zjistit výchozí pozici. Provádí se to propojením vyvážených
bodů snímku. Dalším krokem je hrubé propojení rastru. Pokud bylo provedeno ruční propojení,
algoritmus propojení přeskočí první krok propojení.

Poloha zobrazené dávky závisí na pevném propojení snímků. Aby mělo zobrazení dávky
smysl, ověřte, že pevné propojení snímků odpovídá provedenému propojení pro
polohování pacienta za účelem léčby.

Rozvržení hlavní obrazovky

②

①
③

④

⑤
⑥

Obrázek 250 

Plánovací oblast

Kromě funkcí dostupných v plánovacím zobrazení a v panelu nástrojů (viz str. 49) jsou v
plánovací oblasti dostupné následující možnosti.

Č. Složka Funkce

① Lupa Lupa umožňuje ověření přesnosti po propojení snímků.

② Modrá/oranžová
Chcete-li snadno rozlišit jednotlivé sady snímků, které jsou
propojovány, zobrazení řezu ukáže jednu sadu modře a dru-
hou oranžově.
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Č. Složka Funkce

③ Seznam propojených pá-
rů

Nahoře v oblasti funkcí jsou uvedeny spárované sady snímků.
• Možnost New... lze použít k definování nových nebo k úpra-

vě stávajících párů propojených snímků (viz str. 427).
• Možnost Reset lze použít k vrácení dokončeného propojení

snímků zpět.

④ Blue/Amber Tyto funkce umožňují úpravu nastavení modrého/oranžového
zvýraznění pro lepší zobrazení snímku (viz str. 429).

⑤ Manual Fusion K dispozici jsou funkce ručního propojení pro velké (Coarse)
a menší úpravy (Fine), viz str. 432.

⑥ Automatic Fusion
Zde jsou k dispozici funkce, jež umožňují definovat specifický
rozsah, který může být poté aplikován během automatického
propojení (viz str. 436).

Terminologie

Termín Popis

Příbuzná sada Druhá sada snímků v propojeném páru. Je propojena s aktuální referenční
sadou.

Vyrovnávací sada

Vyrovnávací sada je první sada v seznamu možností pro propojení. Jde o
sadu snímků, s níž jsou přímo nebo nepřímo propojeny všechny ostatní sady
snímků.

CT 1

CT 1

CT 1

CB 1

CB 2

CB 3

Všechny další datové sady je třeba propojit s referenční sadou z původního
plánu.
Ve výše uvedeném příkladu je CT1 vyrovnávací sada a referenční sada pů-
vodního plánu.
Vyrovnávací sada je sada snímků použitá pro následné vyrovnání pacienta
na ozařovacím stole.

Propojení snímků
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14.3.1 Definování propojených párů

Obecné informace

Před provedením propojení snímků musíte definovat příslušné páry snímků.
Společnost Brainlab doporučuje propojit všechny dodatečné datové sady s aktuálním plánováním
léčby pomocí CT.
Během propojení snímků bude druhá datová sada přesunuta a otočena vůči první sadě snímků.
Vzhledem k tomu, že aplikace třetích osob nemusí otočené datové sady podporovat,
exportovanou datovou sadou by měla být první sada snímků propojeného páru.

Jak aktivovat vytvoření páru snímků

Kroky

1. Chcete-li definovat příslušné páry snímků, klikněte na tlačítko New... v oblasti funkcí.

2. Nyní se zobrazí dialog pro vytvoření propojení.

Dialog pro vytvoření propojení

Obrázek 251 

Jak vybrat propojené páry

Chcete-li propojit dodatečné datové sady se snímkem CT z původního plánování:

Kroky

1. Pod položkou Image Set 1 vyberte snímek CT z původního plánování.

2. Pod položkou Image Set 2 vyberte dodatečný snímek CT.

3. Klikněte na tlačítko OK.
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Seznam propojení

Obrázek 252 
Spárované sady snímků jsou zobrazeny v seznamu propojení v oblasti funkcí.

Opakované plánování

Pro opakované plánování se doporučuje vybrat nové plánovací snímky CT (novou referenční
sadu) jako položku Image Set 1 a starou referenční sadu jako položku Image Set 2.

Obrázek 253 

Stejný referenční rámec

Sady snímků ve stejném referenčním rámci jsou označeny šedým zaškrtnutým políčkem v
seznamu párů sad snímků v panelu nabídek. Tyto informace o referenčním rámci pocházejí ze
souboru DICOM použitého pro import sad snímků do plánovacího softwaru, který obsahuje úlohu
Image Fusion.

Sady pseudoreferenčních rámců

Sady snímků obsahující stejné informace o objemu (tj. stejný počet řezů, stejné polohy řezů,
stejné orientace řezů a stejná data snímkování) jsou považovány za propojitelné pomocí
propojení podobného jako u referenčního rámce. Pokud již nejsou propojeny, tyto páry sad
snímků je možné identifikovat podle šedého zaškrtnutého políčka v seznamu párů sad snímků v
panelu nabídek.

Propojení snímků
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14.3.2 Zlepšení zobrazení propojení

Obecné informace

Chcete-li snadněji rozlišovat mezi zobrazenými sadami snímků, je vyrovnávací sada definovaná
pro propojený pár (viz str. 427) zobrazena modře.
Sada snímků nastavená tak, aby se shodovala s vyrovnávací sadou během propojení snímků, je
zobrazena oranžově.
Oranžová sada snímků a modrá sada snímků jsou pro lepší orientaci identifikovány vpravo
nahoře v zobrazení snímků.

Zobrazení propojení

① ②

Obrázek 254 

Č. Složka

① Normální zobrazení

② Okraje aktivované pro oranžovou

Posuvník Blue / Amber

Obrázek 255 

Úprava zobrazení propojení

Možnosti

Chcete-li zobrazit specifickou sadu snímků jasněji, přesuňte posuvník do příslušného směru
(Blue nebo Amber).

Pokud chcete zobrazit pouze vnější obrysy zvolené sady snímků, zaškrtněte příslušné pole
Edges.
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14.3.3 Zlepšení windowingu snímků

Obecné informace

Pokud provádíte propojení snímků, můžete definovat samostatně pro každou sadu snímků
pokročilé nastavení windowingu.
Díky úpravě tohoto nastavení budete moci zobrazené sady snímků snadněji rozlišovat.

Jak aktivovat funkci pokročilého windowingu

Krok

Kliknutím na tlačítko Advanced Windowing otevřete dialog Windowing.

Dialog windowingu

Obrázek 256 

Úprava windowingu snímků

Zobrazí se dvě samostatné stránky záložky (Windowing Blue a Windowing Amber), které vám
umožní nastavit windowing v každé sadě snímků zvlášť.
Podrobnosti o pokročilém windowingu jsou uvedeny v části str. 501.

Propojení snímků
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Jak resetovat propojení snímků

Krok

Dokončené propojení snímků může být kdykoliv vráceno zpět kliknutím na tlačítko Reset v ob-
lasti funkcí.
V seznamu propojených párů je pak zaškrtávací pole vlevo od páru snímků zaškrtnuto šedě (po-
kud byly na začátku propojeny pomocí propojení referenčního rámce).
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14.3.4 Provedení ručního propojení

Obecné informace

Ruční propojení umožňuje ručně spárovat oranžovou sadu snímků s modrou vyrovnávací sadou
definovanou v dialogovém okně Fusion Creation (viz str. 427).
K dispozici jsou funkce pro velké (Coarse) a menší úpravy (Fine).
Vaše úpravy se zobrazí ve všech zobrazeních snímků.

Funkce propojení

Obrázek 257 

Zobrazení hrubého propojení

①

②

Obrázek 258 

Jak provést hrubé propojení

Kroky

1. V oblasti funkcí klikněte na tlačítko Coarse.

2.
Chcete-li přesunout snímek rovně v libovolném směru, umístěte myš do středu zobrazení
snímku a přetáhněte jej pomocí symbolu ruky ① tak, aby oranžový snímek byl v požado-
vané poloze.

3. Chcete-li snímek otočit, umístěte myš na okraj zobrazení snímku a přetáhněte jej pomocí
symbolu ruky ② tak, aby oranžový snímek byl v požadované poloze.

Propojení snímků
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Zobrazení jemného propojení

① ②

Obrázek 259 

Jak provést jemné propojení

Kroky

1. V oblasti funkcí klikněte na tlačítko Fine.

2.
Chcete-li přesunout snímek rovně v libovolném směru (nahoru, dolů, doleva nebo dopra-
va), umístěte myš na okraj zobrazení snímku (nahoře, dole, vlevo nebo vpravo) a klikejte
na symbol šipky ①, dokud oranžový snímek nebude v požadované poloze.

3. Chcete-li snímek otočit, umístěte myš na okraj v rohu zobrazení snímku a klikejte na sym-
bol zatočené šipky ②, dokud oranžový snímek nebude v požadované poloze.

POZNÁMKA: velikost posunutí na kliknutí myši během jemného ručního propojení závisí na
vybraném koeficientu přiblížení.
 

Jak resetovat propojení snímků

Krok

Dokončené propojení snímků může být kdykoliv vráceno zpět kliknutím na tlačítko Reset v ob-
lasti funkcí.
V seznamu propojených párů je pak zaškrtávací pole vlevo od páru snímků zaškrtnuto šedě (po-
kud byly na začátku propojeny pomocí propojení referenčního rámce).
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14.3.5 Definování rozsahu propojení

Obecné informace

Definování rozsahu propojení ve vyrovnávací sadě umožňuje vyloučit informace z následných
automatických propojení, které nejsou konzistentní v obou sadách snímků a které by proto mohly
způsobit nepřesnosti propojení. Příklady zahrnují mobilní cílové objemy nebo zařízení
lokalizátoru.
Pro dosažení optimálních výsledků upravte oblast pro propojení snímků tak, aby obsahovala co
nejvíce podobných informací, a nezahrnujte odlišné oblasti.
To je obzvláště důležité v případě, že budete propojovat datové sady s odlišným umístěním
pacienta, například když má jinak skloněnou hlavu, nebo když je snímkování provedeno během
léčebného cyklu a u pacienta mezitím došlo ke snížení nebo zvýšení hmotnosti.

Funkce propojení

Obrázek 260 

Jak získat přístup k funkcím rozsahu propojení

Kroky

1. Chcete-li definovat rozsah propojení, klikněte na tlačítko Modify Range ... v oblasti funk-
cí.

2. Výchozí rozsah propojení lze nyní modifikovat v dialogu Modify Range.

POZNÁMKA: protože se anatomie pacienta obvykle liší (snímky CT s kuželovým svazkem ve
srovnání s původními snímky CT), je důležité stanovit rozsah na základě ozařované oblasti nebo
pevných struktur, například kostí.
 

POZNÁMKA: výchozí oblast zájmu pro automatické propojení snímků je 70 % velikosti sady
snímků 1 (nastavené v dialogu New...).
 

Propojení snímků
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Dialogové okno změny rozsahu

Obrázek 261 

Jak změnit rozsah propojení

Kroky

1.

Klikněte na tlačítko Adjust Fusion Region v pravé části dialogu.

2. Najeďte myší na modrý rámeček v zobrazení snímku.

3. Rámeček se nyní zobrazí žlutě a může být upraven, tak, aby obklopil oblast, která bude
při propojení použita jako reference.

4. Kliknutím na tlačítko OK potvrdíte rozsah propojení.

Definovaný rozsah propojení by měl být vhodně umístěn a měl by být dostatečně velký, aby mohl
zahrnout co nejvíce struktur odpovídajících plánované léčbě.

Pokud ukončíte krok propojení snímků bez uložení změn, všechny vámi definované
informace o rozsahu propojení budou ztraceny. V takových případech musí být rozsah
propojení před provedením automatického propojení znovu definován (viz str. 436).
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14.3.6 Provedení automatického propojení

Obecné informace

Funkce automatického propojení využívá algoritmus vzájemných informací k propojení snímků na
základě anatomických struktur společných oběma sadám snímků.
Kolísání jasu v řezech snímků není během tohoto procesu vzato v úvahu.

Před provedením automatického propojení se důrazně doporučuje nastavit vhodný rozsah
propojení (viz str. 434) a zajistit tak vhodnou přesnost automatického propojení. Pokud je
výsledek automatického propojení neuspokojivý, úpravou rozsahu propojení zajistěte lepší
výsledky propojení.

Funkce propojení

Obrázek 262 

Jak provést automatické propojení

Kroky

1. Kliknutím na tlačítko AutoFUSE aktivujte automatické propojení snímků. 

2.
Algoritmus automatického propojení stanoví počáteční polohu propojením vyvážených
bodů snímku a provedením hrubého propojení rastru. Pokud bylo již provedeno ruční pro-
pojení (viz str. 432), tento krok lze vynechat.

3. Oranžová sada snímků se posunuje a otáčí, dokud nezapadne do modré vyrovnávací sa-
dy definované v dialogu Fusion Creation (viz str. 427).

Propojení dokončeno

Obrázek 263 

Propojení snímků
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Následné korekce

Pokud je automatické propojení neuspokojivé, můžete:
• provést ruční propojení (viz str. 432),
• zpřesnit rozsah propojení (viz str. 434) a zopakovat automatické propojení.

Jak resetovat propojení snímků

Krok

Dokončené propojení snímků může být kdykoliv vráceno zpět kliknutím na tlačítko Reset v ob-
lasti funkcí.
V seznamu propojených párů je pak zaškrtávací pole vlevo od páru snímků zaškrtnuto šedě (po-
kud byly na začátku propojeny pomocí propojení referenčního rámce).
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14.3.7 Ověření přesnosti propojení

Obecné informace

Dvě sady snímků můžete po jejich propojení prohlédnout pomocí lupy vlevo nahoře na plánovací
obrazovce a ověřit, zda byly propojeny přesně.
• Lupa je zobrazena v modrém rámečku proloženém na oranžové sadě snímků, které byla

nastavena během propojení snímků.
• Vyrovnávací sada se zobrazí uvnitř modrého rámečku.

Všechny objekty vyznačené v propojených datových sadách kromě referenční sady je nutné na
referenční sadě pečlivě prohlédnout a ověřit, že umístění a obrys objektu jsou správné.

Zobrazení lupy

Obrázek 264 

Jak ověřit přesnost propojení

Kroky

1. Umístěte myš na oblast lupy. Lupa je nyní zobrazena ve žlutém rámečku.

2. Přetáhněte oblast lupy přes důležité anatomické orientační body a ověřte, zda byly sady
snímků propojeny přesně.

POZNÁMKA: v případě potřeby můžete také pomocí myši změnit velikost lupy kliknutím a
přetáhnutím okraje rámečku.
 

Po propojení snímků musíte výsledky propojení zkontrolovat, abyste se ujistili, že snímky
byly korelovány správně.

Propojení by mělo odpovídat tomu, které se používá pro polohování pacienta v systému
IGRT.

Propojení snímků

438 Klinická příručka Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



14.4 Morfování objektů

Obecné informace

Software iPlan RT Adaptive dokáže přiřadit objekty definované ve zdrojové sadě k dodatečným
snímkům. Zmapuje kopie objektů do cílových snímků a přizpůsobí je jejich aktuální velikosti a
tvaru. Tento proces přizpůsobení se zde označuje jako morfování objektů.
Výchozím bodem pro morfování je pevné propojení sad. Můžete vybrat zdrojovou datovou datu a
všechny objekty této zdrojové datové sady budou morfovány na základě elastického propojení
těchto dvou datových sad.
Objekty se strukturou typu „vnější kontura“ se nemorfují. Morfování lze provádět jen u datových
sad CT a datových sad CT s kuželovým svazkem. Objekty je možné přesunout do jiné datové
sady jen tehdy, když se nejedná o morfované objekty, které ani nebyly použity jako model pro
morfování.

Hlavní obrazovka

Obrázek 265 

Přestože morfování objektů může zvýšit efektivitu pracovního postupu konturování,
nenahrazuje klinické posouzení lékaře. Deformované kontury NEJSOU automaticky
správné a lékař musí deformované kontury na každém řezu přezkoumat, upravit a schválit,
než je použije pro hodnocení plánu nebo plánování léčby.

Objekty na snímcích MR

Pokud byly v datové sadě MR definovány objekty, před morfováním objektů je přesuňte do
referenční sady CT. Lze to provést v kroku Object Morphing:

Kroky

1. Vyberte datovou sadu obsahující objekty.

2.
Vyberte tlačítko podrobností o objektu v seznamu objektů.
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Kroky

3. V záložce Image Set vyberte cílovou sadu CT a aktivujte zaškrtávací pole Move all ob-
jects.

4. Stiskněte tlačítko OK.

Jak provést morfování objektu

Kroky

1.
Vyberte jednu sadu ze seznamu pod položkou Source Image Set v oblasti funkcí. Zdrojo-
vá sada snímků musí pocházet ze snímkování CT a musí se jednat jen o datovou sadu s
objekty, které patří do této datové sady. K dispozici jsou jen pevně propojené sady.

2. Vyberte cílovou sadu snímků. Objekty budou morfovány do této sady.

3.

Klikněte na tlačítko AutoMORPH. Software nyní zahájí elastickou deformaci zdrojové sa-
dy a převod objektů a vytvoří duplikáty objektů. Nové objekty patří do cílové sady snímků.
Vnější obrys není morfován. Morfované objekty se zobrazí s tečkovanými okraji.
Deformační rastr můžete zobrazit v záložce Grid. Můžete si tak prohlédnout deformaci a
oblasti, v nichž byla datová sada více či méně deformovaná.
Pokud výsledek elastického propojení není podle očekávání, upravte rozsah.
Vnější kontura není morfována, jen když byl vybrán správný typ objektu.

4. Všechny objekty pečlivě prohlédněte a ověřte, že mají správné umístění a konturu.

Jestliže zdrojové a cílové datové sady mají odlišný rozsah snímku, objekty mohou být
oříznuty a objekty mimo nastavený rozsah nebudou převedeny.

Objekty před jejich použitím pro plánování ověřte a podle potřeby je upravte.

Zobrazení morfovaných objektů

Objekty vytvořené v tomto kroku jsou nyní zařazeny do plánu léčby a lze si je prohlédnout v
záložce Plan Contents, kde jsou seřazeny pod datovou sadou, ke které patří:

Obrázek 266 

Morfování objektů
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Před ruční změnou názvu objektu nebo datové sady mějte na paměti, že pak může být
obtížné rozeznat verzi objektu (např. název cílové sady může být jiný než uvedená cílová
sada v názvu objektu).

Odstranění morfovaných objektů

Krok

Chcete-li morfování resetovat, klikněte na tlačítko Reset.

Funkce Reset odstraní všechny objekty vytvořené v kroku morfování.

Bude-li morfování provedeno znovu, předcházející objekty budou nahrazeny novými.

Jak změnit rozsah morfování

Výchozím rozsahem propojení pro morfování objektů je vnější kontura zdrojové datové sady, je-li
k dispozici. Jestliže žádná vnější kontura neexistuje, je to kompletní sada řezů v cílové sadě. Je-li
rozsah propojení ručně změněn, použije se průsečík vnější kontury a oblasti zájmu.
Chcete-li omezit oblast zájmu, kterou algoritmus morfování bere v úvahu:
.

Kroky

1.

Klikněte na tlačítko Modify Range...
Zobrazí se dialog Modify Range:

2.

Klikněte na tlačítko Adjust Outer Contour Region v pravé části dialogu.

3. Umístěte myš na modrý rámeček v pohledu Axial, Coronal nebo Sagittal a nastavte rá-
meček tak, aby neobsahovala oblast, která nemá být zohledněna při morfování.

4. Potvrďte výběr kliknutím na tlačítko OK.
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POZNÁMKA: software iPlan RT Adaptive využívá dva algoritmy morfování. Jsou-li struktury ve
zdrojové sady typu prostata, močový měchýř nebo rektum, před elastickou transformací se
nejprve vyplní otvory se vzduchem.
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14.4.1 Zobrazení rastru

Obecné informace

Výsledek morfování objektů se rovněž ukáže jako rastr se zobrazením deformační matice.

Zobrazení rastru

Obrázek 267 

Omezení velikosti

Počet možných bodů v matici rastru je omezen, pokud ji chcete exportovat. Export rastru může
mít maximální velikost 10 MB v závislosti na velikosti oblasti zájmu. Můžete proto zvýšit zrnitost
matice zmenšením oblasti zájmu tlačítkem Modify Range...

Jak exportovat rastr

Chcete-li exportovat rastr ve formě číselných dat, pravým tlačítkem myši klikněte na okno rastru a
vyberte možnost Export Deformation Field to Clipboard. Tato data pak můžete vložit do jiné
aplikace.
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14.5 Úprava objektů

Obecné informace

V tomto kroku si můžete morfované objekty prohlédnout a podle potřeby je upravit pomocí
nástrojů kreslení v systému iPlan RT.

Hlavní obrazovka

①

②

③

Obrázek 268 

Č. Složka Funkce

① Tlačítko Slice and Image
Set Selection Vyberte sadu snímků, kterou chcete zobrazit.

② Image sets

③ Objects Vyberte objekty, které chcete zobrazit a upravit (upravit lze jen
vybraný objekt).

Pohledy

Záložka Pohledy

Overview

Objekty z různých sad snímků můžete současně zobrazit stisknutím tlačítka
Control na klávesnici a kliknutím na několik sad snímků v seznamu Image
Sets.
Tlačítkem Slice and Image Set Selection vyberte sadu snímků, které chcete
použít jako podklad.
Objekty v této záložce není možné upravit.

Slices Zobrazit můžete vždy jen objekty v jedné sadě snímků.

Dvojitě klikněte na objekt a vycentrujte jej. Vybraný objekt se zobrazí se silnějšími obrysy.
Morfované objekty mají tečkované obrysy.

Úprava objektů
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Původní objekty není možné upravit.

Úprava objektů

Objekty v původním plánu nelze upravit. Můžete však upravit morfované objekty v záložce Slices.
Tento krok nabízí funkce systému iPlan pro manipulaci s objekty, například:
• Brush a Eraser
• Smartbrush
• SmartShaper

Tyto funkce jsou podrobně popsány v části str. 131.
Ověřte, že jste vybrali správný objekt pro úpravu.

Před dokončením tohoto kroku ověřte, že všechny objekty jsou správné.
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14.6 Přezkoumání plánu léčby

Obecné informace

V kroku Review můžete přezkoumat změny plánovacích objektů a porovnat jejich aktuální stav se
stavem v původním plánu léčby. Můžete také přezkoumat rozdělení dávky z původního plánu a
rozhodnout, zda je za současných podmínek stále pro pacienta vhodné.
Krok Review je k dispozici jen tehdy, když původní plán obsahuje plán dávky.

Bezpečnostní poznámky

Posuny a objemy jsou vypočítávány na základě segmentovaných objektů. Pokud objekt
nemohl být segmentován úplně (např. z důvodu odlišného rozsahu snímku mezi zdrojovou
a cílovou datovou sadou), posuny a objemy nebudou znázorňovat reálnou situaci. Před
konečným rozhodnutím toto vezměte v úvahu.

Jestliže nová sada dat snímku znázorňuje změnu v anatomii pacienta, musí klinický
odborník rozhodnout, zda je nutná aktualizace plánu. Nemocnice je povinna definovat
postupy pro přizpůsobení plánu léčby v jejím průběhu.

Ujistěte se, že se v nové datové sadě zobrazily všechny relevantní informace (dostatečně
velký rozsah snímku, dostatečně vysoká kvalita snímku) v dostatečné kvalitě, aby bylo
možné rozhodnout, zda je plán nutné aktualizovat či nikoliv.

Ověřte, že používáte správnou kombinaci verze objektů a datové sady pro validaci svého
plánu.

Před vlastním posouzením se ujistěte, že všechny objekty jsou správné.

Než rozhodnete, zda plán dosud platí, musí plán, všechny zobrazené struktury, výsledky
propojení a všechny zobrazené statistické hodnoty důkladně zkontrolovat kvalifikovaný a
zkušený lékař. Všechny hodnoty zobrazené softwarem jsou pomůckou při rozhodování,
číselné hodnoty je třeba posuzovat zdravým rozumem a rozhodnutí by nemělo vycházet jen
z číselných hodnot, aniž by byla zvážena celé situace.

Vzájemná korelace různých verzí objektů je založena na pevném propojení snímků. Aby
měly informace o posunu smysl, ověřte, že pevné propojení snímků odpovídá
provedenému propojení pro polohování pacienta za účelem léčby.

Přezkoumání plánu léčby
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Hlavní obrazovka

Obrázek 269 
V tomto kroku jsou k dispozici jen objekty použité v plánu léčby.

Přezkoumání rozdělení dávky

V tomto kroku můžete zobrazit rozdělení dávky vypočtené pro původní plán léčby v libovolném
pohledu řezu v několika záložkách. Můžete proto zobrazit rozdělení dávky u původních objektů a
u morfovaných objektů a podívat se, zda je plánované rozdělení stále vhodné. Překryv dávek je
založen na pevném propojení snímků.
Funkce rozdělení dávky jsou popsány v části str. 212.

Opakovaný výpočet rozdělení dávky se neprovádí. Výpočet je založen na původní,
nedeformované referenční sadě. Dávka nemusí být u morfovaných objektů a v případě
změny v anatomii pacienta přesná.

Přezkoumání sad

①
②

③
Obrázek 270 

Č. Složka Funkce

① Šedé označení Propojené, avšak nemorfované objekty

② Šedé označení kurzívou Propojené
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Č. Složka Funkce

③ Černé označení Propojené a morfované objekty nebo původní objekty

Přezkoumání několika objektů současně

V záložce Overview můžete objekty z různých sad snímků současně zobrazit stisknutím tlačítka
Control na klávesnici a kliknutím na několik sad snímků v seznamu Image Sets.
Tlačítkem Slice and Image Set Selection vyberte sadu snímků, které chcete použít jako podklad.

Přezkoumání změn objektů vzniklých postupem času

V záložce Object History můžete přezkoumat změny plánovacích objektů, ke kterým došlo
postupem času. V hlavním okně jsou uvedeny jak grafické, tak číselné údaje o každém objektu z
každé dostupné datové sady, uspořádané v časovém sledu.

①

②

③

⑤

④

⑥

⑦
Obrázek 271 

Č. Složka Funkce

① Porovnání

Kliknutím vyberte měřítko pro porovnání objektů v průběhu času:
• relativní objemový rozdíl v procentech,
• absolutní objem,
• posunutí středu objektu, kde se posunutí vypočte na základě pev-

ného propojení snímků.

② Trend objektu Každá čára má barvu odpovídajícího objektu.

③ Sada snímků Sady jsou seřazeny podle data snímkování nebo importu.

④ Datová sada Aktivací zaškrtávacího pole zařaďte datovou sadu do grafu a pro
export.

⑤ Objekty Objekty, které mohly být během morfování oříznuty, jsou označeny
hvězdičkou (*).

⑥ Tabulka hodnot Číselné hodnoty, z nichž je vytvořen graf.

⑦ Copy Kopie vybraných dat, která mohou být vložena do jiné aplikace.
Zkopírují se jen sloupce, u nichž je aktivované zaškrtávací pole.

POZNÁMKA: v tomto pohledu není k dispozici překryv dávek, který však lze zobrazit v záložce
Overview.
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Před porovnáním hodnot zobrazených v historii objektu u různých verzí objektu
zkontrolujte, zda jsou všechny objekty na různých datových sadách zcela viditelné nebo
zda budou porovnány různé segmenty objektů (např. mícha).

Přezkoumání sad snímků vedle sebe

V záložce Side by Side můžete přezkoumat data snímku a přímo navzájem porovnat objekty ze
dvou datových sad.

Možnosti

Chcete-li zvolit, která sada bude zobrazena v pravé části hlavní obrazovky, v seznamu v oblasti
funkcí klikněte na aktuálně vybranou sadu snímků vpravo a pak klikněte na novou sadu snímků.

Chcete-li zvolit, která sada bude zobrazena v levé části hlavní obrazovky, v seznamu v oblasti
funkcí klikněte na aktuálně vybranou sadu snímků vlevo a pak klikněte na novou sadu snímků.

.

Obrázek 272 

Přezkoumání DVH

V záložce DVH/Reconstructions můžete přezkoumat dávkově objemový histogram (DVH)
objektu z původního plánu nebo morfovaného objektu.

Zobrazená dávka je dávka vypočtená pro původní plán léčby. Pro výpočet DVH je však
použit objem nového objektu.

Před porovnáním DVH různých verzí objektu zkontrolujte, zda jsou objekty na různých
datových sadách zcela viditelné nebo zda budou porovnány různé segmenty objektů (např.
plíce).

Opakovaný výpočet rozdělení dávky se neprovádí. Výpočet je založen na původní,
nedeformované referenční sadě. Dávka nemusí být u morfovaných objektů a v případě
změny v anatomii pacienta přesná.
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①

②

Obrázek 273 

Č. Složka Funkce

① Seznam sad snímků
Vyberte sadu snímků obsahující objekt, který chcete zobrazit.
Lze vybrat více než jednu sadu snímků, aby bylo možné po-
rovnat DVH pro různé verze objektu.

② Objekty Vyberte objekt, jehož DVH se má zobrazit. K dispozici jsou jen
objekty použité při plánování léčby.

Porovnání několika sad

V záložce Multiple Sets můžete porovnávat sady snímků:

Kroky

1. Tlačítkem Slice and Image Set Selection v panelu nástrojů vyberte hlavní sadu snímků.
Tento snímek se zobrazí v pohledu vpravo nahoře.

2.
Tlačítkem Slice and Image Set Selection v každém ze tří ostatních pohledů vyberte dal-
ší sady snímků. Objekty, které patří do hlavní sady (okno vpravo nahoře), se zobrazí ve
všech ostatních datových sadách.

Přezkoumání plánu léčby
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14.7 Opakované plánování

Obecné informace

Po posouzení změn u pacienta můžete rozhodnout, zda vytvoříte nový snímek.
Společnost Brainlab důrazně doporučuje zhotovení nového snímku CT pacienta.

Než přistoupíte ke kroku „Prepare for Re-Planning“, doporučuje se uložit skutečný stav
plánů. Během přípravy bude model tkáně z původního plánu odstraněn a všechny objekty
budou přesunuty do nové referenční sady („nové přiřazení úlohy“). Plány bez modelu
tkáně není možné v softwaru iPlan RT 4.5 Adaptive znovu spustit.

Vypracování aktualizovaného plánu léčby

Chcete-li vytvořit aktualizovaný plán léčby:

Kroky

1. Zhotovte nový snímek CT pacienta.

2.
Proveďte pracovní postup v softwaru iPlan RT Adaptive s novým snímkem (viz str. 417).
V tomto případě proveďte propojení s novou sadou označenou jako „Image Set 1“, viz str.
428.

3. Vyberte možnost Proceed with Re-Planning v oblasti Navigator.

4.

Budete vyzváni k uložení plánu.
• Vyberte nové plánovací snímky CT, které budou použity jako referenční sada.
• Vnější kontura bude odstraněna. Plány bez modelu tkáně není možné pomocí softwaru

iPlan RT Adaptive znovu načíst.
• Z objektů v nové referenční sadě se stanou plánovací objekty (nové přiřazení úlohy).

5.
Systém iPlan RT Dose se v kroku Surface Segmentation znovu spustí a budete v něm
moci vytvořit nový plán léčby. Parametry nastavené ve starém plánu budou stále dostup-
né (svazky, izocentrum atd.).

Je-li potřeba nové plánovací snímky CT lokalizovat, je lokalizaci možné provést jen v
programu iPlan RT Image. Po lokalizaci musíte znovu provést pevné propojení snímků.
Pečlivě potom zkontrolujte, zda jsou všechny objekty stále správně umístěny a zvýrazněny
obrysem.
POZNÁMKA: skupina léčby by neměla být zamknutá, jestliže se má ozařovaný tvar přizpůsobovat
změnám.
 

Bezpečnostní poznámky

Aktualizujte polohu izocentra a tvar MLC pro léčbu a podle potřeby znovu optimalizujte
plán IMRT podle nových podmínek.

Kdykoliv bude rozhodnuto přizpůsobit aktuální plán léčby, je nutné pořídit nové snímky
pacienta, tyto nové snímky CT importovat a použit je jako referenční sadu CT.

Při výběru nové referenční sady buďte obezřetní. Doporučují se jen výpočty založené na
snímcích CT. Budou-li použity staré snímky CT, dávka nemusí představovat skutečné
rozdělení.

Izocentrum a lamely kolimátoru se podle nového plánu neupravují automaticky, ale
zůstávají v polohách nastavených v původním plánu.
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15 iPLAN RT PHANTOM QA
15.1 O aplikaci iPlan RT Phantom QA

Obecné informace

Aplikace iPlan RT Phantom QA, která je součástí systému iPlan RT Dose, umožňuje ověřit, zda
plán léčby splňuje vaše požadavky. 

Jak provést fantomové mapování

Kroky

1. Spusťte software iPlan RT Phantom QA.

2.
Načtěte CT snímek fantomu léčby do aplikace iPlan RT Phantom QA.
CT snímek fantomu můžete načíst stejným postupem načtení, který je popsán na straně
str. 57.

3.

U CT snímku fantomu proveďte Surface Segmentation a Object Creation.
Tyto úkony můžete provést stejně, jako je to popsáno pro systém iPlan RT.
• Viz str. 73
• Viz str. 109

4.
V kroku Phantom Mapping můžete načíst plán léčby pacienta, který chcete ověřit (viz
str. 454).
V plánu léčby nyní můžete zobrazit rozdělení a zájmové body mapované na fantomu.

Kontrola rozdělení dávky ozářením fantomu

Můžete umístit filmovou vrstvu do fantomu k ozáření při požadované úrovni, nebo můžete použít
jiné metody měření dávky.
Ozářený film můžete analyzovat pomocí skeneru dávky, který indikuje, zda je rozdělení dávky v
souladu s plánem léčby.
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15.2 Načtení plánu léčby

Obecné informace

Plán léčby můžete načíst v kroku Phantom Mapping. Můžete tak prozkoumat rozdělení dávky,
když je zmapováno na CT snímek fantomu.

Jak načíst plán léčby

Kroky

1.

V oblasti funkcí v kroku Phantom Mapping klikněte na Load Treatment Plan..., chcete-li
načíst požadovaný plán léčby.
Plán léčby můžete načíst stejným postupem načtení, který je popsán pro systém iPlan
RT Dose. Viz str. 57.

2.

Po načtení plánu léčby se zobrazí tato zpráva:

Jak načíst jiný plán léčby

Jestliže si nepřejete uložit změny plánu léčby a místo toho chcete provést mapování na fantom
pomocí jiného plánu léčby:

Kroky

1. V oblasti funkcí vyberte objekt RTPlan, který představuje plán léčby.

2. Klikněte na tlačítko Delete. Plán léčby bude nyní odstraněn.

3. Kliknutím na tlačítko Load Treatment Plan (viz str. 454) načtěte jiný plán léčby.

Předpis

V režimu Phantom Mapping modul plánu DICOM RT pro předpisy obsahuje fiktivní předpis s
cílovou dávkou předpisu 1,0 Gy.

Načtení plánu léčby
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15.2.1 Polohování skupin léčby (izocenter)

Obecné informace

V případě axiálních rekonstrukcí můžete jasně identifikovat tenkou čáru, která indikuje vertikální
polohu. Malý kruh reprezentuje otvor pro vložení dozimetrického zařízení. Aktuální poloha
izocentra (skupiny léčby) je indikována malým zeleným křížkem.

Jak umístit izocentrum

Izocentrum zpočátku leží v referenčním bodě, který byl definován během segmentování povrchu
(viz str. 73).
Chcete-li umístit izocentrum sady pacientských dat do místa filmu nebo do otvoru pro vložení
dozimetrického zařízení, postupujte takto:

Kroky

1.

V oblasti Functions v kroku Phantom Mapping vyberte skupinu léčby.

2. Klikněte na Position.

3.

Pomocí myši přetáhněte malý zelený nitkový kříž na požadované místo.

Účinky přemístění izocentra

Je-li přemístěno jedno izocentrum, vztah k ostatním izocentrům zůstává stejný. Původní hodnoty
poloh MLC zůstávají nezměněny.
Poloha izocentra nemusí být umístěna v rovině filmu. Tato funkce umožňuje, aby fantomy s
několika filmovými vložkami mohly být použity pro ověření ve 3D. Export systému iPlan RT Dose
může zahrnovat libovolné řezy a objemy.
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15.2.2 Nastavení koeficientů normalizace

Obecné informace

Jakmile umístíte izocentrum sady pacientských dat na požadované místo, pomocí funkcí Show
Dose a Dose Display v panelu nástrojů můžete zobrazit rozdělení dávky. Další informace o
těchto funkcích viz část str. 212.
Překračuje-li aplikovaná dávka rozsah dávky pro film, exponovaný film neukáže přesné rozdělení
dávky. V tomto případě můžete pomocí funkce MU Normalization ... v oblasti funkcí aplikovanou
dávku zmenšit a zachovat přitom daný vztah.

Jak aktivovat normalizaci MU

Klikněte na MU Normalization ... v oblasti Functions v kroku Phantom Mapping.

Jak provést normalizaci MU

Kroky

1.

Je-li pro frakce různých izocenter (skupin léčby) použita pouze jedna stejná hodnota, tato
hodnota se použije jako výchozí.
V opačném případě zadejte do pole Divide by hodnotu, kterou má být aplikovaná dávka
vydělena. Když zadáte např. 10, aplikovaná dávka se zmenší 10krát.

2. Potvrďte kliknutím na OK nebo dialog zavřete kliknutím na Cancel.

Načtení plánu léčby
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15.2.3 Další nastavení

Zájmové body

Během mapování na fantom lze také definovat zájmové body, např. pro zobrazení minimální nebo
maximální dávky. Viz str. 231.

Změna parametrů svazku a oblouku

Po definování koeficientu normalizace můžete podle potřeby změnit parametry svazku a oblouku.
• Viz str. 192
• Viz str. 195

Můžete změnit úhly vstupu pro umožnění aplikace z preferovaného úhlu, nebo můžete dokonce
nastavit jednotlivé MU podle svých potřeb.
Můžete například nastavit všechny svazky na nulu kromě jednoho, abyste mohli tento konkrétní
svazek analyzovat. Poznamenejte si původní hodnoty MU jednotlivých svazků, například pomocí
tiskového výstupu (viz str. 397).

Ověření

Změna monitorovacích jednotek při mapování na fantom může vést k více či méně odlišným
vztahům MU mezi prvky komplexního prvku (např. prvku HybridArc) nebo statickými segmenty
IMRT z důvodu zaokrouhlování. Po změnách MU vždy proveďte ověření filmu a dávky vůči plánu
s mapovaným fantomem, a nikoliv vůči původnímu plánu léčby ze systému iPlan RT.

iPLAN RT PHANTOM QA
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15.3 Dokončení mapování na fantom

Obecné informace

Po dokončení kroku Phantom Mapping můžete
• Uložit plán léčby (viz str. 52). Plán léčby je uložen spolu s údaji o fantomu.
• Vybrat objekt RTPlan a exportovat plán léčby do systému DICOM (viz str. 363).
• Vytisknout plán léčby (viz str. 397).
• Zavřít aplikaci. Tyto úkony můžete provést stejně, jako je to popsáno pro systém iPlan Dose

(viz str. 54).

Dokončení mapování na fantom
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16 iPLAN RT 4.5 PRO BRAIN
METASTASES 1.x

16.1 Přehled

Obecné informace

Systém iPlan RT 4.5 licencovaný pro software Brain Metastases je štíhlou verzí systému iPlan
RT Dose 4.5. Používá se výhradně se softwarem Brain Metastases k zajištění snadnějšího
uvedení do provozu a validaci profilů zařízení. Tato verze systému iPlan RT se nesmí používat
pro plánování léčby, a umožňuje proto jen načtení plánů za účelem zajištění kvality přístroje.

Bezpečnostní poznámky

Systém iPlan RT 4.5 licencovaný pro software Brain Metastases se smí používat jen pro
uvedení do provozu a validaci profilu zařízení. Nesmí se používat pro plány léčby.

iPLAN RT 4.5 PRO BRAIN METASTASES 1.x
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Přehled
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17 iPLAN RT 4.5 PRO
INVERSEARC 1.0

17.1 Přehled

Obecné informace

InverseArc (vyrábí RaySearch ve spolupráci se společností Brainlab) je lékařský software určený
pro převod plánů léčby vytvořených v systému iPlan RT Dose 4.5 nebo v jiném externím systému
pro plánování léčby do ekvivalentních plánů VMAT (terapie ozařování modulovaným svazkem).
Jako vstup je nutný plán léčby DICOM RT (nazývaný referenční plán). Poté se technikou VMAT
vytvoří ekvivalentní plán léčby DICOM RT. Další podrobnosti si prosím přečtěte v příručce k
softwaru InverseArc.
Aby bylo možné používat plány léčby vytvořené v systému iPlan RT Dose jako referenční plány v
softwaru InverseArc, je nutné je exportovat do systému DICOM. K tomu se používá speciální
platforma (platforma VMATifier). Na rozdíl od obvyklého exportu do systému DICOM tato
platforma zajišťuje:
• Jsou exportována omezení DVH, aby bylo možné plány léčby přezkoumat v softwaru

InverseArc.
• Rozlišení exportované matice dávky odpovídá hodnotě Dose Resolution v dialogu s

vlastnostmi RTPlan v systému iPlan RT Dose. (Poznámka: Rozlišení exportované matice
dávky u všech ostatních platforem odpovídá rozlišení referenční řady snímků CT.) Rozlišení
exportované matice dávky je důležité, protože software InverseArc při tvorbě plánu léčby VMAT
využívá totéž rozlišení dávky.

Poznámky k plánování

Při použití systému iPlan RT Dose pro vytvoření referenčních plánů léčby pro software
InverseArc je nutné přihlédnout k těmto informacím:
• InverseArc se pokouší umístit oblouky VMAT podobné nastavení svazku/oblouku v

referenčním plánu (tj. bude obvykle využívat stejné úhly stolu a stejné izocentrum). Uživatel by
však měl před zahájením optimalizace VMAT vždy zkontrolovat navržené nastavení oblouku v
softwaru InverseArc.

• Tvorba ekvivalentního plánu léčby VMAT pomocí softwaru InverseArc funguje nejlépe, když
má referenční plán takové rozložení dávky, které lze snadno napodobit pomocí oblouku (tj. 9
rovnoměrně umístěných koplanárních svazků IMRT).

Bezpečnostní poznámky

Pro revalidaci vašeho systému po instalaci softwaru InverseArc se doporučuje provést
revalidační testy.

iPLAN RT 4.5 PRO INVERSEARC 1.0
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18 REVALIDACE SOFTWARU
18.1 Přehled

Obecné informace

Zde jsou doporučené testy pro revalidaci systému po provedení menších změn ve vašem
systému, které zahrnují:
• opravy hotfix operačního systému,
• instalaci antivirových programů,
• instalaci externího softwaru.

V případě velkých změn v operačním systému (nový OS, nový Service Pack atd.) kontaktujte
podporu společnosti Brainlab.

Jak provést revalidaci softwaru pro PatXfer RT verze 1.5

Chcete-li provést tyto testy, v nástroji PatXfer RT je nutné konfigurovat:
• fungující archiv DICOM Q/R,
• archiv Brainlab na zmapovaném síťovém disku (není-li k dispozici žádný zmapovaný disk,

použijte lokální disk),
• archiv pro export DICOM SCU (lokální archiv pro export DICOM, není-li k dispozici síť).

Kroky

1. Vyberte archiv DICOM QR a stiskněte tlačítko Next. Vidíte seznam pacientů?

2. Vyberte pacienta a stiskněte tlačítko Next. Zobrazily se všechny snímky načteného pa-
cienta?

3.
Exportujte údaje o pacientovi do archivu na zmapovaném disku. Exportovaly se všechny
soubory podle očekávání? Zkontrolujte pomocí Windows Explorer (Průzkumník Win-
dows).

4. Vraťte se k seznamu pro výběr archivu. Z archivu Brainlab načtěte jakákoliv data xBrain.
Načetla se data správně?

5. Exportujte vybraného pacienta do konfigurovaného archivu pro export DICOM SCU.
Exportovaly se všechny soubory podle očekávání?

Jak provést revalidaci softwaru pro iPlan RT Image verze 4.1

Pro provedení těchto testů jsou nutné tyto ověřovací údaje:
• Pacientské údaje typu Cranial xBrain s alespoň jednou sadou snímků CT a jednou sadou

snímků MRI.

Kroky

1.
Otevřete údaje o testovacím pacientovi. Je možné pacienta/plán načíst? Zobrazily se
snímky a plány včetně objektů správně? Zkontrolujte přehled (3D zobrazení a rekonstruk-
ce), několik řezů a několik sad.

REVALIDACE SOFTWARU
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Kroky

2.
Platí jen pro lokalizované pacientské údaje: Přejděte na Localization, datové sadě CT
přiřaďte správný lokalizátor. Odpovídají modré značky lokalizátoru tyčím lokalizátoru ve
2D řezech a seřadí se ve 3D podle použité geometrie lokalizátoru?

3.
Přejděte na Image Fusion a proveďte automatické propojení snímků. Funguje automatic-
ké propojení snímků podle očekávání? Je k dispozici kukátko a oranžovomodré pohledy
pro posouzení výsledku propojení?

4. Přejděte na Object Creation, z atlasu vyberte libovolný objekt (např. mozkový kmen) a
stiskněte tlačítko Segmentation. Funguje automatická segmentace podle očekávání?

5. Zobrazily se segmentované objekty ve všech pohledech a ve 3D správně? Ověřte jejich
barvu a tvar.

6.
Funkčnost 3D zobrazení: Přidejte objekt atlasu Cerebrum a spusťte automatickou se-
gmentaci. Pomocí segmentace hranice segmentujte objekt Bone v datové sadě CT. Je
3D zobrazení správné? Je stále možné otáčení 3D přehledu?

7. Lze plán schválit a úspěšně uložit?

8. Aktivujte všechny položky tisku. Lze plán vytisknout?

9. Znovu spusťte systém iPlan RT Image a znovu načtěte testovací plán. Je možné plán
úspěšně načíst?

Jak provést revalidaci softwaru pro iPlan RT verze 4.5

Pro provedení těchto testů jsou nutné tyto ověřovací údaje:
• Pacientské údaje typu Cranial xBrain s konturovanými objekty OAR a PTV.

Kroky

1. Otevřete údaje o testovacím pacientovi. Zobrazil se testovací pacient správně i s objekty?
Zkontrolujte přehled (3D zobrazení a rekonstrukce), několik řezů a několik sad.

2. Přejděte na Surface Segmentation a vypočtěte vnější konturu. Byl proveden výpočet
vnější kontury? Je vnější kontura zobrazena ve 3D zobrazení?

3. Přejděte na Object Manipulation a vytvořte zvětšený objekt. Lze vytvořit zvětšený ob-
jekt?

4. Přejděte na Dose Treatment a vytvořte libovolný plán léčby. Zapněte zobrazení dávky. Je
3D zobrazení v záložce plánu ozařování stále funkční?

5. Přejděte na Dose Verification a přepněte na pole s pohledem rekonstrukcí. Zobrazil se
DRR?

6. Lze plán schválit a úspěšně uložit (např. pod názvem Testplan)?

7. Lze plán exportovat prostřednictvím DICOM?

8. Je-li k dispozici možnost ExacTrac Export: Lze plán exportovat do systému ExacTrac?

9. Ověřte kalibraci tiskárny. Aktivujte všechny položky tisku. Lze plán vytisknout?

10. Znovu spusťte systém iPlan RT a znovu načtěte testovací plán. Je možné plán Testplan
úspěšně načíst?

Přehled
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19 OBECNÉ OBRAZOVKY A
FUNKCE PANELŮ
NÁSTROJŮ

19.1 Obsah plánovacích pohledů

Obecné informace

Dostupné záložky a pohledy závisí na kroku pracovního postupu.

Základní plánovací pohled

Základní plánovací pohled nabízí 3D rekonstrukce a rekonstrukce řezu:

Obrázek 274 

Směrové informace

Na okraji každého pohledu jsou k dispozici písmena indikující orientaci snímku.

Orientace Popis

A Přední
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Orientace Popis

P Zadní

L Levý

R Pravý

H Hlava

F Nohy

Obsah plánovacích pohledů
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19.1.1 Zobrazení 3D datových sad

Obecné informace

Jsou k dispozici různé stránky záložek, kde lze prohlížet obsah 3D datových sad.
POZNÁMKA: primárně se pro zobrazení anatomie pacienta používají 3D datové sady. Pro
doplnění 3D informací ze použít 2D datové sady (str. 469) a řady snímků ve 4D (str. 474).
 

Plánovací pohledy

①

③

②

④

⑤

⑥

⑦
Obrázek 275 

Obsah plánovacích pohledů

Č. Složka

① V levé horní části každého pohledu jsou k dispozici různé funkce, např. Full Screen.

② V závislosti na aktuálním plánovacím kroku je možné kliknout pravým tlačítkem myši na
určité objekty v plánovacích pohledech a zobrazit místní nabídku.

③ Určité pohledy obsahují model rekonstrukce ve 3D založený na snímkovaných obrazech
a na dodatečných strukturních informacích, jako jsou segmentované objekty.

④

Snímkovací řezy jsou k dispozici v jiných pohledech:
• Na prvním řádku je k dispozici typ snímkování (například MR nebo CT), číslo pro identi-

fikaci snímkovací sady (například #1) a orientace snímkování.
• Číslo aktuálního snímku v řezu je uvedeno na druhém řádku.
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Č. Složka

⑤

V určitých pohledech jsou k dispozici snímkovací rekonstrukce:
• První řádek (v závorkách): orientace, ve které byla sada snímků původně pořízena.
• Druhý řádek: orientace rekonstruovaného pohledu snímku.
• Je zde uveden také typ snímku (např. MR nebo CT) a číslo identifikující sadu snímků

(např. #1).

⑥ Ikona pacienta (dole vlevo od každého pohledu) uvádí směr pohledu.

⑦
Jsou-li k dispozici řady dat ve 4D (například během ověřování plánu, viz str. 505), v pra-
vé dolní části pohledů řezu a rekonstrukce se zobrazí ovládací panel, který vám umožní
sledovat simulaci pohybu vnitřního orgánu.

Obsah plánovacích pohledů
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19.1.2 Zobrazení rentgenových snímků

Obecné informace

Zahrnují-li načtená pacientská data hodnoty RTG snímku, zobrazí se tato data na samostatné
straně záložky X-ray Images.

Rentgenové pohledy

①

② ③

Obrázek 276 

Obsah pohledů

Č. Složka

① Funkce Full Screen (viz str. 485).

② Typ snímku (v tomto případě DSA) a číslo identifikující sadu snímků (např. #1).

③ Číslo aktuálního snímku v sadě snímků je uvedeno na druhém řádku.

POZNÁMKA: podporovány jsou rentgenové snímky standardní a DSA.
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19.1.3 Zobrazení řezů

Obecné informace

Kromě pohledů rekonstrukce na hlavní obrazovce je při určitých úlohách k dispozici samostatná
stránka záložky obsahující původní pohledy CT řezu.

Pohledy řezu

Obrázek 277 

Modifikace pohledů řezu

Kroky

1.

Chcete-li definovat počet požadovaných řezů, klikněte na tlačítko Number of Slices v le-
vé horní části obrazovky.

Obsah plánovacích pohledů
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Kroky

2.

Pomocí myši vyberte požadovanou možnost.

3. Pohledy řezu jsou aktualizovány podle vašeho výběru.

Další informace

Sagitální a koronální rekonstrukce jsou k dispozici pod pohledy řezu.
Může být k dispozici i 3D model. Ten se aktualizuje podle modifikací datové sady, například
během vytvoření objektu (viz str. 109).
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19.2 Výběr řezu a sady snímků

Obecné informace

Pomocí funkce výběru řezu a sady snímků můžete vybrat data snímku pro zobrazení v plánovací
oblasti.

Aktivace

Krok

Klikněte na tlačítko Slice and Image Set Selection v panelu nástrojů.

Záložky výběru

Obrázek 278 

Dostupné záložky

Standardní 3D data lze vybrat v záložce Set Selection (viz str. 473).
Jsou-li k dispozici vhodná data snímků CT, můžete použít záložku 4-D Series (viz str. 474) pro
vytvoření simulace pohybu vnitřního orgánu, kterou si můžete prohlížet během plánování léčby.

Výběr řezu a sady snímků
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19.2.1 Výběr snímků

Záložka výběru sady

①

② ③

Obrázek 279 

Jak vybrat sadu snímků

Kroky

1. Ze seznamu dostupných sad snímků ① vyberte sadu snímků, která má být zobrazena. 

2.
• Chcete-li uvolnit systémovou paměť, deaktivujte sady snímků, které se aktuálně nepo-

žadují, pomocí tlačítka Unload Images.
• Snímky lze podle požadavku znovu aktivovat pomocí tlačítka Load All.

3.

V závislosti na aktuálním kroku můžete nyní vybrat buď jednotlivý řez nebo sadu se-
kvenčních řezů z oblasti pohledu řezů ②.
• V oblasti pohledu řezů budou vybraný řez nebo řezy zvýrazněny modře.
• V oblasti náhledu ③ je zobrazen aktuálně vybraný řez nebo první řez v aktuálně vybra-

né sadě řezů.

4. Chcete-li potvrdit svůj výběr a zobrazit řezy v pohledech snímků v plánovací oblasti, kli-
kněte na OK.
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19.2.2 Definování řady 4D

Obecné informace

Je-li k dispozici několik datových sad CT snímků se stejnou referenční soustavou, můžete vytvořit
řadu 4D, která simuluje pohyb vnitřních orgánů. Uvedené lze použít jako základ pro určení
požadovaného okraje PTV (str. 109) a pro ověření, že dokončený plán léčby je přesný a vhodný
pro léčbu pacienta (viz str. 350).

Karta řady 4D

Obrázek 280 

Výběr dat pro řadu 4D

Všechny sady CT snímků se stejnou referenční soustavou UID a stejnou orientací se automaticky
interpretují jako řada 4D CT. Musíte proto ověřit, že byly vybrány správné sady CT snímků. Ruční
funkce pro vytvoření řady 4D jsou také k dispozici následujícím způsobem:

Složka Funkce

Vyberte datové sady, které mají být zařazeny do řady 4D.

Move Up a Move
Down

Definujte sekvenci, ve které by se vybraná datová sada měla objevit v řadě
4D.

Use Common
Windowing

Aktivace tohoto zaškrtávacího pole zajistí, že je-li nastavena úroveň windo-
wingu (viz str. 499), je stejná úroveň aplikována na všechny datové sady v
řadě 4D.

Výběr řezu a sady snímků

474 Klinická příručka Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Složka Funkce

Intensity Projec-
tions (Projekce in-

tenzity)

Pomocí zaškrtávacích políček projekce intenzity lze vypočítat standardní
úroveň šedé barvy:
• Minimum Intensity Projection: je použita nejnižší (nejtmavší) hodnota

šedé ze všech vybraných datových sad.
• Maximum Intensity Projection: je použita nejvyšší (nejsvětlejší) hodnota

šedé ze všech vybraných datových sad.
• Mean Intensity Projection: je použita střední hodnota šedé ze všech vy-

braných datových sad.
Jakmile provedete výběr, tlačítko Create Image Sets lze použít pro vytvoření
samostatné datové sady pro každou vybranou projekci intenzity. Název vy-
brané projekce a zdrojové sady snímků se použijí pro identifikaci nové sady
snímků.

POZNÁMKA: přejete-li si maximalizovat výkon systému, nenačítejte sady snímků, které nejsou
nezbytně nutné pro plánování léčby.
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19.2.3 Procházení řezy

Procházet řez

Možnosti

Kliknutím na toto tlačítko Browse Slice se posunete dopředu o jeden řez.

Kliknutím na toto tlačítko Browse Slice se posunete zpět o jeden řez.

Procházet řezy

Možnosti

Kliknutím na toto tlačítko Browse Slices se posunete dopředu k další skupině řezů.
Pohled prochází určitým počtem řezů v závislosti na aktuálním pohledu. Například v po-
hledu se čtyřmi řezy pohled prochází směrem dopředu třemi řezy. V pohledu s devíti
řezy pohled prochází dopředu osmi řezy.

Kliknutím na toto tlačítko Browse Slices se posunete zpět k předchozí skupině řezů.
Pohled prochází určitým počtem řezů v závislosti na aktuálním pohledu. Například v po-
hledu se čtyřmi řezy pohled prochází směrem dozadu třemi řezy. V pohledu s devíti
řezy pohled prochází dozadu osmi řezy.

POZNÁMKA: procházení se provádí ve směru podle ikony pacienta (je zobrazena dole vlevo od
zobrazení snímku).
 

Procházení snímků pomocí myši a klávesnice

Můžete také procházet daty snímků pomocí myši a klávesnice následujícím způsobem:
• Použijte kolečko myši pro posouvání mezi dostupnými daty snímků jednotlivých řezů.
• Pro posouvání mezi dostupnými daty snímků ve skupinách řezů použijte kolečko myši, zatímco

na klávesnici držíte stisknutou klávesu Shift.
• Pro posouvání dopředu a dozadu o jeden řez použijte na klávesnici klávesy se šipkou nahoru a

dolů na klávesnici.
• Pro posouvání dopředu a dozadu o tři řezy použijte klávesy Pg Up a Pg Dn na klávesnici.

POZNÁMKA: tyto funkce jsou dostupné také pro pohledy rekonstrukce řezů.
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19.2.4 Posouvání hloubkou a řezy

Obecné informace

V rekonstrukčních pohledech umožní tlačítko Depth Scrolling procházet rekonstrukcemi snímku
podél osy indikované ikonou pacienta (vlevo dole na pohledu snímku). 
V pohledech řezu umožní tlačítko Slice Scrolling procházet dostupnými řezy. 

Pohledy řezu

① ②

Obrázek 281 

Č. Složka

① Posouvání hloubky (rekonstrukce)

② Posouvání řezu

Jak používat funkci posouvání

Kroky

1.

Klikněte na tlačítko Depth Scrolling / Slice Scrolling.

2.
Držte levé tlačítko myši stisknuté a posunujte myší nahoru nebo dolů přes vybraný sní-
mek, dokud se nezobrazí požadovaná hloubka nebo řez.
Pro posouvání daty obrazu můžete také použít kolečko myši.

3.

Funkci můžete zakázat opětovným kliknutím na tlačítko Depth Scrolling / Slice Scrol-
ling.

POZNÁMKA: původní vzdálenost řezu je jiná než vzdálenost řezu použitá pro rekonstrukce.
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19.2.5 Úprava vlastností sady snímků

Jak upravit vlastnosti sady snímků

Možnosti

Chcete-li zobrazit vlastnosti 3D sady snímků, klikněte na ikonu vedle sady snímků v
záložce Plan Content.

Obrázek 282 

Složka Funkce

Properties

Můžete zadat krátkou poznámku, například specifičtější název. Poznámka budu
zahrnuta do názvu, který je zobrazený ve stromu dat, jestliže předem přiřazený
název obsahuje méně než 6 znaků.
Můžete také vybrat submodalitu, je-li k dispozici.

More Indikuje, zda data snímku byla při načtení ve formátu DICOM nebo xBrain, a
uvádí další informace o vybrané pacientské studii.
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19.3 Konfigurace základního pohledu
19.3.1 Možnosti pohledu

Obecné informace

Tlačítko View Options umožňuje v určitých pohledech změnit orientaci pohledu.

Jak vybrat možnost pohledu

Kroky

1.

Přejete-li si zobrazit dostupné možnosti orientace, klikněte na tlačítko View Options.

2.

Pomocí myši vyberte požadovanou orientaci.
Dostupné možnosti orientace se mění podle aktuálního plánovacího pohledu a kroku.

Vybraná možnost pohledu (příklad)

Obrázek 283 
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19.3.2 Typy pohledu

Obecné informace

V určitých pohledech umožňuje tlačítko View Types vybrat, který typ pohledu má být zobrazen.

Jak vybrat typ pohledu

Kroky

1.

Přejete-li si zobrazit dostupné možnosti, klikněte na tlačítko View Types (Planes, 3D ne-
bo Objects).

2.

Pomocí myši vyberte požadovanou možnost.

Dostupné typy pohledu

Pohled Popis

Planes

Kliknutím na možnost Planes se zobrazí segmentované objekty ③ a rekonstrukce
rovin ② ve 3D pohledu, které jsou k dispozici v určitých plánovacích záložkách.

①
②

③
• Zobrazené informace závisí na vašem výběru v záložce 3-D Plane View (dostup-

né pomocí tlačítka Options v panelu nástrojů, viz str. 488).
• Provedou-li se změny ve 2D pohledech, upraví se umístění rovin ve 3D pohledu.
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Pohled Popis

3D

Kliknutím na 3D se zobrazí 3D model celé snímkované oblasti.

③

Objects

Kliknutím na Objects se zobrazí pouze 3D pohled plánovacích objektů.

③

POZNÁMKA: v každém případě můžete otáčet zobrazením tak, že umístíte myš na pohled a
pohybujete šipkou, která se objeví ③ v požadovaném směru.
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19.3.3 Možnosti kompozice

Obecné informace

V rámci kroku Object Creation tlačítko Composing Options umožňuje ověřit dva řezy z různých
datových sad, které byly propojeny.

Jak vybrat možnost kompozice

Kroky

1.

Přejete-li si zobrazit dostupné možnosti, klikněte na tlačítko Composing Options (Off,
Aperture nebo Blending).

2.

Pomocí myši vyberte požadovanou možnost.

Dostupné možnosti kompozice

Možnosti Popis

Aperture

Umožňuje porovnat definovanou oblast referenčního řezu (zobrazeného v pravém
horním pohledu) a řezu v aktuálním pohledu snímku.

• Přejete-li si porovnat referenční řez a aktuální řez, pomocí myši umístěte modrý
rámeček kolem ověřované oblasti.

• Pomocí myši můžete také změnit velikost apertury přetáhnutím okraje rámečku.
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Možnosti Popis

Blending

Umožňuje porovnat celý referenční řez (zobrazený žlutě) s celým aktuálním řezem
(zobrazeným modře).

• Chcete-li zobrazit více informací o referenčním řezu, umístěte myš na snímek,
držte stisknuté levé tlačítko myši a pohybujte myší doprava.

• Chcete-li zobrazit více informací o aktuálním řezu, umístěte myš na snímek, držte
stisknuté levé tlačítko myši a pohybujte myší doleva.

Off Kliknutím na Off deaktivujete možnosti kompozice.
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19.3.4 Opakované centrování ve 2D

Obecné informace

Funkce 2D Recenter umožňuje v určitých pohledech snímku pohybovat rovinami rekonstrukce a
znovu vycentrovat zobrazení snímku. 

Opakované centrování

① ②
Obrázek 284 

Č. Složka

① Nastavení horizontálního zobrazení

② Nastavení vertikálního zobrazení

Jak znovu vycentrovat snímky

Kroky

1.

Klikněte na tlačítko 2D Recenter, chcete-li zobrazit vertikální a horizontální rovinu, které
jsou na obraze označené modrými čarami.

2.

Klikněte pomocí myši na požadovanou rovinu a přetáhněte čáru, dokud nedosáhnete
vhodné polohy. Snímek se v této nové poloze znovu vycentruje.
Chcete-li současně přemístit horizontální i vertikální roviny, klikněte na průsečíkový bod
obou čar a přetáhněte čáry, dokud nedosáhnete vhodné polohy.

3. Opakovaným kliknutím na tlačítko 2D Recenter tuto funkci deaktivujete.
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19.3.5 Přibližování snímků

Pohledy přiblížení

① ②

③

Obrázek 285 

Č. Složka

① Standardní přiblížení

② Přiblížení sekce

③ Oddálení

Jak provést přiblížení a oddálení

Možnosti

Zoom In
• Kliknutím na vybraný pohled snímku zobrazený snímek přiblížíte.
• Umístěním myši na oblast zájmu a držením stlačeného tlačítka myši a přetáhnutím

myši se otevře rámeček pro výběr.

Zoom Out
Kliknutím na vybraný snímek provedete oddálení, takže získáte přehled o celém sním-
ku.

Přibližovat a oddalovat je také možné stisknutím klávesy Ctrl na klávesnici a pohybem kolečka
myši.
Všechny pohledy řezů v aktuální plánovací záložce jsou upraveny stejným faktorem přiblížení.
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Pohled celé obrazovky

Obrázek 286 

Jak aktivovat pohled celé obrazovky

Kroky

1.

Kliknutím na tlačítko Full Screen zvětšíte aktuální pohled na celou obrazovku.
Oblast zájmu je nyní jasně viditelná ve zvětšeném pohledu.

2. Dalším kliknutím na tlačítko Full Screen tuto funkci deaktivujete a obnovíte původní roz-
vržení pohledu.
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19.3.6 Posouvání snímků

Obecné informace

Funkce Panning umožňuje opět vycentrovat zaostření (nastavit polohu zobrazeného snímku v
pohledu).

Pohledy posouvání

① ②
Obrázek 287 

Č. Složka

① Pohled rovin

② Pohled řezu

Jak posouvat snímky

Kroky

1.

Kliknutím na tlačítko Panning aktivujete funkci Panning.

2.
Pomocí myši přetáhněte řez do požadované polohy ve vybraném pohledu.
Ostatní pohledy se aktualizují příslušným způsobem.

3. Další kliknutí na tlačítko Panning tuto funkci zakáže.

POZNÁMKA: všechny pohledy řezů v aktuální plánovací záložce jsou nastaveny na vybranou
polohu.
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19.4 Konfigurace pokročilého pohledu

Obecné informace

Funkce Options otevře sadu stránek záložek, které umožní nastavit 3D zobrazení a změnit
orientaci snímků, které jsou zobrazeny v aktuální datové sadě.

Aktivace možností pohledu

Krok

Klikněte na tlačítko Options.

Dostupné stránky záložek

Obrázek 288 
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19.4.1 Použití záložky 2-D Options

Obecné informace

V této záložce můžete definovat možnosti obecného zobrazení pro pohledy snímku.

Záložka 2-D Options

Obrázek 289 

Dostupné funkce

Složka Funkce

Scale Visible

Výběrem možnosti Scale Visible aktivujete měřítko (zobrazeno v milimetrech)
na pravé straně axiálního, koronálního a sagitálního pohledu snímku.
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Složka Funkce

3-D Objects in
Slice Views

Umožňuje 3D zobrazení v pohledech řezu v záložce Overview pro objekty vy-
tvořené během kroku Object Creation.

Je-li tato možnost deaktivována, objekty se zobrazí jako transparentní 2D ob-
jekty.

Display Interpo-
lation

Po aktivaci funkce software interpoluje pixely snímků, což zlepšuje zobrazení v
pohledech snímku.

① ②

• ① Bez interpolace
• ② S interpolací

Možnosti šířky
kontury

Následující možnosti lze použít pro definování šířky kontur objektů:
• Thin Contour
• Medium Contour
• Thick Contour
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Složka Funkce

Show Contours
Only

Zobrazí segmentované objekty jen jako obrysy.
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19.4.2 Použití záložky 3-D Plane View

Obecné informace

V této záložce můžete definovat položky, které chcete zobrazit ve 3D pohledech. 

Záložka 3-D Plane View

Obrázek 290 

Jak provést výběr

Kroky

1.

Vyberte položky, které mají být zobrazeny:
• Axial Plane
• Coronal Plane
• Sagittal Plane
• 3-D Objects in Plane Views (segmentované objekty jako například PTV nebo mozko-

vý kmen)

2. Potvrďte výběr kliknutím na tlačítko OK.

POZNÁMKA: aby bylo možné zobrazit vybrané roviny a objekty, musíte vybrat možnost Planes
pomocí tlačítka View Types (viz str. 480).
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19.4.3 Použití záložky 3-D Thresholding

Obecné informace

V této záložce můžete definovat hranici pro rozsah viditelných Hounsfieldových jednotek nebo
hodnot šedi, které se používají pro zobrazení struktury kostí a tkáně ve vaší datové sadě.

Sada snímků Použitá jednotka

CT Hounsfieldovy jednotky

MR Hodnoty šedé

PET Hodnoty SU

Záložka 3-D Thresholding

Obrázek 291 

Jak upravit hraniční hodnotu

Kroky

1.
Chcete-li nastavit hranici pro 3D zobrazení:
• Použijte posuvník v histogramu (pravá dolní část obrazovky), nebo
• Zadejte požadovanou hodnotu do pole Threshold [HU] pod histogramem

2. Přejete-li si zobrazit náhled výsledného 3D modelu, klikněte na aktualizaci pohledu v levé
dolní části obrazovky.
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Dodatečné funkce

Složka Funkce Viz

Posouvání hloubky Strana 477

Opakované centrování ve 2D Strana 484

Posouvání Strana 487

Přiblížit/oddálit Strana 485

Typy pohledu Strana 480
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19.4.4 Použití záložky 3-D Clipping

Obecné informace

V této záložce můžete definovat část snímku, kterou si přejete zobrazit ve 3D pohledech.

Záložka 3-D Clipping

Obrázek 292 

Jak definovat rozsah oříznutí

Kroky

1. Kliknutím na Enable Clipping Range v sekci 3-D Clipping Areas zobrazte modré rá-
mečky v horních pohledech snímku.

2.

Klikněte na tlačítko Adjust Clipping Range/Cubic Cut vpravo od dialogu.

3.

Umístěte myš nad modrý rámeček a upravte rámeček tak, aby obklopoval oblast, která
má být odstraněna:
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Kroky

4.

Přejete-li si zobrazit náhled výsledného 3D modelu, kliknutím na pohled v levé dolní části
obrazovky jej aktualizujte.

Jak provést objemový řez

Pomocí této možnosti můžete z 3D modelu odstranit kvadrant s cílem zobrazit průřez.

Kroky

1. Kliknutím na Enable Cubic Cut v sekci 3-D Clipping Areas zobrazte modré rámečky v
horních pohledech snímku.

2.

Klikněte na tlačítko Adjust Clipping Range/Cubic Cut vpravo od dialogu (pokud již není
aktivní).

3.

Vyberte kvadrant, který chcete z 3D modelu odstranit:
• Anterior Right (Přední pravý)
• Anterior Left (Přední levý)
• Posterior Right (Zadní pravý)
• Posterior Left (Zadní levý)

4.

Klikněte na okraj modrého kvadrantu v axiálním nebo koronálním pohledu a nastavením
úhlu definujte oblast, kterou chcete vyřadit ze 3D zobrazení.

5.

Přejete-li si zobrazit náhled výsledného 3D modelu, kliknutím na pohled v levé dolní části
obrazovky jej aktualizujte.
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Dodatečné funkce

Složka Funkce Viz

Posouvání hloubky Strana 477

Opakované centrování ve 2D Strana 484

Posouvání Strana 487

Přiblížit/oddálit Strana 485
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19.4.5 Použití záložky Display Orientation

Obecné informace

V této záložce můžete vybrat požadovanou orientaci pohledu a zajistit tak, že se bude shodovat s
plánovanou orientací pacienta na ozařovacím stole.

Záložka Display Orientation

Obrázek 293 

Možnosti orientace

Můžete vybírat z následujících možností orientace:
• Feet First Supine (LPH) (Na zádech s nohama napřed (LPH))
• Head First Supine (RPF) (Na zádech s hlavou napřed (RPF))
• Feet First Prone (RAH) (Na břiše s nohama napřed (RAH))
• Head First Prone (LAF) (Na břiše s hlavou napřed (LAF))
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19.5 Windowing
19.5.1 Použití základního windowingu

Obecné informace

Nastavení windowingu umožňuje upravit rozdělení úrovně šedi v zobrazených snímcích tak, aby
se zlepšila viditelnost nebo kontrast struktur.
Nastavení windowingu můžete upravit v axiálním, sagitálním a koronálním pohledu.

Zobrazení windowingu

Obrázek 294 

Jak zobrazit aktuální nastavení windowingu

Kroky

1.

Kliknutím na tlačítko Windowing tuto funkci aktivujte.

2.

Přejete-li si zobrazit histogram s aktuálním nastavením, klikněte na příslušný pohled a
podržte stisknuté levé tlačítko myši.

3. Jakmile levé tlačítko myši uvolníte, histogram zmizí z pohledu.

4. Další kliknutí na tlačítko Windowing tuto funkci zakáže.
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Jak upravit nastavení windowingu

Kroky

1.

Kliknutím na tlačítko Windowing tuto funkci aktivujte.

2.
Pro nastavení úrovně odstínů šedi (střed vybrané šířky windowingu) klikněte na pohled a:
• Přetažením myši směrem nahoru zvyšte úroveň.
• Přetažením myši směrem dolů snižte úroveň.

3.

Přejete-li si nastavit šířku okna pro Hounsfieldovy jednotky nebo hodnoty šedi, klikněte na
snímek a:
• Přetažením myši doprava zvětšete šířku.
• Přetažením myši doleva zmenšete šířku.

4. Další kliknutí na tlačítko Windowing tuto funkci zakáže.

Windowing
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19.5.2 Použití pokročilého windowingu

Obecné informace

Funkce Windowing Dialog poskytuje pokročilé možnosti nastavení hodnoty šedé,
Hounsfieldových jednotek nebo rozdělení SUV, aby bylo snadnější ve snímcích rozlišit strukturu
kostí nebo označovací body od měkkých tkání.

Sada snímků Použité jednotky

CT Hounsfieldovy jednotky

MR Gray

PET SUV

Aktivace dialogu Windowing

Krok

Klikněte na tlačítko Windowing Dialog.

Dialog windowingu

① ②

③
④

⑥
⑤

⑦

⑧

Obrázek 295 
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Obsah dialogu windowingu

Č. Složka Funkce

① Current Původní řez vybraný z aktuální sady snímků.

② Preview Náhled modifikovaného řezu v souladu s vašimi úpravami.

③
Predefined
Windowing Se-
ttings

Vyberte předem definované hodnoty windowingu.

④ Zaškrtávací po-
líčko Inverse

Převraťte barvu zobrazení obrácením výchozího nastavení, takže
například vzduch je zobrazen bíle a kosti černě.

⑤ Level HU Upravte úroveň hodnoty šedé.

⑥ Width HU Upravte šířku hodnoty šedé.

⑦ Histogram Grafické zobrazení rozdělení Hounsfieldovy jednotky/hodnoty šedé v
datech snímku.

⑧ Zaškrtávací po-
líčko Zoom

Omezuje grafické zobrazení rozdělení Hounsfieldovy jednotky/hodnoty
šedé na specifickou oblast.

Předem definované nastavení windowingu

Nastavení Popis

Bone Aplikuje windowing specifický pro kosti, aby měkká tkáň vymizela a kost se zo-
brazila jasněji (pouze sady CT snímků).

Current Win-
dowing

Resetuje windowing na nastavení, která byla definována při prvním otevření to-
hoto dialogu.

Full Range Na sadu snímků aplikuje celý rozsah hodnot šedé / Hounsfieldových jednotek
získaný skenerem.

Radiology De-
fined Aplikuje nastavení definované při počátečním pořízení snímků.

Zájmová oblast pro windowing

Tato možnost umožňuje definovat specifickou oblast v sadě snímků a aplikovat hodnoty šedi nebo
Hounsfieldovy jednotky z této oblasti na kompletní datovou sadu.

Kroky

1.

Kliknutím na tlačítko Windowing Region of Interest tuto funkci aktivujete.

Windowing
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Kroky

2.

V pohledu Preview pomocí myši vytvořte rámeček kolem oblasti, ze které si přejete vy-
brat nastavení funkce Windowing.

Případně můžete také v oblasti Preview kliknout na požadované místo snímku.

3.

Přejete-li si vidět vypočtené výsledky náhledu, uvolněte levé tlačítko myši.

4. Přejete-li si aplikovat hodnoty šedé z vybrané oblasti na celou sadu snímků, klikněte na
OK.

Jak nastavit úroveň sytosti šedé a šířku

Tyto úpravy můžete provést, když je zaškrtávací pole Zoom deaktivované:

Kroky

1.

Nastavení středu windowingu snímku:

• Zadejte požadovanou hodnotu do pole Level HU nebo
• nastavujte příslušný posuvník, dokud se nezobrazí požadovaná hodnota.

2.

Nastavení šířky windowingu snímku:

• Zadejte požadovanou hodnotu do pole Width HU nebo
• nastavujte příslušný posuvník, dokud se nezobrazí požadovaná hodnota.
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Nastavení šířky rozdělení hodnoty šedi

② ③

①

Obrázek 296 

Možnosti

Zadejte požadované hodnoty přímo do polí Right HU a Left HU.

Pomocí myši nastavujte posuvníky levé hodnoty ② a/nebo pravé hodnoty ③, dokud se v odpo-
vídajících polích nezobrazí požadované hodnoty.

POZNÁMKA: chcete-li omezit grafické znázornění rozdělení Hounsfieldových jednotek / hodnot
šedé na specifickou oblast, aby mohl být windowing přesněji definován, aktivujte zaškrtávací pole
Zoom ①.
 

Dodatečné funkce

Složka Funkce Viz

Posouvání hloubky. Strana 477

Jednotlivými řezy můžete procházet ve vzestupném ne-
bo sestupném pořadí. Strana 476

Posouvání. Strana 487

Přiblížit/oddálit. Strana 485

Tlačítko Windowing umožňuje nastavit rozdělení úrovně
šedé v zobrazených snímcích tak, že lze zlepšit viditel-
nost nebo kontrast struktur.

Strana 499

Tlačítko Screenshot umožňuje pořizovat snímky zobra-
zených pohledů a dialogů.

Strana
510

Windowing
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19.6 Ověřovací funkce
19.6.1 Měření Hounsfieldových jednotek / hodnoty šedé

Obecné informace

Funkce Measure Hounsfield Units a Measure Values umožňují měření Hounsfieldových
jednotek nebo hodnot šedé v libovolném bodu řezu.

Složka Funkce

V případě sad snímků CT se zobrazí tlačítko Measure Hounsfield Units.

V případě jiných sad snímků se zobrazí tlačítko Measure Values. Hodnoty lze
měřit buď v jednotkách šedi (například pro MR snímky) nebo ve standardních
hodnotách aktivity (SUV), například pro jisté PET snímky. V závislosti na moda-
litě daného snímku jsou možné také jiné hodnoty. 

Měrné jednotky

Složka Funkce

Hounsfieldovy
jednotky

S diagnostickým CT zobrazováním je hustotní informace vyhodnocena v mezi-
národních Hounsfieldových jednotkách (HU) v rozmezí od -1024 do 3071, kde 0
je hodnota pro vodu (1,0 g/cm³) a -1 000 je hodnota pro vzduch.
Budou-li hodnoty HU skeneru mimo rozmezí 12bitových binárních čísel (-1024
až +3071), větší hodnoty budou zkráceny:
• Hodnoty < -1024 budou zkráceny na -1024.
• Hodnoty > 3071 budou zkráceny na 3071.

S neurologickým CT zobrazováním se hodnota 40 HU a šířka 100 HU obvykle
používá pro kontrast mozkové tkáně.

Hodnoty šedé Rozsah zobrazení hodnoty šedi je od 0 (černá) do 255 (bílá).

Zobrazení měření

① ②
Obrázek 297 

Č. Složka

① Hounsfieldovy jednotky

② Hodnota šedé
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Jak používat funkce měření

Kroky

1.

Klikněte na příslušné tlačítko (Measure Hounsfield Units nebo Measure Values).

2.

Kliknutím myši v libovolném bodu řezu zobrazíte Hounsfieldovu jednotku nebo hodnotu
šedé ve vybraném bodu.
Chcete-li hodnotu dynamicky aktualizovat, podržte levé tlačítko myši a pohybujte myší po
snímku.

3. Klikněte znovu na příslušné tlačítko, přejete-li si zakázat tuto funkci a odstranit zobraze-
nou hodnotu z pohledu snímku.

Bezpečnostní poznámky

Systém iPlan RT Dose může zobrazit pouze informace týkající se hodnot šedé/
Hounsfieldovy jednotky/SUV na pixel, jak jsou vypočteny a exportovány skenerem. Věnujte
zvláštní pozornost interpretaci těchto informací a ujistěte se, že informace jsou správné.
Například data CT s kuželovým svazkem nebo data rotační angiografie nebudou obsahovat
skutečné hodnoty HU.

Uživatel je odpovědný za zajištění přesnosti zobrazené hodnoty Hounsfieldovy jednotky.

Sady snímků určitých modalit (např. PET/MRI/SPECT/DTI) importovaných softwarem iPlan
RT Image do verze 4.1.2 se nemusí správně zobrazit. Absolutní údaj o pixelu u určitých
řezů a zejména relativní údaj o pixelu mezi různými řezy (3D rekonstrukce) nemusí být
správný. Snímky PET se standardními hodnotami absorpce (SUV) nejsou ovlivněny.

Pokud bylo zjištěno, že snímek PET nebyl starší verzí softwaru iPlan správně importován,
tuto sadu snímků znovu importujte pomocí softwaru iPlan RT Image 4.1.2 nebo novějšího.

Pokud bylo zjištěno, že sada snímků MR nebyla starší verzí softwaru iPlan RT správně
importována, kontaktujte podporu společnosti Brainlab.

Protože standardní hodnoty aktivity (SUV) se mohou lišit v závislosti na použitém PET
skeneru, před použitím vždy porovnejte zobrazené hodnoty s hodnotami SUV získanými
přímo na skeneru.

Ověřovací funkce
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19.6.2 Soustava souřadnic

Obecné informace

V závislosti na tom, zda pracujete s lokalizovanými nebo nelokalizovanými snímky, se pro
zobrazení měření používá samostatný souřadnicový systém pacienta.
• Nelokalizované snímky: z důvodu konzistentnosti systém iPlan RT Dose používá stejný

souřadnicový systém pacienta jako systém ExacTrac (viz str. 516). Případně je také možné
nastavit referenční bod v kroku Surface Segmentation, který se použije pro definici
počátečního bodu souřadnicového systému.

• Lokalizované snímky: souřadnicový systém je založen na referenční soustavě poskytnuté
stereotaktickým lokalizátorem.

Souřadnicový systém Brainlab: Nelokalizované sady snímků

Obrázek 298 
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19.6.3 Měření vzdálenosti

Obecné informace

Funkce Measure Distances umožňuje změřit vzdálenost mezi libovolnými dvěma body ve
snímku.

Zobrazení vzdálenosti

Obrázek 299 

Jak měřit vzdálenosti

Kroky

1.

Kliknutím na tlačítko Measure Distances tuto funkci aktivujte.

2.
Myší klikněte na dva body ve snímku.
Nyní se vypočte a zobrazí vzdálenost v milimetrech mezi vybranými body.

3. Pokud je třeba, můžete přemístit bod kliknutím na tento bod pomocí myši a přetažením
vybraného bodu na požadované místo.

4. Dalším kliknutím na tlačítko Measure Distances funkci deaktivujete a odeberete měření
vzdálenosti z pohledu snímku.

Léčba bez lokalizace by se měla provádět pouze pokud je ověřené měřítko.

Ověřovací funkce
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19.6.4 Měření úhlů

Obecné informace

Funkce Measure Angles umožňuje změřit úhel mezi libovolnými třemi body ve snímku.

Zobrazení úhlu

Obrázek 300 

Jak měřit úhly

Kroky

1.

Kliknutím na tlačítko Measure Angles tuto funkci aktivujte.

2.
• Myší klikněte na tři body ve snímku.
• Nyní se vypočte a zobrazí úhel mezi vybranými body.

3. Pokud je třeba, můžete přemístit bod kliknutím na tento bod pomocí myši a přetažením
vybraného bodu na požadované místo.

4. Dalším kliknutím na tlačítko Measure Angles funkci deaktivujete a odeberete měření
úhlů z pohledu snímku.
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19.6.5 Snímky obrazovky

Jak pořídit snímek aktuální obrazovky

Krok

Klikněte na tlačítko Screenshot.

Uložené snímky obrazovky

Software zobrazí hlášení potvrzující, že snímek obrazovky je uložen, a udá cestu do úložiště.
Standardní cesta do úložiště je C:\Brainlab\Screenshots.

Obrázek 301 

Ochrana osobních údajů pacienta

Jméno pacienta je zobrazeno na každém snímku obrazovky. Aby byla zachována ochrana
osobních údajů pacienta, je nutné zajistit, aby přístup ke všem snímkům obrazovky byl omezen
na příslušný zdravotnický personál.

Ověřovací funkce
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19.7 Další užitečné funkce

Obecné informace

V této části jsou popsány některé další funkce systému iPlan RT, které zjednodušují práci s ním.

Informace o systému iPlan

Kliknutím na logo Brainlab ve spodní části hlavní obrazovky můžete zobrazit informace o verzi
systému iPlan, společnosti Brainlab a aktuálně instalovaných součástech systému iPlan:

Obrázek 302 

Jak změnit uživatele

Kroky

1. Klikněte na logo společnosti Brainlab.

2. Klikněte na tlačítko Change User.

Změna stupnice na osách DVH

Jestliže si přejete zvýšit zobrazený rozsah objemu nebo dávky na osách DVH, klikněte a
přetáhněte myší podél šipek na konci osy x a osy y, dokud graf nedosáhne požadovaného
rozsahu.

Obrázek 303 
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Hraniční hodnoty ve stupnicích dávky

Jestliže si přejete zobrazit další hraniční hodnoty ve stupnici dávky nebo je odstranit, umístěte
myš na odpovídající hodnotu na stupnici dávky a dvojitě klikněte levým tlačítkem myši (zobrazit
lze maximálně osm hraničních hodnot).
Hraniční hodnotě můžete přiřadit vyšší prioritu zobrazení tak, že dvojitě kliknete na odpovídající
hodnotu nalevo od stupnice dávky.

Obrázek 304 

Použití pravého tlačítka myši

Některé funkce lze provést pomocí pravého tlačítka myši:
Chcete-li otevřít místní nabídku v kroku Treatment Planning, můžete kliknout pravým tlačítkem
myši na:
• RTPlan,
• skupinu léčby,
• prvek léčby.

Další užitečné funkce
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19.7.1 Referenci na obrazovce léčby
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Referenci na obrazovce

Další užitečné funkce

514 Klinická příručka Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



20 DEFINICE A
TERMINOLOGIE

20.1 Terminologie léčby

Izocentrum místnosti

Obecně se jedná o cílový bod, kde se všechny svazky protínají bez ohledu na úhel ozařovacího
stolu nebo na úhel gantry lineárního urychlovače (Linac).

Obrázek 305 

Různá izocentra

Týká se objemů PTV (plánovací cílové objemy) v tkáni pacienta, které jsou umístěny v izocentru
místnosti před léčbou.

Gantry

Rotační rameno lineárního urychlovače s výstupem RTG svazku se nazývá gantry.

Úhel gantry

Standardní směr pro sledování úhlu gantry je tehdy, stojíte-li před lineárním urychlovačem a
díváte-li se od nohy ozařovacího stolu k hlavě stolu. Úhel se obvykle zvětšuje ve směru
hodinových ručiček s počátkem 0°, když je hlava gantry přímo nad pacientem. V závislosti na
modelu a konfiguraci systému Linac může být software modifikován pro indikaci měřítka podle
normy IEC, DIN, IEC 61217 nebo Varian. Jsou možná i další nastavení, ale ta musí definovat
výrobce. Shora doprava:
• IEC: 0°, 90°, 180°, 270° (ve směru pohybu hodinových ručiček)
• DIN: 0°, 90°, 180°, 270° (ve směru pohybu hodinových ručiček)
• IEC 61217: 0°, 90°, 180°, 270° (ve směru pohybu hodinových ručiček)
• Varian: 180°, 90°, 0°, 270° (proti směru pohybu hodinových ručiček)
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Úhel stolu

Ozařovací stůl je obvykle definován s 0° ve středové (standardní) poloze. Rotace ve směru
hodinových ručiček je definována pomocí kladných úhlů do 90°, rotace proti směru hodinových
ručiček pomocí úhlů od 359° do 270° (0° až -90°). Konfigurace úhlů ve vašem léčebném středisku
se může lišit od výše uvedeného. Software v současnosti podporuje měřítka podle normy IEC,
DIN, IEC 61217 a Varian. Jsou možná i další měřítka, ale ta musí definovat výrobce. Zleva
doprava:
• IEC: 90°, 0°, 270° (ve směru pohybu hodinových ručiček)
• DIN: 270°, 0°, 90° (proti směru pohybu hodinových ručiček)
• IEC 61217: 270°, 0°, 90° (proti směru pohybu hodinových ručiček)
• Varian: 270°, 180°, 90° (ve směru pohybu hodinových ručiček)

Úhel kolimátoru

Hlava systému Linac může rotovat, aby změnila směr lamel vícelamelového kolimátoru nebo aby
otočila jakékoliv přídavné zařízení. Tato rotace je nezbytná pro získání co nejmenší velikosti
radiačního pole a ušetření co nejvíce zdravé tkáně od radiace. V závislosti na modelu a
konfiguraci systému Linac software podporuje v současnosti měřítka podle normy IEC, DIN, IEC
61217 a Varian. Jsou možná i další měřítka, ale ta musí definovat výrobce. Zepředu doprava:
• IEC: 0°, 90°, 180°, 270° (ve směru pohybu hodinových ručiček)
• DIN: 0°, 90°, 180°, 270° (ve směru pohybu hodinových ručiček)
• IEC 61217: 0°, 90°, 180°, 270° (ve směru pohybu hodinových ručiček)
• Varian: 180°, 90°, 0°, 270° (proti směru pohybu hodinových ručiček)

Souřadnicové systémy

Souřadnicový systém pro lokalizovaná data je založen na referenční soustavě poskytnuté
stereotaktickým lokalizátorem. V případě nelokalizovaných obrazů se však používá stejný
souřadnicový systém pacienta, například ExacTrac. Porovnání standardních souřadnicových
systémů je uvedeno níže.

Obrázek 306 
Jestliže je k dispozici více sad lokalizovaných dat, ujistěte se, že jste pro polohování pacienta
vybrali správnou sadu. Souřadnicový systém dříve vytvořené sady dat bude neplatný, jestliže se
pacient nebo lokalizátor pohnul mezi CT snímkováním a léčbou, např. z důvodu modifikace
polohy lokalizátoru a opakovaného snímkování pacienta. Výběr neplatných dat povede k chybné
poloze pacienta.

Svazek, pole

Jedna radiační jednotka s pevným gantry, stolem a úhlem kolimátoru se nazývá svazek nebo
pole.
Obecně je cílem radioterapie snížit dávku ozáření zdravé tkáně při maximalizaci ozáření PTV. Za
tímto účelem je svazek tvarován pro projekci PTV na rovinu v izocentru, kolmo k dopadajícímu
svazku (zobrazenému z pohledu svazku záření [BEV]).

Terminologie léčby
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Rozdělení dávky, která odpovídá tvaru PTV, se dosáhne překrytím několika z těchto svazků. Za
účelem minimalizace ozáření zdravé tkáně jsou svazky rozmístěny tak daleko, jak je to možné ve
třech dimenzích. Z důvodu polohy citlivých struktur (ohrožené orgány [OAR]) však může být
stupeň volnosti polohování svazku omezen. Společnost Brainlab doporučuje kontrolu blokování
izocentra z pohledu svazku záření.

Profil zařízení

Uvedené definuje použitý hardware (Linac, čelisti, MLC nebo kónické kolimátory) a může
obsahovat odkazy na jeden (pro kruhové kužele nebo MLC s daty tužkového svazku) nebo dva
(MLC s tužkovým svazkem a data Monte Carlo) profily svazku.

Profil dávky/profil svazku

Obsahuje kompletní dozimetrické informace pro specifickou kombinaci Linac-MLC-energie-záření.

ASCII

Americký standardní kód pro informační výměnu. Kód byl zaveden pro dosažení kompatibility
mezi různými typy zařízení pro zpracování dat.

Časový formát

Kde není stanoveno jinak, je použitý časový formát v celém systému plánování léčby iPlan RT ve
tvaru hh:mm:ss, což značí hodiny (hh), minuty (mm) a sekundy (ss). Hodiny jsou udávány ve
formátu 24 hodin.

Délkové míry

Všechny délkové míry jsou v mm.

DEFINICE A TERMINOLOGIE

Klinická příručka Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 517



20.2 Terminologie IMRT

IMRT

Radioterapie s modulovanou intenzitou.

Frakce

Malé části svazku s různými intenzitami.

CIAO

Kompletní ohraničená oblast ozáření; oblast pokrytá jediným svazkem viděná z pohledu svazku a
použitá jako počáteční bod pro optimalizaci.

Omezení

Omezení dávky (pozitivní; PTV a/nebo negativní; ohrožený orgán), které by mělo být dodrženo při
léčbě.

Omezení objemu dávky

Omezení, které limituje kombinaci dávky a objemu na min. nebo max. x % dávky do y % objemu.

Inverzní plánování

Optimalizace frakcí dodržením omezení léčby.

Mapa fluence

Virtuální pole se všemi frakcemi jednoho svazku.

Sekvencování lamel

Výpočet pohybu lamel pro požadovanou mapu fluence.

Segment

Singulární stav polohy lamely; kumulace všech segmentů vytváří mapu fluence.

Dynamické sekvencování lamel

Sekvencování lamel pomocí dynamického pohybu lamel během aplikace dávky; všechny
segmenty v činnosti, zatímco je svazek zapnutý.

Sekvencování lamel metodou Step-and-Shoot

Sekvencování lamel se střídá mezi pohybem lamely a podáním dávky; nejdříve je nastaven
segment, potom je aktivován svazek.
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Efekt Tongue-and-Groove

Problém sekvencování lamel z důvodu lamelového systému tongue-and-groove (výstupek a
žlábek).

Intralamelová transmise

Transmise přes lamely.

Mezilamelová transmise

Transmise mezi sousedními lamelami.

MLC transmise

Záření procházející přes MLC (střední hodnota včetně intralamelové a mezilamelové transmise).
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21 PŘÍLOHA
21.1 Základní informace k funkci propojení snímků

Obecné informace

Algoritmus propojení snímků používaný v programu iPlan RT Image je plně automatický
algoritmus založený na intenzitě, schopný registrování a propojování lékařských sad snímků, bez
ohledu na modalitu zobrazování a orientaci sad snímků.
Objekty nemusí být zobrazeny ve dvou sadách snímků, které chcete registrovat a nemusí být ani
nastaveny orientační body. Metoda dokáže registrovat jakoukoliv modalitu k jiné, bez ohledu na
orientaci sad snímků. S předpokladem, že se objekt v sadě snímků chová jako pevné těleso, musí
být stanoveno šest transformačních parametrů (tři stupně volnosti pro posun a otáčení), aby bylo
možné sady snímků úspěšné propojit.
Pro každý voxel první sady snímků vypočítá program iPlan RT Image polohu odpovídajícího
voxelu v druhé sadě snímků. Míra podobnosti je pak vypočítána na základě posloupnosti všech
získaných párů voxelů. Robustní míra „vzájemných informací“ je nejlépe zaokrouhlené kritérium,
dosahující uspokojivých výsledků téměř ve všech případech. V podstatě se algoritmus snaží
stanovit parametry transformace mezi sadami snímků a dosáhnout maximální podobnosti. Přístup
vícenásobného rozlišení zkracuje čas výpočtu a riziko konvergence k lokálnímu maximu.
Algoritmus je částečně inspirován „A Pyramid Approach to Sub-Pixel Image Fusion Based on
Mutual Information“ a „Automated 3D registration of MR and CT images of the head“ (viz odkazy
[1,2]).
Mírně odlišný, avšak zajímavý je přístup popsaný v dokumentu „Multi-modal volume registration
by maximization of mutual information“ (viz reference [3]).

Sady snímků mohou obsahovat záznamy stejného objektu (například hlavy pacienta),
případně v různých rozlišeních, orientacích a směrech snímkování. Předpokládá se, že jsou
známy velikost pixelu a vzdálenosti řezů obou sad snímků. Algoritmus porovnává sady
snímků podle stanovení míry, o kterou je nutné jednu sadu snímků posunout a otočit oproti
druhé.

Pevná transformace

Na počátku existují dva 3D snímky stejného objektu (například hlavy pacienta). S předpokladem,
že neexistují žádné deformace, by jistá pevná transformace druhého snímku měla zajistit, že bude
v dokonalém soukrytu s prvním. Od tohoto okamžiku je první sada snímků nazývána referenční
sadou a druhá sada snímků se nazývá testovací sadou. Dolní indexy r a t odkazují na veličiny
referenční sady a testovací sady.
Šest parametrů pevné transformace RT (tato zkratka může představovat „pevnou transformaci“
nebo „otáčení-posun“) je dáno třemi úhly natočení φx, φy, φz a vektorem posunu (tx, ty, tz)T.
Parametry otáčení vytvářejí ortogonální matici otáčení,

R0

ϕ y ϕ zcoscos ϕ y ϕ zsincos ϕ ysin–

ϕ x ϕ y ϕ z ϕ x ϕ zsincos–cossinsin ϕ x ϕ y ϕ zsinsinsin ϕ x ϕ zcoscos+ ϕ x ϕ ycossin

ϕ x ϕ y ϕ zcossincos ϕ x ϕ zsinsin+ ϕ x ϕ y ϕ z ϕ x ϕ zcossin–sinsincos ϕ x ϕ ycoscos

=
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vektor posunutí je označen T. Protože velikosti voxelu snímků se mohou lišit, musí to být
opraveno vynásobením poměru velikosti voxelů.

R
voxsizet
voxsizer
--------------------- R0⋅=

Pokud je tato transformace použita pro specifickou polohu (xt, yt, zt)T v testovací sadě, je její
protějšek označen v referenční sadě.

xr

yr

zr

R
xt

yt

zt

⋅ T+=

Společný histogram

Společný histogram představuje dvourozměrné zobecnění běžného histogramu snímku. Závisí na
dvou snímcích a (libovolné, avšak pevné) transformaci RT mezi nimi.
Pro každý voxel (xt, yt, zt)T testovací sady je vypočítán odpovídající voxel (xr, yr, zr)Treferenční
sady. Každý takový voxel přispívá ke společnému histogramu podle své intenzity It a Ir.
Povšimněte si, že souřadnice xr, yr, zr nemusí být nutně celočíselné hodnoty. Je velmi
pravděpodobné, že tento bod je umístěn někde mezi mřížkou voxelů referenční sady. Proto
intenzita Ir v tomto bodě musí být interpolována z intenzit okolních voxelů. Voxely testovací sady,
jejich protějšek neleží v referenční sadě, jsou vyloučeny z výpočtu společného histogramu.

Měřítka podobnosti

Měřítka podobnosti jsou výpočtová schémata, která využívají společného histogramu jako vstupu
a na výstupu získávají jedno číslo. Toto jedno číslo může představovat kvalitu specifické
transformace, pro kterou byl společný histogram vypočítán. Pro „správnou“ transformaci by toto
číslo mělo být větší než pro „chybnou“ transformaci. Nakonec pro transformaci, která zajišťuje
soukryt snímků, by toto číslo mělo dosáhnout maximální hodnoty.
V závislosti na typu vztahu mezi sadami snímků lze použít několik různých měřítek podobnosti.
Nejjednodušší případ je identický vztah. V takovém případě jsou sady snímků shodné, ale
vzájemně otočené a posunuté. Například dva snímky CT stejného pacienta jsou snímky s téměř
shodným vztahem. V tomto případě lze jako měřítko podobnosti použít záporný součet rozdílů
intenzity umocněných na druhou.
Obecnější vztahy vyžadují důmyslnější měřítka podobnosti. Pro afinní vztahy může být použit
součinitel korelace. Funkční vztahy vyžadují (alespoň) použití Woodsova kritéria [4] (toto kritérium
je uzpůsobeno pro MR a propojení PET, kde se vztah blíží k funkci) nebo korelační poměr [5].
Vzájemné informace [6,7] a jejich relativní vztahy jsou nejdůmyslnější měřítka podobnosti, a
mohou se vypořádat téměř s jakýmkoliv vztahem.

Optimalizace

Měřítko podobnosti je mechanismem, který přiřazuje skutečné číslo (jeho hodnotu) transformaci
RT použité pro výpočet společného histogramu. Proto měřítko podobnosti může být považováno
za funkci S šesti parametrů transformace φx, φy, φz a tx, ty, tz. Tyto parametry jsou kombinovány
tak, aby vytvořily vektor parametru p, proto je optimální vektor parametru, se kterým by měl
snímek korespondovat, označen p*.
Program iPlan RT Image vyžaduje stanovení těchto optimálních parametrů transformace. Za
předpokladu, že je použito „přiměřené“ měřítko podobnosti, by funkce S měla nabývat globálního
maxima v bodě p*. Jinými slovy: S(p*) ≥ S(p) pro všechny přípustné hodnoty p.
Program iPlan RT Image vyhledá tento optimální vektor parametru pomocí modifikované verze
algoritmu vyhledávání vzoru. Funkce S je však extrémně náročná na výpočetní čas při
vyhodnocování specifické hodnoty p (celý společný histogram musí být vypočítán pro jediné
vyhodnocení). Proto je nutná optimalizační strategie, která využívá co nejmenší počet
vyhodnocení S. Základní myšlenkou je zkonstruovat řadu snadno vyhodnotitelných aproximací
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(tzv. zástupce) funkce S a maximalizovat místo toho tyto aproximace. Řada maximizérů
aproximací obvykle rychle konverguje k p*.

Vícenásobné rozlišení

Doporučený algoritmus optimalizace je řádně funkční pouze v případě, že je počáteční odhad p0
již blízko k optimální hodnotě p*. Je tomu tak proto, že existuje další obtíž s měřítkem podobnosti
S - existence možné velké hodnoty lokálního maxima. Je velmi pravděpodobné, že se algoritmus
zastaví na jednom z nich a povede k získání nesprávných parametrů transformace. Naneštěstí
robustnější algoritmy, které jsou schopné vyhledat globální maximum, obvykle vyžadují
nedostupně dlouhé výpočtové časy.
Řešením tohoto dilematu je přístup vícenásobného rozlišení. Ten je založen na pozorování, že
lokální maxima mají tendenci vyhlazovat hrubší rozlišení a zanechávat pouze globální chování
měřítka podobnosti. To je využito zkonstruováním řady (pyramidy) 3D snímků se zvyšujícím se
rozlišením.

Obrázek 307 
Při nejhrubším rozlišení je pro výpočet společného histogramu nutné porovnat relativně málo
voxelů. Proto je výpočetní čas krátký. Může být použit velmi robustní standardní optimalizátor pro
řešení odpovídajícího problému s optimalizací. To může vést k získání vektoru parametru.
V následujícím kroku je rozlišení zvýšeno a získaný vektor je použit jako počáteční hodnota pro
novou optimalizaci. Při jistém rozlišení dojde k přechodu na výše popsanou strategii optimalizace
pomocí zástupců. Přístup vícenásobného rozlišení vede k velmi rychlému a robustnímu algoritmu,
který dokáže opravit velké počáteční neshody v soukrytu, protože většina práce je provedena s
hrubším rozlišením.
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21.2 Základní informace k segmentaci objektu
21.2.1 Výpočet objemu a interpolace

Výpočet objemu

Výpočet objemu je založen na Cavalieriho principu. Proto objem jednoho řezu závisí nejenom na
samotném řezu, ale také na sousedních řezech. To také znamená, že první a poslední řez
přispívají méně (ale obvykle více než z poloviny) k celkovému objemu.

Interpolace

Interpolace tvarů je prováděna dobře známým a široce přijímaným způsobem interpolace
označených vzdáleností.

Obrázek 308 
Jak je vidět na příkladu níže, interpolace je přesnější, čím je větší překrytí zdrojových řezů
interpolace. Jakmile žádné překrytí není, jsou interpolované tvary prázdné.

Obrázek 309 
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21.2.2 Rozlišení segmentovaných objektů a velikost štětce

Rozlišení objektů

Obecné rozlišení objektu pro segmentované objekty závisí na úrovni řezu. Pro většinu objektů je
toto nastaveno na 0,25 pixelu a směr snímkování je shodný s tloušťkou řezu. Velké typy struktur,
jako je například kost, mají přiřazenu hodnotu 1 pixel na řez.

Brush Size

Průměr štětce může být nastaven mezi 1 až 200 pixely objektu. Pokud je rozlišení objektu
dvojnásobně jemné než rozlišení sady snímků (toto je výchozí nastavení pro většinu orgánů),
štětec zakryje maximálně 100 pixelů snímku.

Základní informace k segmentaci objektu

526 Klinická příručka Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



21.2.3 SmartShaper

Obecné informace

SmartShaper (viz str. 134) je pokročilý nástroj pro jednoduché 3D přetvoření anatomických
objektů v rámci pacientovy anatomie ve třech rozměrech. Podobně jako u segmentace podle
atlasu, při níž se datové soubory v atlasu přizpůsobují datovému souboru pacienta tak, aby si
soubory vzájemně odpovídaly, nástroj SmartShaper pokládá přes objekt, který má být
přizpůsoben, sít’ neviditelných kontrolních bodů. Síť kontrolních bodů se pak automaticky upraví
pomocí elastického propojení. 

Nastavení velikosti objektu

Uživatel může kontrolní body interaktivně táhnout nebo tlačit tím, že pohybuje nastavitelným
štětcem přes objekt. S tím, jak se deformuje síť, deformuje se i odpovídající objekt, protože je se
sítí spojen ve všech třech rozměrech (axiálním, koronálním i sagitálním). Pokud použijete menší
štětec, množství vypočtených bodů sítě vzroste a tím vzroste i citlivost. Pokud je štětec nastaven
na větší velikost, nastavení budou hrubější. Nástroj SmartShaper můžete používat i mimo objekt
tím, že jej přetáhnete. Takto lze pracovat proto, že štětec přetváří prostor, do něhož je objekt
zasazen. Dalo by se to zjednodušeně přirovnat ke kreslení obrázku na míč. Pokud někdo míč
stlačí nebo roztáhne, obraz na míči se podle toho smrští nebo roztáhne.
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21.2.4 SmartBrush

Obecné informace

SmartBrush (viz str. 119) je nástroj pro interpolace, který zajišťuje rychlé načrtnutí cíle na základě
nastavitelného algoritmu detekce na základě hranic. Okamžitá a automatická identifikace okrajů
objektu je možná, stejně jako ruční modifikace objektů nebo struktur. 

Automatické načrtnutí cíle

Při provádění automatického načrtnutí cíle pro složité struktury provede nástroj SmartBrush
detekování hranice šedé pro vybraný obrys v prvním řezu a v posledním řezu a pak lineárně
interpoluje řezy mezi nimi a zajišťuje tak opakované vytvoření 3D objemů. Velikost nástroje lze
změnit a zvýšit tak citlivost a vzít tak v úvahu i ty nejmenší rozdíly v hodnotě šedé. Kombinace
automatické interpolace a citlivého nastavení štětce činí tento nástroj ideálním pro navrhování
nebo aktualizování složitých struktur s dobrým kontrastem zobrazování.
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21.2.5 Segmentace hranice

Výchozí hodnoty

Objekt Minimální / Maxi-
mální hodnota

Počet součástí Objekt masky

Cévy
• Minimálně: 1433
• Maximálně: 2252

10 Dutina lebeční

Kosti
• Minimálně: 164
• Maximálně: 2662

--- Ohraničující rámeček

Plíce
• Minimálně: -991
• Maximálně: -303

1 Ohraničující rámeček
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21.3 Základní informace ke standardním hodnotám
absorpce

21.3.1 Výpočet standardních hodnot absorpce (SUV)

Obecné informace

Implementace výpočtu standardních hodnot absorpce ve skenech PET do programu iPlan RT
Image je založena na následující publikaci:
„M.Schmidt et al., 18F-FDG PET for detecting recurrent head and neck cancer, local lymph node
involvement and distant metastases - Comparison of qualitative visual and semi quantitative
analysis, Nuklearmedizin 3/2004; 91-101.“

Výpočet SUV

Standardní hodnoty absorpce jsou vypočítány pomocí následujícího vzorce:
SUV = radioactivity_concentration * scale_factor
Koncentrace radioaktivity je měřena skenerem PET, jednotkou je Bq/ml.
Faktor měřítka je vypočítán následujícím způsobem:

Hodnota Popis Odpovídající tag DICOM

w Hmotnost pacienta [kg] PatientsWeight
d Celková vstříknutá dávka [Bq] RadionuclideTotalDose
f Koeficient rozpadu DecayFactor
ti Čas vstřiknutí [s] RadiopharmaceuticalStartTime
ts Čas snímkování [s] AcquisitionTime
λ Poločas rozpadu radionuklidu [s] RadionuclideHalfLife
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21.4 Základní informace k programu iHelp
21.4.1 iHelp - jak to funguje

Obecné informace

Program iHelp nainstalovaný v uživatelském systému (klient) se pomocí příkazu ping připojí k
serveru iHelp přes port 443 nebo 17002. Oba porty jsou pro odchozí připojení, port 17002 je
rychlejší. S každým spojením ping se klient snaží založit tunel SSL.
• Technik podpory společnosti Brainlab se s klientem snaží spojit tak, že se pomocí tunelu SSL

nejprve spojí se serverem iHelp.
• Server iHelp tyto dva tunely sloučí a technik podpory Brainlab pak může mít ke klientovi

přístup.

Požadavky na instalaci

V nastavení vašeho firewallu nemusíte provádět žádné změny (pokud nechcete podpoře Brainlab
umožnit rychlejší připojení ke klientovi).
Pokud brána firewall vaší sítě již umožňuje připojit se z ní k internetu, program iHelp vám umožní
využívat vzdálenou podporu.
Na klientovi musíte spustit program iHelp. V opačném případě nebude mít technik podpory
společnosti Brainlab přístup.
Nepřenášejí se přitom žádné údaje o pacientovi.
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