
iPLAN®
RT
Versija 4.5

Klīniskais lietotāja ceļvedis, 1. sējums no 2
Pārskatījums 1.5
Copyright 2016, Brainlab AG Germany. Visas tiesības saglabātas.





SATURA RĀDĪTĀJS
VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA..............................................................................................15

Kontaktinformācija un juridiskā informācija......................................................................................15
Kontaktinformācija .....................................................................................................................................15
Juridiskā informācija...................................................................................................................................16

Simboli .......................................................................................................................................................18
Šajā rokasgrāmatā izmantotie simboli ........................................................................................................18

Paredzētā lietošana .................................................................................................................................19
Sistēmas izmantošana ...............................................................................................................................19

Saderība ar medicīniskajām ierīcēm....................................................................................................20
Brainlab medicīniskie instrumenti ...............................................................................................................21
Brainlab medicīniskā programmatūra.........................................................................................................22
Medicīniskās ierīces, kas nav Brainlab ražotas ierīces...............................................................................24
Programmatūra, ko nav izstrādājis Brainlab ...............................................................................................25
Medicīniskā programmatūra, kas nav Brainlab ražota ................................................................................27

Apmācība un dokumentācija .................................................................................................................28
Dokumentācija ...........................................................................................................................................29

iPlan RT trešās puses aparatūra ..........................................................................................................30

Piezīmes par drošību ..............................................................................................................................32

iPLAN DARBSTACIJAS IESTATĪŠANA .................................................................35

Sistēmas tehniskie dati...........................................................................................................................35
Pamatinformācija par darbstaciju ...............................................................................................................35
Diski un tīkla diski ......................................................................................................................................36
Attālais klientu atbalsts...............................................................................................................................37

SISTĒMAS iPLAN RT LIETOŠANA ...........................................................................39

Programmatūras startēšana ..................................................................................................................39
Programmas piekļuves ierobežojumi..........................................................................................................41

Terapijas plānošanas pārskats .............................................................................................................43

Pamatinformācija par plānošanas ekrānu ..........................................................................................44
Apgabals Navigator....................................................................................................................................46
Apgabals Functions....................................................................................................................................48

Vispārīgās rīkjoslas un funkciju pogas ...............................................................................................49

Sava terapijas plāna saglabāšana ........................................................................................................52

SATURA RĀDĪTĀJS

Klīniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 iPlan® RT Vers. 4.5 3



Programmatūras iPlan RT aizvēršana .................................................................................................54

PACIENTA DATU IELĀDE ..................................................................................................57

Ielāde un importēšana.............................................................................................................................57
Vedņa lapu ielāde un importēšana .............................................................................................................59

Attēlu datu ielāde .....................................................................................................................................61
Arhīva atlase..............................................................................................................................................65
Pacienta datu atlase...................................................................................................................................66
Izmeklējuma atlase ....................................................................................................................................68
Terapijas plāna atlase ................................................................................................................................69
Atlasīto datu ielāde ....................................................................................................................................71

Žunālfaili ....................................................................................................................................................72

VIRSMAS SEGMENTĀCIJA .............................................................................................73

Virsmas segmentācijas funkcijas skaidrojums .................................................................................73
Pieejamo funkciju kopsavilkums.................................................................................................................75

Korekcijas parametru iestatīšana.........................................................................................................77
HU (Hounsfīlda vienība) pārvēršana uz ED (Elektronu blīvums) ................................................................79
Pacienta audu noteikšanai paredzētās HU robežvērtības pielāgošana ......................................................81
Audu modeļa izšķirtspējas pielāgošana......................................................................................................82
Devas izšķirtspējas pielāgošana ................................................................................................................83
Terapijas veida iestatīšana.........................................................................................................................84
Galda virsmas iestatīšana..........................................................................................................................85
Skenēšanas un terapijas orientācija...........................................................................................................88

Atsauces kopu mainīšana ......................................................................................................................89
Atsauces kopas izvēle................................................................................................................................90
Atsauces kopas un centrēšanas kopas piešķiršanas nozīme.....................................................................91
Atsauces kopas gadījumu piemēri..............................................................................................................94

Atsauces punktu iestatīšana .................................................................................................................98

Kontūras datu pielāgošana....................................................................................................................99
Ārējās kontūras ..........................................................................................................................................99
Iekšējās kontūras .....................................................................................................................................101
Audu parādīšana un labošana .................................................................................................................103

Bolus un citu 3D objektu pievienošana ............................................................................................105
Automātiskā bolus objekta definīcija ........................................................................................................105
Noteiktu HU līmeņa piešķiršana ...............................................................................................................107
3D objektu noņemšana ............................................................................................................................108

Virsmas segmentācijas pabeigšana ..................................................................................................109

OBJEKTA IZVEIDE ................................................................................................................. 111

Objekta izveides funkcijas skaidrojums ........................................................................................... 111
Galvenā ekrāna pārskats .........................................................................................................................112

SATURA RĀDĪTĀJS

4 Klīniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 iPlan® RT Vers. 4.5



Objektu saraksta izveidošana .............................................................................................................114
Tukša objekta izveide...............................................................................................................................114
Objektu saraksta princips.........................................................................................................................117

Manuāla objektu segmentācija ...........................................................................................................119
Satura pievienošana objektam, izmantojot funkciju Brush........................................................................120
Satura pievienošana objektam, izmantojot funkciju SmartBrush ..............................................................121
Satura pievienošana objektam, izmantojot funkciju Draw Sphere ............................................................122
Funkcija Auto Fill un Interpolation ............................................................................................................123
Rentgenattēlu objekta izveide ..................................................................................................................125

Automātiska objektu segmentācija....................................................................................................128
Joslas robežvērtības noteikšana, izmantojot piesaistes lodziņu ...............................................................129
Joslas robežvērtības noteikšana, izmantojot maskas objektu...................................................................131

Esošo objektu mainīšana .....................................................................................................................133
Brush un Eraser .......................................................................................................................................134
SmartShaper............................................................................................................................................136
Objektu pārsūtīšana starp slāņu kopām ...................................................................................................138

Papildu darbības ar objektu.................................................................................................................140
Objektu mērogošana................................................................................................................................141
Objektu apvienošana ...............................................................................................................................144
Objektu sadalīšana ..................................................................................................................................146
Piešķirtās lomas mainīšana......................................................................................................................148

4D datu simulācija .................................................................................................................................149
Pārskats...................................................................................................................................................149

Iziešana no objekta izveides................................................................................................................151
Pārskats...................................................................................................................................................151

ĀRSTĒŠANAS PLĀNA IZVEIDE ................................................................................153

Par ārstēšanas plānošanu ...................................................................................................................153
Ārstēšanas opciju salīdzināšana ..............................................................................................................154
Galvenā ekrāna pārskats .........................................................................................................................156
No devas atkarīga rīkjosla un skatīšanas funkcijas ..................................................................................158

Jauna ārstēšanas plāna izveidošana.................................................................................................160
Pārskats...................................................................................................................................................160
Plāna izveides opcijas..............................................................................................................................161
Plāna rekvizītu mainīšana ........................................................................................................................162

Norādījuma definēšana .........................................................................................................................164
Pārskats...................................................................................................................................................164
Norādījuma veida izvēle ...........................................................................................................................166
Piešķirt veidus objektiem..........................................................................................................................167
Devas norādījumu definēšana katram PTV un papildu objektam .............................................................168
OAR objektiem paredzētās devas ierobežojumu definēšana....................................................................170
Devas apjoma histogrammas pārskatīšana..............................................................................................172
Ierobežojumu un uzdevumu definēšana...................................................................................................174
Esoša norādījuma mainīšana...................................................................................................................178
Norādījums par normalizācijas punktu .....................................................................................................180

SATURA RĀDĪTĀJS

Klīniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 iPlan® RT Vers. 4.5 5



Terapijas grupu pievienošana .............................................................................................................181
Pārskats...................................................................................................................................................181
IMRT vai HybridArc terapijas grupas optimizācija ....................................................................................186
Terapijas grupu rediģēšana ......................................................................................................................190
Terapijas grupas rekvizītu mainīšana .......................................................................................................194
Terapijas elementu rediģēšana ................................................................................................................197
Terapijas elementu un kolimatoru optimizācija .........................................................................................202
Terapijas grupu un elementu bloķēšana...................................................................................................204

Devas aprēķināšana ..............................................................................................................................206
Par Monte Carlo un zīmuļa stara (Pencil Beam) algoritmiem ...................................................................209
Monte Carlo aprēķins ...............................................................................................................................210
Zīmuļa stara (Pencil Beam) aprēķins .......................................................................................................212

Devas sadalījuma skatīšana ................................................................................................................214
Devas sadalījuma rādījums ......................................................................................................................214
Noklusējuma devas robežvērtību parādīšana ..........................................................................................216
Plūsmas rādījuma režīma pārslēgšana ....................................................................................................217
Devas rādījuma iestatījumu pielāgošana..................................................................................................218

Devas apjoma histogrammas (DVH) izmantošana .........................................................................220
Diferenciālā un standarta DVH.................................................................................................................223
Papildu DVH opcijas ................................................................................................................................225
DVH atbilstības indekss ...........................................................................................................................229

Dynamic Tracking terapijai paredzētā ārstēšanas plānošana, izmantojot ExacTrac Vero ....230
Pārskats...................................................................................................................................................230

Konkrētiem MLC paredzētas ārstēšanas plānošanas ierobežojumi...........................................232

DARBS AR ĀRSTĒŠANAS PLĀNU ........................................................................233

Interesējošo punktu definēšana .........................................................................................................233

Dažādu plānu salīdzināšana ................................................................................................................237
Devas aprēķinu salīdzināšana .................................................................................................................238
Divu dažādu terapijas plānu salīdzināšana ..............................................................................................240

Plānošanas skata opcijas ....................................................................................................................243
Skata režīma pārslēgšana........................................................................................................................243
Dziļuma skats...........................................................................................................................................245
Lauka skats..............................................................................................................................................247

Terapijas elementu pozicionēšana .....................................................................................................249
Stara/loka displejs ....................................................................................................................................249
Slāņa skati ...............................................................................................................................................251
Sadursmju karte.......................................................................................................................................252

Skati no staru kūļa pozīcijas................................................................................................................255
Konformais loks elementi .........................................................................................................................257
Konformie stari elementi ..........................................................................................................................259
IMRT stari ................................................................................................................................................260
Riņķveida loki elementi ............................................................................................................................261
Apstarošanas lauka pielāgošana..............................................................................................................262

SATURA RĀDĪTĀJS

6 Klīniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 iPlan® RT Vers. 4.5



Apstarošanas lauka atiestatīšana.............................................................................................................266
Loka simulācija ........................................................................................................................................267

Devas objekta izveidošana ..................................................................................................................270

Jau pievadītās devas skatīšana ..........................................................................................................272
Devas pievienošana summēšanai............................................................................................................275
Devas importēšana adaptīvajai RT ..........................................................................................................277
Devas importēšana periodiskam plānam..................................................................................................280

Plāna validēšana ....................................................................................................................................282
Ārstēšanas plāna statusa ikonas..............................................................................................................282
Iziešana no terapijas plānošanas darbības ..............................................................................................292

Darbs ar veidnēm ...................................................................................................................................293
Terapijas plāna veidņu saglabāšana ........................................................................................................294
Terapijas plānu veidņu pārvaldība ............................................................................................................296
Ierobežojumu veidnes ..............................................................................................................................297
Apstarošanas iestatījumu veidņu saglabāšana.........................................................................................299
Apstarošanas iestatījumu veidņu pārvaldīšana ........................................................................................301

Terapijas plāna satura skatīšana ........................................................................................................302

IMRT OPTIMIZĀCIJA ............................................................................................................305

Kas ir IMRT?............................................................................................................................................305

IMRT parametru iestatīšana .................................................................................................................307
Dialoglodziņš IMRT Parameters - galvenie iestatījumi..............................................................................307
Dialoglodziņš IMRT Parameters - papildu iestatījumi ...............................................................................311
Dialoglodziņš IMRT Prescription ..............................................................................................................313

Optimizācijas veikšana .........................................................................................................................315
Cilne Dual Mix..........................................................................................................................................316
Devas pārklājums ....................................................................................................................................319
Divkāršā rekonstrukcija ............................................................................................................................320

IMRT algoritms .......................................................................................................................................322
Iepriekšēju aprēķinu veikšana ..................................................................................................................323
Inversās plānošanas optimizācija.............................................................................................................324
Lapiņu secības noteikšana.......................................................................................................................326
Tiešais aprēķins .......................................................................................................................................328

Atvēruma optimizācija ..........................................................................................................................329
Pārskats...................................................................................................................................................329

PĀRBAUDES DARBĪBAS ................................................................................................347

Plāna apstiprinājums ............................................................................................................................347

Ārsta pārskatīšana.................................................................................................................................348
Ārsta apstiprinājums.................................................................................................................................350

Ārsta pārbaude .......................................................................................................................................352
DRR skatīšana.........................................................................................................................................355

SATURA RĀDĪTĀJS

Klīniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 iPlan® RT Vers. 4.5 7



Fiziķa apstiprinājums................................................................................................................................358

Terapijas plāna apstiprinājuma atsaukšana.....................................................................................360
Plāna apstiprinājuma atsaukšana.............................................................................................................360

ARHĪVU VEIDOŠANA...........................................................................................................363

Jauna arhīva izveidošana.....................................................................................................................363
Jauna arhīva iestatījumi: Brainlab formāts................................................................................................364

EKSPORTĒŠANA ....................................................................................................................365

Eksportēšanas pārskats .......................................................................................................................365

Devas eksportēšana ..............................................................................................................................366
Devas informācijas eksportēšana.............................................................................................................366
Devas plūsmas blīvuma eksportēšana.....................................................................................................369

Eksportēšana DICOM un citos formātos ..........................................................................................371
Eksportēšana DICOM ..............................................................................................................................373
Eksportēšana DICOM: aktivizēšana.........................................................................................................374
Eksportēšana DICOM: plāna statuss .......................................................................................................375
Eksportēšana DICOM: objekta atlase ......................................................................................................376
Eksportēšana DICOM: eksportēšanas parametri .....................................................................................378
Eksportēšana DICOM: objektu skaita samazināšana...............................................................................379
Eksportēšana DICOM: kontūru apstiprināšana.........................................................................................380
Eksportēšana DICOM: devas/DVH iestatījumi..........................................................................................382
Eksportēšana DICOM: eksportēšanas noslēgšana ..................................................................................384
Eksportēšana uz ExacTrac ......................................................................................................................385
Eksportēšana DICOM: klīniskais pētījums................................................................................................388
DICOM arhīva definēšana........................................................................................................................389
DICOM platformas faili .............................................................................................................................392
Klīniskā pētījuma platformas iestatījumi ...................................................................................................393
Eksportēšanas rezultātu pārbaude (DRR)................................................................................................394

Fona eksportēšana: ārstēšanas devas DICOM RT plānā ..............................................................395

Eksportēšana uz Varian MLC ..............................................................................................................397

TERAPIJAS DATU DRUKĀŠANA .............................................................................399

Drukāšanas dokumentu izveidošana ................................................................................................399
Dokumentu priekšskatīšana .....................................................................................................................401
Terapijas dokumentu drukāšana ..............................................................................................................403
Terapijas dokumentu eksportēšana..........................................................................................................404

Dokumentu konfigurēšana...................................................................................................................405
TaPo pārklājumu konfigurēšana ...............................................................................................................406
DVH diagrammas PDF dokumentu konfigurēšana ...................................................................................407
Devas sadalījuma PDF dokumentu konfigurēšana...................................................................................408
Skata no stara pozīcijas PDF dokumentu konfigurēšana .........................................................................410
DRR PDF dokumentu konfigurēšana .......................................................................................................411
Pacienta pozicionēšanas konfigurēšana ..................................................................................................412

SATURA RĀDĪTĀJS

8 Klīniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 iPlan® RT Vers. 4.5



Terapijas dokumentu saglabāšana ....................................................................................................413

Printeru pārvaldība ................................................................................................................................415

iPLAN RT ADAPTIVE ...........................................................................................................419

Kas ir adaptīvā staru terapija? ............................................................................................................419

Datu skatīšana un importēšana ..........................................................................................................421
Papildu attēlu kopu pievienošana.............................................................................................................422
Attēla orientācijas modificēšana importēšanas laikā ................................................................................424

Attēlu sapludināšana ............................................................................................................................427
Sapludināšanas pāru definēšana .............................................................................................................429
Sapludināšanas attēlojuma uzlabošana ...................................................................................................431
Attēlu logošanas uzlabošana ...................................................................................................................432
Manuālas sapludināšanas veikšana.........................................................................................................434
Sapludināšanas diapazona definēšana....................................................................................................436
Automātiskas sapludināšanas veikšana...................................................................................................438
Sapludināšanas precizitātes verificēšana.................................................................................................440

Objekta metamorfēšana........................................................................................................................441
Režģa skats .............................................................................................................................................445

Objekta modificēšana ...........................................................................................................................446

Terapijas plāna pārskatīšana...............................................................................................................448

Pārplānošana ..........................................................................................................................................453

iPLAN RT PHANTOM QA .................................................................................................455

Par iPlan RT Phantom QA ....................................................................................................................455

Terapijas plāna ielāde ...........................................................................................................................456
Terapijas grupu (izocentru) pozicionēšana ...............................................................................................457
Normalizācijas koeficientu iestatīšana......................................................................................................458
Papildu iestatījumi ....................................................................................................................................459

Fantoma kartēšanas noslēgums ........................................................................................................460

iPLAN RT 4.5 GALVAS SMADZEŅU METASTĀŽU GADĪJUMĀ
1.x............................................................................................................................................................461

Pārskats ...................................................................................................................................................461

iPLAN RT 4.5 PROGRAMMATŪRAI INVERSEARC 1.0 .......................463

Pārskats ...................................................................................................................................................463

ATKĀRTOTA PROGRAMMATŪRAS VALIDĒŠANA.................................465

SATURA RĀDĪTĀJS

Klīniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 iPlan® RT Vers. 4.5 9



Pārskats ...................................................................................................................................................465

VISPĀRĪGIE EKRĀNI UN RĪKJOSLAS FUNKCIJAS...............................467

Plānošanas skatu saturs ......................................................................................................................467
3D datu kopas skatīšana..........................................................................................................................469
Rentgenstaru attēlu skatīšana..................................................................................................................471
Slāņu skatīšana .......................................................................................................................................472

Slāņu un attēlu kopu atlase .................................................................................................................474
Attēlu atlasīšana ......................................................................................................................................475
4D sēriju definēšana ................................................................................................................................476
Attēla slāņu pārlūkošana..........................................................................................................................478
Ritināšana dziļumā un starp slāņiem........................................................................................................479
Attēlu kopas rekvizītu modificēšana .........................................................................................................480

Pamatskata konfigurēšana ..................................................................................................................481
Skata opcijas............................................................................................................................................481
Skatu tipi ..................................................................................................................................................482
Izveides opcijas........................................................................................................................................484
2D pārcentrēšana ....................................................................................................................................486
Attēlu tālummaiņa ....................................................................................................................................487
Attēlu panoramēšana ...............................................................................................................................489

Papildu skata konfigurācija .................................................................................................................490
Cilnes 2-D Options izmantošana..............................................................................................................491
Cilnes 3-D Plane View izmantošana ........................................................................................................494
Cilnes 3-D Thresholding izmantošana......................................................................................................495
Cilnes 3-D Clipping izmantošana .............................................................................................................497
Cilnes Display Orientation izmantošana ...................................................................................................500

Logošana .................................................................................................................................................501
Pamata logošanas izmantošana ..............................................................................................................501
Papildu logošanas izmantošana...............................................................................................................503

Pārbaudes funkcijas..............................................................................................................................507
Haunsfīlda vienību/pelēktoņu vērtības mērījumi .......................................................................................507
Koordinātu sistēma ..................................................................................................................................509
Attāluma mērījums ...................................................................................................................................510
Leņķa mērījums .......................................................................................................................................511
Ekrānuzņēmumi .......................................................................................................................................512

Noderīgi papildu līdzekļi .......................................................................................................................513
Ārstēšanas atsauces ekrāns ....................................................................................................................515

DEFINĪCIJAS UN TERMINOLOĢIJA ......................................................................517

Procedūras terminoloģija.....................................................................................................................517

IMRT terminoloģija.................................................................................................................................520

PIELIKUMS.....................................................................................................................................523

SATURA RĀDĪTĀJS

10 Klīniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 iPlan® RT Vers. 4.5



Fona attēlu saplūdināšana...................................................................................................................523

Fons ar objektu segmentēšanu ..........................................................................................................527
Apjoma aprēķins un interpolācija..............................................................................................................527
Izšķirtspēja segmentētos objektos un otas lielums ...................................................................................528
SmartShaper............................................................................................................................................529
SmartBrush..............................................................................................................................................530
Segmentācijas slieksnis ...........................................................................................................................531

Fons standartizētām uzņemšanas vērtībām ....................................................................................532
Standartizētas uzņemšanas vērtības (SUV) aprēķināšana.......................................................................532

Fons iHelp................................................................................................................................................533
iHelp - kā tas darbojas .............................................................................................................................533

RĀDĪTĀJS .......................................................................................................................................535

SATURA RĀDĪTĀJS

Klīniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 iPlan® RT Vers. 4.5 11



SATURA RĀDĪTĀJS

12 Klīniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 iPlan® RT Vers. 4.5



Klīniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 iPlan® RT Vers. 4.5 13



14 Klīniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 iPlan® RT Vers. 4.5



1 VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
1.1 Kontaktinformācija un juridiskā informācija
1.1.1 Kontaktinformācija

Atbalsta dienests

Ja šajā rokasgrāmatā nevarat atrast vajadzīgo informāciju vai jums ir jautājumi vai problēmas,
sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu:

Reģions Tālrunis E-pasts

ASV un Kanāda
Tālr.: (800) 597-5911
Fakss: (708) 409-1619

us.support@brainlab.com

Āfrika, Āzija, Austrālija, Eiro-
pa

Tālr.: +49 89 991568-44
Fakss: +49 89 991568-811

support@brainlab.comLatīņamerika
Tālr.: +55 11 33 55 33 70
Fakss: +55 11 33 55 33 79

Japāna
Tālr.: +81-3-3769-6900
Fakss: +81-3-3769-6901

Francija un reģioni, kuros ru-
nā franču valodā Tālr.: +33-800-67-60-30 support_fr@brainlab.com

Atsauksmes

Lai gan šī rokasgrāmata ir rūpīgi pārskatīta, tajā var būt kļūdas.
Ja jums ir ieteikumi par to, kā uzlabot šo rokasgrāmatu, lūdzu, sūtiet tos uz
oncology.manuals@brainlab.com.

Ražotājs

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany
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1.1.2 Juridiskā informācija

Autortiesības

Šajā rokasgrāmatā ir ietverta uzņēmumam piederoša informācija, kas ir aizsargāta ar
autortiesībām. Nevienu šīs rokasgrāmatas daļu nedrīkst pavairot vai tulkot, ja vien nav saņemta
rakstiska atļauja no uzņēmuma Brainlab.

Brainlab preču zīmes

• BrainSCAN™ ir Brainlab AG preču zīme.
• iPlan® ir Brainlab AG Vācijā un/vai ASV reģistrēta preču zīme.
• m3® ir Brainlab AG reģistrēta preču zīme.

Preču zīmes, kas nepieder Brainlab

• Adobe® un Acrobat® ir Adobe Systems Incorporated reģistrētas preču zīmes.
• BodyFIX® ir Medical Intelligence GmbH reģistrēta preču zīme.
• Java™ ir Sun Microsystems, Inc. preču zīme.
• Microsoft® un Windows® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.

CE marķējums

• CE0123 marķējums liecina, ka Brainlab izstrādājums iPlan RT atbilst medicīni-
sko iekārtu direktīvas pamatprasībām.

• Atbilstoši medicīnas ierīču direktīvai (MDD), (Eiropas Padomes direktīva
93/42/EEC), iPlan RT ir IIb klases izstrādājums.

Norādījumi utilizācijai

Elektrisko un elektronisko aprīkojumu drīkst likvidēt tikai likumā noteiktajā kārtībā. Lai iegūtu
informāciju par WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment - elektrisko un elektronisko
iekārtu iznīcināšanu) direktīvu, apmeklējiet vietni: 
www.brainlab.com/weee

Tirdzniecība ASV

ASV federālie tiesību akti nosaka, ka šo ierīci drīkst pārdot tikai ārstiem vai pēc viņu
pasūtījuma.

Paredzētie lietotāji

iPlan RT ir paredzēts lietošanai veselības aprūpes speciālistiem (medicīnas fiziķiem, radioloģijas
onkologiem, dozimetrijas speciālistiem, ārstiem utt.) ar pietiekamu izpratni par latviešu valodas
tehniskajiem terminiem saistībā ar medicīnas fizikas un medicīniskās attēlveidošanas jomu tā, lai
nodrošinātu atbilstošu izpratni par iPlan RT lietotāja saskarni.

Atbilstība starptautiskajiem standartiem

iPlan RT 4.5 ārstēšanas plānošanas sistēma ir izgatavota un ražota saskaņā ar šiem
starptautiskajiem standartiem: IEC 62083, IEC 62304, IEC 62366, IEC 13485.
iPlan RT 4.5 sistēmas un tās pavadošā dokumentācija ir testēta saskaņā ar IAEA-TECDOC-1540
ieraksta pārbaudēm 5. nodaļā.

Kontaktinformācija un juridiskā informācija
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Papildu informācija var tikt nodrošināta pēc pieprasījuma.

Informācija par valodu

Visu Brainlab lietotāja ceļvežu oriģinālā valoda ir angļu.

Garantija

Garantijas neattiecas uz izstrādājumiem, kuri ir bojāti negadījumā, nepareizas lietošanas,
nepareizas atkārtotas instalācijas vai nepiemērota iepakojuma dēļ, kurā izstrādājums sūtīts
atpakaļ piegādātājam. Garantijas neattiecas uz izstrādājuma komponentiem, kuri ir
modificēti vai nomainīti bez Brainlab rakstiskas atļaujas.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
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1.2 Simboli
1.2.1 Šajā rokasgrāmatā izmantotie simboli

Brīdinājumi

Brīdinājumus apzīmē ar trīsstūrveida brīdinājuma simboliem. Tajos ietverta drošībai būtiski
svarīga informācija, kas attiecas uz iespējamiem savainojumiem, nāves gadījumiem vai
citām smagām sekām saistībā ar aprīkojuma nepareizu lietošanu.

Uzmanību

Uzmanības pievēršanas paziņojumi ir apzīmēti ar apaļiem brīdinājuma simboliem. Tie ietver
drošībai būtiski svarīgu informāciju par iespējamām problēmām ar ierīci. Šīs problēmas
ietver ierīces darbības traucējumus, ierīces kļūmes, ierīces bojājumus un citu priekšmetu
bojājumus.

Piezīmes

PIEZĪME: piezīmes ir formatētas slīprakstā un norāda uz noderīgiem papildu ieteikumiem.
 

Simboli
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1.3 Paredzētā lietošana
1.3.1 Sistēmas izmantošana

Lietošanas norādījumi

iPlan RT ir staru terapijas plānošanas sistēma, ko paredzēts izmantot stereotaktiskā, konformālā,
datorā plānotā, LINAC bāzētā staru terapijā galvaskausa, galvas un kakla bojājumiem, kā arī
bojājumiem ārpus galvaskausa.

Uzmanīga aparatūras lietošana

Sistēmas komponenti un papildu instrumenti ir precīzas darbības mehāniskās detaļas. Ar
tām jārīkojas uzmanīgi.

Sistēmas komponentus un papildu instrumentus drīkst izmantot tikai apmācīts
medicīniskais personāls.

Atbilstoša lietošana

Brainlab plānošanas lietojumprogrammas ir paredzētas vienīgi kā palīglīdzeklis
medicīniskajam personālam. Tās neaizstāj lietotāja pieredzi un neatbrīvo lietotāju no
atbildības par to lietošanu.

Uzstādīšana

Ja sistēma ir savienota ar lokālo tīklu (LAN), Brainlab iesaka instalēt aizsardzību pret ļaunprātīgu
programmatūru (piem., vīrusu skeneri) un glabāt tās definīcijas failus atjauninātus.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka programmatūras iestatījumi aizsardzībai pret ļaunprogrammatūru var
ietekmēt sistēmas veiktspēju, piem., ja katrai faila piekļuvei ir jākontrolē pacienta datu ielāde un
saglabāšana, tā var būt lēna. Tādēļ uzņēmums Brainlab iesaka atspējot reāllaika skenēšanu un
veikt vīrusu skenēšanu laikā, kad netiek veikta klīniska izmeklēšana.
Operētājsistēmas atjauninājumi (labojumfaili) vai trešās puses programmatūra ir jāinstalē laikā,
kad netiek veikta klīniska izmeklēšana, testa vidē, lai pārbaudītu pareizu darbību Brainlab
sistēmā. Labojumfaili ir pastāvīgi jāatjaunina. Brainlab kontrolē izlaistos Windows labojumfailus un
var noteikt, vai kādam no atjauninājumiem ir sagaidāmas problēmas.
Ja rodas kāda problēma ar operētājsistēmas labojumfailiem, sazinieties ar Brainlab atbalsta
dienestu.

Ticamības pārbaude

Pirms pacientu aprūpes pārbaudiet visas sistēmā ievadītās un no tās izvadītās informācijas
ticamību.

Lēmums par pacienta ārstēšanu ar staru terapiju/radioķirurģiju jāpieņem pieredzējušam
neiroķirurgam vai arī staru terapijas onkologam. Lēmums ir jāpieņem, balstoties uz viņu
medicīnisko izglītību un iepriekšējo pieredzi, kā arī mērījumu precizitāti iPlan RT sistēmā.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
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1.4 Saderība ar medicīniskajām ierīcēm

Aparatūras ierobežojumi

Nelietojiet aparatūras ierīces, kas nav dokumentētas kā saderīgas ar iPlan RT nākamajās
rokasgrāmatas sadaļās. Pretējā gadījumā var rasties pacientu neatbilstība, izraisot smagus
pacienta savainojumus.

Lietotājs nedrīkst mainīt sistēmas aparatūru. Brainlab nevar uzņemties atbildību par
jebkādām izmaiņām, kas veiktas sistēmā. Jāievēro valstī spēkā esošie normatīvie akti.

Programmatūras ierobežojumi

Lai optimizētu programmatūras veiktspēju, bez vajadzības nedarbiniet citas lietojumprogrammas
reizē ar programmu iPlan RT.

Saderība ar medicīniskajām ierīcēm
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1.4.1 Brainlab medicīniskie instrumenti

Saderīgie Brainlab medicīniskie instrumenti

iPlan RT ir saderīga ar:

Brainlab medicīniskā aparatūra Komentārs

DT/rentgenstaru lokalizētājs un
mērķa pozicionētājs

Brainlab DT/rentgenstaru lokalizētājs (lietošanai Brainlab sis-
tēmā / Radionics)
Galvas gredzens BRW-HR/UCHR / Leksell galvas gredzens
G-Frame)
Brainlab bezrāmja SRS DT/angiogrāfijas lokalizētājs un mēr-
ķa pozicionētājs
H&N lokalizētājs un mērķa pozicionētājs (Brainlab galvas un
kakla sistēmā)
Radionics BRWLF (Radionics galvas gredzenam BRW-HR/
UCHR)
Leksell DT indikators, 9 stieņu (Leksell galvas gredzenam G-
Frame)
Medical Intelligence Bodyfix 20
Medical Intelligence Bodyfix 14

Bezrāmja SRS DT/angiogrāfijas
lokalizētājs un mērķa pozicionē-
tājs Apvienots DT lokalizētājs un pacienta iestatīšanas ierīce, lai

iespējotu ar datoru veidotu izdrukas lāzera centrēšanas pieli-
kumuH&N lokalizētājs un mērķa pozi-

cionētājs lietošanai ar galvas un
kakla ārstēšanas sistēmu

Stereotaktiskais mērķa pozicionē-
tājs

Brainlab mērķa pozicionētājs
Brainlab klasiskais mērķa pozicionētājs

Mērķa pozicionētājs Leksell gal-
vas gredzenam

Bezrāmja SRS universālais galda
pagarinājums

Brainlab bezrāmja sterotakstiskās radioķirurģijas komponentiBrainlab attēlveidošanas galda
virsma

Brainlab ICT bezrāmja paplašinā-
jums

DICOM RT eksportēšana ir pieejama tikai lietotājiem, kuriem nav lokalizētas datu kopas vai datu
kopas, kas lokalizētas ar Brainlab ierīcēm.

Ar šo medicīnisko ierīci drīkst izmantot tikai iepriekš norādītās medicīniskās ierīces, kuras
ražojis Brainlab. Tādu medicīnisko ierīču kombināciju izmantošana, ko nav pilnvarojis
Brainlab, var negatīvi ietekmēt šīs ierīces drošību un/vai efektivitāti, kā arī radīt draudus
pacienta, lietotāja un/vai apkārtējās vides drošībai.

Ar sistēmu iPlan RT drīkst izmantot tikai uzņēmuma Brainlab norādītos instrumentus un
rezerves daļas. Neapstiprinātu instrumentu/rezerves daļu izmantošana var negatīvi
ietekmēt šīs medicīniskās ierīces drošumu un/vai efektivitāti, kā arī radīt draudus pacienta,
lietotāja un/vai vides drošībai.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
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1.4.2 Brainlab medicīniskā programmatūra

Pilnvarošana

Brainlab sistēmā programmatūru drīkst instalēt tikai Brainlab pilnvaroti darbinieki.
Neinstalējiet un nenoņemiet nevienu lietojumprogrammu.

Saderīga Brainlab medicīniskā programmatūra

iPlan RT ir saderīga ar tālāk norādītajām medicīniskajām lietojumprogrammām, ko ražojis
uzņēmums Brainlab AG.

Brainlab programma-
tūra

Versija Komentārs

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)

iPlan RT 4.5 var lasīt Brainlab Elements rakstītus
xBrain datus.

ExacTrac 3.5, 5.0, 5.5, 6.0,
6.1 Brainlab pacienta pozicionēšanas sistēma.

ExacTrac Vero 3.0, 3.1, 3.2, 3.5

iPlan NET 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 iPlan RT ir saderīgs ar iPlan NET servera platfor-
mu.

iPlan RT Dose 3.0, 4.0, 4.1

Izmanto staru terapijas un radioķirurģijas ārstēša-
nas plānošanā. Datus, kas plānoti ar iPlan RT
Dose 3.0 un 4.0, var importēt programmā iPlan
RT Dose 4.1.

iPlan RT Image 3.0, 4.0, 4.1

Izmanto staru terapijas un radioķirurģijas ārstēša-
nas plānošanā. Datus, kas plānoti ar iPlan RT
Image, var importēt iPlan RT Dose ārstēšanas
plānošanas programmatūrā.

PatXfer RT 1.5 Izmantots skenēto attēlu eksportēšanai uz iPlan
darbstaciju.

Brainlab m3 lietotāja sa-
skarnes programmatūra 3.0 Lietotāja saskarne, ko lieto m3 Siemens Linac Pri-

mus/Oncor/Artiste/Oncor 160/Mevatron.

iPlan RT 4.5 var lasīt plānus, kas rakstīti ar iPlan RT Image / Dose 3.0, iPlan RT Image / Dose
4.0 un iPlan RT Image / Dose 4.1. Ne visas programmatūras versijas var nolasīt terapijas plānus,
kas ir izveidoti, izmantojot jaunāku versiju.
• iPlan programmatūras lietojumprogrammas nav saderīgas uz priekšu.
• Terapijas plānus, kas izveidoti, izmantojot Brainlab BrainSCAN programmatūru, nevar ielādēt

iPlan RT.
Šāda programmatūra var lasīt plānus, kas saglabāti ar iPlan RT 4.5:
• iPlan RT Image 4.1
• iPlan 3.0

Nelietojiet „Transfer DICOM to R&V” (DCM2RV) ar iPlan RT 4.5.x, jo tas netiek atbalstīts,
sākot no šīs programmatūras versijas.

Saderība ar medicīniskajām ierīcēm
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Cita Brainlab programmatūra

Ja izmantojat citas programmatūras versijas, kas iepriekš nav minētas, sazinieties ar Brainlab
atbalsta dienestu, lai noskaidrotu to saderību ar Brainlab ierīcēm.

Šajā sistēmā drīkst instalēt un lietot tikai uzņēmuma Brainlab norādīto Brainlab
medicīnisko programmatūru.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
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1.4.3 Medicīniskās ierīces, kas nav Brainlab ražotas ierīces

Saderīgās medicīniskās ierīces, kas nav Brainlab ražotas ierīces

iPlan RT ir saderīga ar tālāk norādītajām medicīniskām ierīcēm, kas nav Brainlab ražotas ierīces.
Papildu informāciju varat uzzināt no sava Brainlab atbalsta dienesta speciālista.

Medicīniska iekār-
ta

Modelis Ražotājs

BodyFIX System
BodyFIX 20 Localizer

Medical Intelligence
BodyFIX 14 Localizer

Leksell DT Indicator 9 stieņi, lietošanai ar Leksell Coordinate Frame
G galvas gredzenu Elekta

Radionics BRW-LF Lietošanai ar Radionics BRW-HR/UCHR gal-
vas gredzenu Radionics

Varian IGRT Biezs Varian

Varian IGRT Plāna Varian

iBEAM evo

iBEAM evo Extension 415

ELEKTA

iBEAM evo Extension 650

iBEAM evo Extension H&N

iBEAM evo Fra-
meless Exten-
sion

Saderīga Brainlab aparatū-
ra:
• H&N lokalizētājs un mērķa

pozicionētājs
• Bezrāmja SRS DT/angio-

grāfijas lokalizētājs un
mērķa pozicionētājs

• Bezrāmja SRS Mask Sy-
stem

Papildu informāciju varat uz-
zināt no sava Brainlab atbal-
sta dienesta speciālista.

• Kopumā iPlan RT var eksportēt datus uz visām galvenajām R&V sistēmām. Sīkāka informācija
ir sniegta 373. lpp..

• DICOM RT eksportēšana ir pieejama tikai lietotājiem, kuriem nav lokalizētas datu kopas vai
datu kopas, kas lokalizētas ar Brainlab ierīcēm.

• Sazinieties ar Brainlab atbalsta dienesta pārstāvi, lai iegūtu informāciju par atbalstītajām
Linac/MLC kombinācijām.

Citas ierīces, kuras nenodrošina uzņēmums Brainlab

Trešās puses aparatūras dizains vai ģeometrija var mainīties. Lietotājs ir atbildīgs, lai
pārbaudītu saderību trešās puses aparatūrai ar iPlan RT pat tad, ja tas ir norādīts kā
saderīgs šajā lietotāja rokasgrāmatā.

Lietojot uzņēmuma Brainlab neapstiprinātas medicīnisko ierīču kombinācijas, var tikt
ietekmēta ierīces drošība un/vai efektivitāte, kā arī apdraudēta pacienta, lietotāja un/vai
apkārtējās vides drošība.

Saderība ar medicīniskajām ierīcēm
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1.4.4 Programmatūra, ko nav izstrādājis Brainlab

Pilnvarošana

Brainlab sistēmā programmatūru drīkst instalēt tikai Brainlab pilnvaroti darbinieki. Jūs
nedrīkstat instalēt vai noņemt nevienu programmatūras lietojumprogrammu, izņemot
aizsardzību pret ļaunprogrammatūru un operētājsistēmas labojumfailu atjauninājumus.

Saderīga programmatūra, ko nav izstrādājis Brainlab

iPlan RT ir saderīgs ar šādām operētājsistēmām, kas nav Brainlab ražotas:

Operētājsistēma

Windows XP Professional (32 and 64 bit)

Windows 2003 Server (32 bit)

Windows 2003 Server R2 (64 bit)

Windows 2008 Server (64 bit)

Windows 7 Ultimate (64 bit)

Windows 8.1 Pro (64 bit)

Lai iegūtu detalizētu informāciju par servisa pakotnes saderību, sazinieties ar Brainlab atbalsta
dienesta speciālistu.
Windows XP Device Manager (ierīču pārvaldniekā) ir jābūt atspējotiem visiem lentes draiveriem.
iPlan RT nedrīkst instalēt tādā operētājsistēmā, kas nav minēta iepriekš īpaši izlaisto versiju
aprakstā.

Ar iPlan RT drīkst lietot tikai Brainlab norādīto programmatūru. Izmantojot programmatūru,
kas nav ražota Brainlab (izņemot aizsardzību pret ļaunprogrammatūru un operētājsistēmas
labojumfailu atjauninājumus) un kuru nav pilnvarojis uzņēmums Brainlab, var tikt negatīvi
ietekmēta iPlan RT sistēmas efektivitāte.

Brainlab neražota programmatūra vienā darbstacijā

Ir pieņemami instalēt un palaist tālāk norādītās programmatūras vienā darbstacijā ar iPlan RT.

Programmatūra Versija Komentārs

RayStation, ražojis RaySearch
Laboratories AB sākot no 4.7 Ārstēšanas plānošanas sistē-

ma staru terapijai.

Integrēta trešās puses programmatūra

Brainlab DICOM ieviešana ir balstīta uz MERGE DICOM bibliotēku. Sīkāku informāciju par
DICOM atbilstību meklējiet trešās puses sistēmas DICOM standartatbilstības formulējumā un
Brainlab DICOM standartatbilstības formulējumā vietnē www.brainlab.com.

• RTPConnect tiek atbalstīta (skatiet RTPConnect 8.30 standartatbilstības formulējumu
07-13-2005 un RTPConnect saskarnes specifikācijas (08-01-2007)).

• Šīs programmatūras izstrādē daļēji izmantots Independent JPEG Group un Sun Microsystems
Inc. materiāls.

• Programmas Brainlab PDF-Viewer ieviešana ir balstīta uz PDF Direct/PDF Quick View
bibliotēku, Copyright 2003-2011 soft Xpansion GmbH & Co. KG.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
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iPlan RT izmanto Java 1.6 (vai augstāku) izpildlaika vidi. Sākot iPlan RT, lietotājs piekrīt
nosacījumiem attiecīgajā licences līgumā.

Saderība ar medicīniskajām ierīcēm
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1.4.5 Medicīniskā programmatūra, kas nav Brainlab ražota

Pilnvarošana

Brainlab sistēmā programmatūru drīkst instalēt tikai Brainlab pilnvaroti darbinieki. Jūs
nedrīkstat instalēt vai noņemt nevienu programmatūras lietojumprogrammu, izņemot
aizsardzību pret ļaunprogrammatūru un operētājsistēmas labojumfailu atjauninājumus.

Saderīga medicīniskā programmatūra, kas nav ražota Brainlab

iPlan RT ir saderīga ar šādām medicīniskām lietojumprogrammām, ko ražojis RaySearch:

Programmatūra Versija Komentārs

InverseArc 1.0

InverseArc 1.0 transformācijas
terapijas plāniem, kas izveido-
ti, izmantojot iPlan RT 4.5 Do-
se, vai jebkuras trešās puses
ārstēšanas plānošanas sistē-
mu ekvivalentiem VMAT (tilpu-
ma modulēta loka terapija) plā-
niem.

Cita programmatūra, ko nav izstrādājis Brainlab

Ja izmantojat citas programmatūras versijas, kas iepriekš nav minētas, sazinieties ar Brainlab
atbalsta dienestu, lai noskaidrotu to saderību ar Brainlab ierīcēm.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
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1.5 Apmācība un dokumentācija

Brainlab nodrošinātā apmācība

Lai garantētu drošu un pareizu lietojumu, pirms darba ar sistēmu visiem lietotājiem jāpiedalās
apmācības programmā, ko organizē Brainlab pārstāvis.

Atbildība

Ar iPlan RT sistēmas komponentēm un papildierīcēm drīkst strādāt tikai apmācīts
medicīniskais personāls.

Apmācība un dokumentācija
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1.5.1 Dokumentācija

Lietotāja rokasgrāmatu lasīšana

Lai ārstēšana, lietojot Brainlab plānošanas programmatūru, būtu veiksmīga un droša, procedūra ir
rūpīgi jāplāno.
Tādēļ ir svarīgi, lai:
• pirms iekārtas lietošanas tiktu izlasīti visi nepieciešamie lietotāja ceļveži;
• šie lietotāja ceļvežiem būtu pieejami jebkurā laikā.

Pieejamie lietotāja ceļveži

Lietotāja ceļvedis Saturs

Klīniskie lietotāja ceļveži Detalizētas instrukcijas par plānošanas lietojumprogrammas
iPlan RT lietošanu.

Programmatūras lietotāja ceļ-
vedis (Physics Administra-
tion)

Detalizētas instrukcijas par lietojumprogrammas Physics Admi-
nistration lietošanu.

Tehniskais atsauces ceļvedis
(Brainlab fizikas principi)

Detalizēta informācija par staru datu mērījumiem, kvalitātes no-
drošināšanu un devas algoritmu, kas lietoti Brainlab staru terapi-
jas ārstēšanas plānošanas programmatūrā.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
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1.6 iPlan RT trešās puses aparatūra

Vispārīga informācija

Brainlab RT plānošanas programmatūru var instalēt uz trešās puses aparatūras, ja ir izpildītas
aparatūras un operētājsistēmas prasības, kas aprakstītas tālāk.
Vispārējā saderība ir pārbaudīta RT plānošanas programmatūras instalēšanas laikā saskaņā ar
Brainlab pieņemšanas protokoliem. Brainlab uzņēmums iesaka pārbaudes testu atkārtošanu, ja ir
instalēta trešās puses programmatūra vai tā ir modificēta pēc oriģinālās RT plānošanas
programmatūras instalēšanas.

Programmatūras prasības

Programmatūra Prasības

Operētājsistēma
Windows 7 Ultimate (64 bit)
Windows 2008 Server (64 bit)
Windows 8.1

Lai iegūtu detalizētu informāciju par servisa pakotnes saderību, sazinieties ar Brainlab atbalsta
dienesta speciālistu.
Brainlab RT plānošanas programmatūru nedrīkst instalēt sistēmās, kas neatbilst ieticamām
aparatūras prasībām.

Aparatūras prasības darbstacijām

Aparatūra Prasības

CPU
2 x Intel Xeon E5-2630 v2 vai tā ekvivalents;
12 pamata vai ekvivalents; HT ir atspējota

Mikroshēma Intel C602 mikroshēmu sērija vai ekvivalents

RAM 16 GB vai lielāka

HDD
2 sēj. nodalīšana:
C:\ operētājsistēmai
F:\ lietojumprogrammām

HDD

RAID 5 apjoms ar
4x HDD
Min. 7 200 U/min
1 TB katrā HDD, 16 MB kešatmiņa,

Grafiks:
Nvidia Quadro grafikas karte ar OpenGL 2.0 at-
balstu, 1 GB RAM vai vairāk
Piem., NVIDIA Quadro K2000

Ekrāna izšķirtspēja 1 600 x 200 vai 1 920 x 1 200

Krāsu kvalitāte 24 biti

Tīkla savienojums 1 Gbit/s

Aparatūras prasības serveriem vai virtuālām mašīnām

Aparatūra Prasības

CPU
2x Intel Xeon E5-2667, 2,9 GHz;
12 pamata vai ekvivalents; HT ir atspējota

iPlan RT trešās puses aparatūra
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Aparatūra Prasības

Mikroshēma Intel C600 mikroshēmu sērija vai ekvivalents

RAM 32 GB vai lielāka

HDD
RAID 5 apjoms ar 2 sēj. nodalīšanu:
C:\ operētājsistēmai min. 50 GB
F:\ lietojumprogrammai un datiem min. 100 GB

Grafiks:

NVIDIA Quadro 2000 1 GB, PCIe 3.0 Advan-
ced 3D opcijai
(nav piemērojams virtuālām mašīnām, jo GPU
netiek atbalstīta virtualizācija)

Tīkla savienojums 1 Gigabit tīkla servera adapteris

Cietais disks 250 GB diska vietas

Datora aparatūra ir paredzēta lietošanai slimnīcas vidē. Vispārīgi noteikumi un standarti,
piemēram, slimnīcās ir jāievēro IEC 60601-1, IEC 60950, t. i., slimnīcas vidē ir jāizmanto tikai
tādas daļas, kas atbilst piemērojamiem standartiem.
Izmaiņas darbstacijas aparatūrā nav uzņēmuma Brainlab kontrolētas. Jāievēro atbilstošie vietējie
noteikumi.

Citu programmatūru instalēšana

Uzņēmums Brainlab neatļauj uzstādīt Brainlab RT plānošanas programmatūru platformās
ar instalētu trešo pušu medicīnisko programmatūru. Tas tā ir tāpēc, ka nevar izslēgt
iespēju, ka Brainlab RT plānošanas programmatūra rada ietekmi uz trešo personu
programmatūru un otrādi. Šajā kontekstā tā ir lietotāja atbildība, lai nodrošinātu un
identificētu piemērotu platformu, izpildot norādītās prasības instalēšanas Brainlab RT
plānošanas programmatūrai.

Brainlab iesaka, lai uz platformas nebūtu uzinstalēta trešās puses programmatūra, jo tā var
ietekmēt Brainlab RT plānošanas programmatūras veiktspēju. Lietotāja atbildība ir
pārliecināties, ka Brainlab RT plānošanas programmatūra nav ietekmējusi nevienas trešās
puses programmatūras instalācijas vai trešās puses programmatūras atjauninājumus - šim
mērķim var izmantot programmatūras lietotāja ceļveža nodrošinātās programmatūras
atkārtotas instrukcijas.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
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1.7 Piezīmes par drošību

Vispārīga informācija

Šajā nodaļā ir svarīga informācija, kas jāņem vērā, lai darbība ar ārstēšanas plānošanas
sistēmu būtu droša un efektīva.
Jūsu atbildība ir izveidot plašu kvalitātes nodrošināšanas programmu, kuru izmantojot iespējams
noteikt ārstēšanas plānošanas un ārstēšanas īstenošanas sistēmu kļūdas, ierobežojumus vai
neprecizitātes. Detalizētu informāciju skatiet Brainlab fizikas principu Tehnisko atsauces
ceļvedi kvalitātes nodrošināšanas nodaļā.
Mēriet absolūto precizitāti iPlan RT sistēmai kombinācijā ar izmantoto ārstēšanas izpildes
sistēmu, kas izmanto fantomus. Lai nodrošinātu precīzu ārstēšanas apgādi, konfigurējot plānotos
parametrus, jāņem vērā izmērītā precizitāte.
Nodrošiniet, lai pacientam ārstēšanas plāns tiktu apgādāts atbilstoši. Ļoti ieteicams katram
ārstēšanas plānam veikt pārbaudi ar fantomu, izmantojot tos pašus parametru iestatījumus, kas
tiks lietoti, faktiski ārstējot īstu pacientu.
Lai nodrošinātu novietojuma un ārstēšanas parametru atbilstību situācijā, ja tiek izmantotas
vairākas plānošanas ierīces, visi galīgie novietojuma un ārstēšanas parametri jāsniedz vienai un
tai pašai ārstēšanas plānošanas sistēmai. Ja informācija no iPlan RT tiek izmantota tieši pacienta
novietošanai (piem., Target Positioner Overlays), jāizmanto arī atbilstošais iPlan RT ārstēšanas
plāns, kuru nedrīkst mainīt, izmantojot citu ārstēšanas plānošanas sistēmu.
Stereotaktiskajā ārstēšanā, piemēram, stereotaktiskajā radioķirurģijā (SRS) un stereotaktiskajā
ķermeņa radioterapijā (SBRT), tiek iekļauts ļoti augsts devas līmenis un devas katrā frakcijā, un
šai ārstēšanai parasti tiek plānotas samazinātas mērķa tilpuma robežas. Tādēļ, plānojot
ārstēšanu, pārnesot plānu un veicot ārstēšanu, nepieciešams ievērot papildu drošības
nosacījumus. Ļoti ieteicams pirms katras stereotaktiskas pacienta ārstēšanas veikt papildu
kvalitātes nodrošināšanu.
Kvalificētai personai ir jāapstiprina visas ārstēšanas plāna atskaites, pirms tās tiek izmantotas
staru terapijā.
Ieteicams lietot ārstēšanas plāna atskaites, lai tieši ārstēšanas īstenošanas sistēmā pārbaudītu
visus ārstēšanas parametrus, tostarp (bet ne tikai) kolimatora izmēru un novietojumu, ierīces
leņķus un devas specifikācijas.
Pacienta ārstēšanu nedrīkst sākt, ja klients nav pabeidzis sistēmas pieņemšanu, pārbaudi un
ārstēšanas plānošanas sistēmas, tostarp staru profilu, validāciju.
Visu pacienta ārstēšanas plānu gadījumā lietotājam ir jāpārbauda, vai plānotie lineārā paātrinātāja
iestatījumi tiek pareizi nosūtīti uz lineāro paātrinātāju un pareizi piemēroti. Tostarp (bet ne tikai)
izlīdzināšanas filtra režīms un piederumu konfigurācijas.
Nodrošiniet, lai personas, kurām tiek atļauts veikt ārstēšanas plānošanu, ir veicamajam
uzdevumam atbilstoši apmācītas.
Vienmēr jāatceras, ka izvades kvalitāte ir ļoti atkarīga no ievades datu kvalitātes. Ja attiecībā uz
ievades datu vienībām vai identifikāciju ir novērojamas kādas neprecizitātes vai neskaidrības vai
cita veida kvalitātes problēmas, pirms datu izmantošanas tās ir rūpīgi jāizmeklē.
Pārliecinieties, ka jūsu attēlveidošanas ierīces (piem., DT skeneris) ir atbilstoši konfigurētas un
kalibrētas. Regulāri pārbaudiet kalibrāciju, izmantojot attēlveidošanu un apstiprinot pārbaudes
fantomus.
Pārbaudiet rezultāta ārējās kontūras un devu aprēķinos izmantotā audu modeļa precizitāti.
Kontūrā ir jābūt iekļautam pilnīgi visam apgabalam, kas attiecas uz terapiju.
Visa plānošanas procesa gaitā pārliecinieties, ka strādājat ar pareizo pacienta datu kopu.
Pacienta informācija tiek attēlota iPlan ārstēšanas plānošanas sistēmas navigācijas zonā.
Vienmēr pārliecinieties, ka ārstēšanas īstenošanas sistēma, kas tiek izmantota pacienta
ārstēšanai, ir tā pati, kas ir paredzēta plānošanas procesa laikā, t. i., lai atlasītais iekārtas profils
atbilst ārstēšanas iekārtai.
Nodrošiniet, ka ārstēšanas piederumi, tādi kā konusveida kolimatora stiprinājums un ārstēšanas
plānam nepieciešamā izmēra konusveida kolimators, pirms piegādes pareizi tiek uzstādīti staru
ceļā. Ja piederumu trūkst vai tie ir nepareizi, jūsu ārstēšanas īstenošanas sistēmas var nespēt
nodemonstrēt staru bloķēšanos. Skatiet dokumentus, kas tiek nodrošināti piederumiem.

Piezīmes par drošību
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Pirms terapijas uzsākšanas jums, atrodoties terapijas telpā, ir atbilstoši jāpārbauda, vai atlasītos
gentrija un kušetes leņķus var izmantot, lai veiktu terapiju, neradot traumas pacientam un
neizraisot bojājumus iekārtai, piemēram, terapijas padeves sistēmai.
Ieteicams pirms ārstēšanas, izmantojot piemērotu novietojuma pārbaudes metodi, pārbaudīt un
apstiprināt pacienta iestatījumus. Izmantojot fantomus, iespējams izveidot paraugu plānus un
noteikt pārbaudāmās reālās pacienta iestatījumu metodes precizitāti.
Pārliecinieties, ka iPlan ārstēšanas plānošanas sistēma ir pareizi konfigurēta un ka konfigurācija
atspoguļo ārstēšanas apgādes sistēmas parametrus. Šie parametri ir, piemēram (bet ne tikai),
lineārā paātrinātāja skalas nosacījumi, mehāniskie ierobežojumi vai dozimetriskie parametri,
tostarp lineārā paātrinātāja enerģija vai tādi plūsmas režīmi kā SRS un FFF (bez izlīdzināšanas
filtra).
Jūs esat atbildīgs par to, lai iekārtas konfigurācijas jebkurā laikā tiek sinhronizētas starp dažādām
konfigurācijas vietām (piem., ārstēšanas plānošanas sistēmu, Record & Verify sistēmu un
ārstēšanas īstenošanas sistēmu). Ja plānošanā un ārstēšanā lietotās iekārtas konfigurācijas
neatbilst, tas var izraisīt neparedzētu ārstēšanas apgādi vai klīniskās darba plūsmas zudumu.
Brainlab nodrošina pašreizējos norādījumus par mērījumiem. Pārliecinieties, ka staru kūļa datu
iegūšanā tiek izmantoti jaunākie norādījumi par mērījumiem. Papildu informāciju varat uzzināt no
sava Brainlab atbalsta dienesta speciālista.
Pārliecinieties, ka jūsu staru datu mērījumi ir aktualizēti un devas algoritmi ir pareizi konfigurēti un
kalibrēti. Pastāvīgi, izmantojot fantoma mērījumus, pārbaudiet konfigurāciju un kalibrāciju.
Ja ir modificēta, nomainīta vai atkārtoti kalibrēta viena vai vairākas ārstēšanas īstenošanas
sistēmas daļas, saskaņā ar jūsu kvalitātes nodrošināšanas procedūrām jāveic ārstēšanas
plānošanas sistēmas un ārstēšanas īstenošanas sistēmas atkārtota validācija. Ja ir modificētas
tās sistēmas daļas, kas ietekmē sistēmas dozimetriskos parametrus, ir jāatkārto staru datu
mērījumi un mainītie dati jāievada sistēmā, izmantojot lietojumprogrammu Beam Profile Editor/
Physics Administration.
Iepriekš uzstādītos draiverus u. c. drīkst mainīt tikai galējas nepieciešamības gadījumā. Draivera
vai vīrusu skenera atjaunināšanas vai tam līdzīgā gadījumā pārliecinieties, ka iPlan veiktspēja
nav izmainīta. Ļoti ieteicama atkārtota programmatūras validēšana.
Precīzi jāievēro dozimetrijas aprīkojuma ražotāja sniegtās specifikācijas un ieteikumi. Tas īpaši
jāievēro darbā ar visiem devu detektoriem, kuriem ir precīzi noteikts lauku izmēru diapazons, kam
šie detektori ir piemērojami. Ja dozimetrijas aprīkojumu lieto ārpus tā specifikācijām vai nepareizā
veidā, devu aprēķini var būt nepareizi.
Brainlab staru kūļa dati (piem., Novalis Tx), kas iestatīti sistēmas pieņemšanas laikā, ir paredzēti
tikai testam un nav paredzēti klīniskai lietošanai.
Kad izmērītie dati ir nosūtīti uz Brainlab, tiek piemērotas tālāk norādītās darbības.
• Brainlab nav iespējams pārbaudīt šo datu pareizību:

- jebkuri dati, kas tiek saņemti no lietotāja;
- jebkuri dati, kas tiek atdoti lietotājam.

• Jebkura Brainlab nodrošinātā atgriezeniskā saite vai ieteikumi saistībā ar saņemtajiem datiem
ir atkarīgi no saņemto datu pareizības.

• Ja saņemtie dati ir apstrādāti ar Brainlab un atdoti lietotājam, tas nenozīmē, ka atdotie dati ir
pareizi.

• Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par Brainlab atdoto datu pareizības un arī par visu Brainlab
nodrošināto atgriezenisko saišu vai ieteikumu pareizības pārbaudīšanu. Pirms pacienta
ārstēšanas sākšanas lietotājam ir jāpārbauda Brainlab atdoto datu drošība un efektivitāte.

• Fakts, ka iekārta Brainlab ir apstrādājusi konkrētus datus, neietekmē lietotāja vispārējo
atbildību par galīgā stara profila pareizību.

Lūdzu, skatiet arī Brainlab fizikas principu Tehnisko atsauces ceļvedi un Programmatūras
lietotāja ceļvedi, Physics Administration.
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2 iPLAN DARBSTACIJAS
IESTATĪŠANA

2.1 Sistēmas tehniskie dati
2.1.1 Pamatinformācija par darbstaciju

iPlan darbstacija

1. att. 

Sistēmas instalēšana

iPlan darbstacija tiek piegādāta ar iepriekš instalētu nepieciešamo datortehniku un
programmatūru, un to var tūlītēji lietot. Kad sistēma ir pieņemta, tiek izveidota iPlan RT
instalēšanas failu dublējumkopija. Šī dublējumkopija darbojas tikai konkrētajā iPlan darbstacijā.

Slimnīcas sistēmas administratoram vai līdzīgam darbiniekam jāveic attiecīgie pasākumi,
lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi iPlan darbstacijai.

Programmatūra iPlan RT darbojas tikai vienā konkrētā iPlan darbstacijā vai serverī. Ja ir
radušās jebkādas ar iPlan darbstaciju vai licenci saistītas problēmas, sazinieties ar
Brainlab atbalsta dienestu. Ja radies sistēmas sabrukums, sistēmu var atjaunot ar
noteikumu, ka ir pieejami nepieciešamie dublējuma dati (mērījumu dati, lietotāja specifiskie
iestatījumi, instalēšanas programma, licences faili utt.).

Lietotājs nedrīkst mainīt darbstacijas datortehniku. Brainlab nevar uzņemties atbildību ne
par kādām izmaiņām, kas veiktas sistēmā. Jāievēro valstī spēkā esošie normatīvie akti.

iPLAN DARBSTACIJAS IESTATĪŠANA
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2.1.2 Diski un tīkla diski

Pieejamie diskdziņi

iPlan darbstacija ir aprīkota ar atsevišķi pasūtāmu MOD/DAT diskdzini, atsevišķi pasūtāmu
tilpdzini, DVD±R/RW un USB disku. To var arī savienot ar slimnīcas datortīklu.

Datu pārsūtīšana

Skenētos attēlus var kopēt no MOD diska vai DAT ieraksta iPlan darbstacijas cietajā diskā vai
pārsūtīt uz darbstaciju, izmantojot tīklu. Datiem MOD diskos un ierakstos var piekļūt tikai tad, ja
lietotājam ir administratora tiesības.

Sīkāka informācija

Detalizēta tehniskā informācija par iPlan darbstaciju (tostarp informācija par transportēšanu,
uzglabāšanu, ekspluatāciju un apkopi) ir sniegta darbstacijas ražotāja dokumentācijā.

Faili

Programmatūra iPlan RT izmanto dažādas kontrolsummas, lai pārbaudītu visu attiecīgo
iestatījuma failu pareizību, kā arī terapijas plāna datus. Ja kāds no šiem failiem tiek tīši vai nejauši
izmainīts, neizmantojot programmatūru iPlan RT, tiek parādīts kļūdas ziņojums. Nedrīkst dzēst vai
mainīt nekādus ar programmatūru iPlan RT saistītos datus. Ja ir nepieciešamas ar
programmatūru iPlan RT saistītas izmaiņas, ko nevar veikt programmatūrā iPlan RT, sazinieties
ar Brainlab atbalsta dienestu.
Ārkārtas situācijā (piemēram, cietā diska sabrukums), sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu.
Sistēmu var atjaunot ar noteikumu, ka ir pieejami nepieciešamie dublējuma dati (mērījumu dati,
lietotāja specifiskie iestatījumi, instalēšanas programma, licences faili utt.).

Inicializācijas tests

Lai nodrošinātu, ka programmatūra Plan RT darbojas tikai tad, ja datortehnika un aritmētiskie
procesori ir pilnībā darbspējīgi, tests tiek izpildīts programmatūras startēšanas laikā. Lai to
izpildītu, tiek veikts sarežģīts aprēķins par visiem procesora blokiem, izmantojot lielu datu matricu
sistēmas atmiņā. Ja rezultāts neatbilst standarta aprēķina rezultātam, tiek parādīts kļūdas
ziņojums un programmatūra pārtrauc darboties. Šādā gadījumā sazinieties ar Brainlab atbalsta
dienestu.

Sistēmas tehniskie dati
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2.1.3 Attālais klientu atbalsts

Vispārīga informācija

Pēc pieprasījuma iPlan darbstaciju var aprīkot ar attālo piekļuvi Brainlab atbalsta dienestam.
Šo attālo piekļuvi var aktivizēt, noklikšķinot uz Start iHelp (Sākt iHelp) operētājsistēmas Windows
izvēlnē Start (Sākums).

Izvēlne Start (Sākums)

2. att. 
Kad funkcija iHelp ir aktivizēta, operētājsistēmas Windows sistēmas teknē tiek parādīta attiecīgā
ikona.
Tagad Brainlab atbalsta dienesta darbinieki var attāli piekļūt jūsu iPlan darbstacijai, piemēram, lai
veiktu diagnostiku.
Lai attālo piekļuvi atslēgtu, operētājsistēmas Windows izvēlnē Start (Sākums) noklikšķiniet uz
Stop iHelp (Beigt iHelp).

Sīkāka informācija

Lai iegūtu sīkāku informāciju par instalēšanu un lietošanas nosacījumiem, sazinieties ar Brainlab
atbalsta dienestu, rakstot uz ihelp.support@brainlab.com.

iPLAN DARBSTACIJAS IESTATĪŠANA
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3 SISTĒMAS iPLAN RT
LIETOŠANA

3.1 Programmatūras startēšana

Kā startēt programmatūru iPlan RT Dose

Darbība

Lai sistēmu iPlan RT startētu iPlan RT Dose konfigurācijā un parādītu terapijas plāna atlases
ekrānu, veiciet dubultklikšķi uz ikonas iPlan RT Dose.

Kā startēt programmatūru iPlan RT Adaptive

Darbība

Lai sistēmu iPlan RT startētu iPlan RT Adaptive konfigurācijā un parādītu terapijas plāna atla-
ses ekrānu, veiciet dubultklikšķi uz ikonas iPlan RT Adaptive.

Skatiet 419. lpp.

Kā startēt programmatūru iPlan RT Phantom QA

Darbība

Lai sistēmu iPlan RT startētu iPlan RT Phantom QA konfigurācijā un parādītu terapijas plāna
atlases ekrānu, veiciet dubultklikšķi uz ikonas iPlan RT Phantom QA.

Skatiet 455. lpp.

SISTĒMAS iPLAN RT LIETOŠANA
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Kā startēt programmatūru iPlan RT Review

Darbība

Lai sistēmu iPlan RT startētu iPlan RT Review konfigurācijā un parādītu terapijas plāna atlases
ekrānu, veiciet dubultklikšķi uz ikonas iPlan RT Review.

Skatiet 348. lpp.

Kā startēt programmu Physics Administration

Darbība

Lai startētu šo programmu, veiciet dubultklikšķi uz ikonas Physics Administration.

Skatiet Programmatūras lietotāja ceļvedis, Physics Administration 4.5.

Programmatūras startēšana
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3.1.1 Programmas piekļuves ierobežojumi

Vispārīga informācija

Visa iPlan RT programmatūra ietver tās lietotāju piekļuves ierobežojumus.

Authorization Manager (Autorizācijas pārvaldnieks)

Lietotāju pārvaldībai tiek izmantota programma Microsoft Windows Authorization Manager
(Autorizācijas pārvaldnieks). Lai tai piekļūtu operētājsistēmā Windows, izsauciet azman.msc no
izvēlnes Start/Run (Sākt/Palaist). Šī programma izmanto autorizācijas krātuves failu, lai lietotājus
saskaņotu ar lomām. Ja šī faila atrašanās vieta nav iestatīta pareizi, sazinieties ar Brainlab.
Pašlaik pastāv divas dažādas tālāk uzskaitītās tiesības, kuras tiek pārvaldītas ar piekļuves
ierobežojumiem. 
• Apstiprinājums (skatiet 347. lpp.)
• Programmatūras lietojums (skatiet tālāk)

Piekļuves ierobežojumi attiecībā uz programmatūras lietojumu

Pēc noklusējuma programmatūras lietojums ir atļauts tikai autorizētiem lietotājiem. Lai pieteiktos,
lietotājam ir jāievada pieteikšanās vārds un parole.

3. att. 
Kad programma ir startēta, programmu varat aizvērt, noklikšķinot uz Exit.
PIEZĪME: ja pieteikšanās mēģinājumi trīs reizes pēc kārtas ir nesekmīgi, atkarībā no Windows
konfigurācijas attiecīgā Windows lietotāja konts var tikt bloķēts.
 

Programmas Authorization Manager (Autorizācijas pārvaldnieks) lietošana

Brainlab atbalsts var izslēgt obligāto pieteikšanos, bet ir ļoti ieteicams to nedarīt. Jūsu regulējošās
iestādes pat var pieprasīt šī iestatījuma ieslēgšanu. Pēc noklusējuma tiesības piekļūt
programmatūrai ir saistītas ar operācijas nosaukumu use iPlan RT Dose, kurš ir saistīts ar
lomu iPlanRTDoseUser autorizācijas krātuves failā. 
Izmantojot programmu Authorization Manager (Autorizācijas pārvaldnieks), lietotājus var pievienot
lomai iPlanRTDoseUser, lai viņi saņemtu piekļuvi programmatūrai. Piešķirt iespējams tikai
lietotājus, kuriem ir derīgi Windows pieteikšanās akreditācijas dati. Jūs esat atbildīgs par to, lai šī
piešķire atbilstu pašreizējām prasībām.
Jūsu regulējošā iestāde var pieprasīt, lai jūs nodrošināt ārkārtas piekļuvi programmatūrai. Tādā
gadījumā jūs esat atbildīgs par ārkārtas piekļuves lietotāja izveidošanu un lomas
iPlanRTDoseUser piesaistīšanu šim lietotājam. Jūs esat atbildīgs arī par ārkārtas piekļuves
lietotāja akreditācijas datu lietojuma ierobežošanu.
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Automātiskā atteikšanās

Ja noteiktu laika periodu programma netiek lietota, tad lietotājam, kas pašlaik ir pieteicies, tiek
automātiski izpildīta atteikšanās. Laika periods līdz automātiskai atteikšanai tiek iestatīts sadaļā
iPlanSettings, un Brainlab atbalsts to var mainīt. 
Noklusējuma taimauts ir 15 minūtes. Kad pēc taimauta tiek parādīts pieteikšanās dialoglodziņš vai
kad tiek mainīts lietotājs, pieteikšanās dialoglodziņa poga Exit ir atspējota un priviliģētajam
lietotājam programma ir jāizslēdz pareizi.

Pašreizējā lietotāja maiņa

Tālāk aprakstītajā veidā aktīvo lietotāju varat mainīt, neizslēdzot sistēmu iPlan RT.

Darbības

1.

Noklikšķiniet uz Brainlab ikonas programmas labajā apakšējā stūrī, lai atvērtu lodziņu
About iPlan.

2. Noklikšķiniet uz Change User. Tiek parādīts pieteikšanās dialoglodziņš.

3. Piesakieties sistēmā, izmantojot savus akreditācijas datus, lai kļūtu par aktīvo lietotāju.

Audita žurnālfaili

Pieteikšanās akreditācijas datus un plānu saglabāšanas darbības programmatūra reģistrē šifrētā
failā kopā ar lietotāju, programmu un darbības izpildes laiku. Ja regulējošās vai tiesas iestādes to
pieprasa, Brainlab atbalsts šo informāciju var atšifrēt un nodrošināt.

Piezīme par drošību

Lietotāji savu pieteikšanās informāciju nedrīkst kopīgot. Katrs lietotājs ir pilnīgi atbildīgs
par visām terapijas plānā veiktajām izmaiņām. Ja jūsu lietotājvārda un paroles drošība ir
apdraudēta, pastāstiet to sistēmas administratoram.

Programmatūras startēšana
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3.2 Terapijas plānošanas pārskats

Vispārīga informācija

Šajā nodaļā ir sniegts ievads par sistēmas iPlan RT interfeisu.

Pirms darba sākšanas

Darbības

1.
Izpildiet sākotnējo plānošanu (piem., galvaskausa datu lokalizēšanu, attēlu sapludināšanu
un sākotnējo objektu izveidošanu), izmantojot programmatūru iPlan RT Image, ja tāda ir
pieejama jūsu iPlan darbstacijā. 

2. Tagad terapijas plānu var atvērt programmatūrā iPlan RT Dose.

PIEZĪME: pacienta vārdā vai datu ceļā nav ieteicams lietot īpašās rakstzīmes un patskaņu
pārveidojumus, piemēram, ä, ü un ö. Viss faila nosaukums (ieskaitot datu ceļu) nedrīkst pārsniegt
250 rakstzīmes.
 

iPlan RT Dose darba plūsma

Šī ir standarta darba plūsma terapijas plānošanai, izmantojot programmatūru iPlan RT Dose.
Šajā rokasgrāmatā katra darbība ir detalizēti aprakstīta.

Darbības Skatiet

1. Pacienta datu ielāde. 57. lpp.

2. Virsmas segmentēšana. 73. lpp.

3. Objekta izveide. 111. lpp.

4. Terapijas plānošana. 153. lpp.

5. Devas optimizēšana (tikai IMRT). 305. lpp.

6. Ārsta pārskatīšana. 348. lpp.

7. Ārsta pārbaude. 352. lpp.

8. Programmatūras iPlan RT Dose aizvēršana. 54. lpp.

Starp darbībām varat vienkārši pārvietoties, izmantojot navigatoru (47. lpp.).

Termini

Informāciju par šajā rokasgrāmatā lietotajiem terminiem skatiet 517. lpp.
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3.3 Pamatinformācija par plānošanas ekrānu

Vispārīga informācija

Šajā sadaļā ir sniegts ievads par plānošanas ekrāniem. Papildinformāciju skatiet 467. lpp.

Ekrāna izkārtojums

①

②

③

④

⑤

4. att. 

Plānošanas ekrāna saturs

Nr. Komponents Funkcija

① Ciļņu lapas Katrai plānošanas darbībai ir atšķirīgas ciļņu lapas.

② Plānošanas skati Plānošanas skati sniedz svarīgu informāciju par attēlu un pa-
pildu funkciju pogas. Skatiet 467. lpp.

③ Rīkjosla Rīkjoslas funkcijas ir atkarīgas no pašreizējās cilnes lapas un
plānošanas darbības. Skatiet 49. lpp.

④ Apgabals Navigator Ar šo jūs varat pārvietoties pa plānošanas darbībām ieteica-
majā secībā. Skatiet 46. lpp.

⑤ Apgabals Functions Šeit ir sniegtas pašreizējai plānošanas darbībai specifiskās
funkcijas. Skatiet 48. lpp.

Pamatinformācija par plānošanas ekrānu
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Plānošanas dialoglodziņš

Kad ir atlasītas noteiktas funkcijas, tiek atvērts atsevišķs plānošanas dialoglodziņš, kurā varat
definēt dažādus iestatījumus.

5. att. 
Pēc dialoglodziņa iestatījumu mainīšanas izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.

Opcijas

Noklikšķiniet uz OK, lai saglabātu savas veiktās izmaiņas un aizvērtu dialoglodziņu.

Noklikšķiniet uz Cancel, lai aizvērtu dialoglodziņu, nesaglabājot veiktās izmaiņas.

Ja kādā laukā tiek ievadīta vērtība, kas neietilpst norādītajās robežās, šī vērtība tiek
aizstāta ar noklusējuma vērtību vai vistuvāko attiecīgajam laukam derīgo vērtību.
Piemēram, ja ir ievadīta negatīva devas vērtība, tad programmatūrā iPlan RT Dose tiks
lietota viszemākā iespējamā devas vērtība. Jums ir jāpārbauda visas vērtības, lai
pārliecinātos, ka tās atbilst klīniskai lietošanai.
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3.3.1 Apgabals Navigator

Apgabals Navigator

Apgabalā Navigator varat pārvietoties pa iPlan Dose darba plūsmu.

④

③
②

① ⑦

⑤ ⑥

6. att. 

Nr. Komponents Funkcija

① Go to ... Atver iPlan Navigator, kurā darbības varat atlasīt jebkādā se-
cībā.

② Nākamā darbība Apgabalā Navigator vienmēr tiek rādīta pašreizējā un nāka-
mā darbība.③ Pašreizējā darbība

④
Pacienta vārds, pacien-
ta ID un terapijas plāna
nosaukums

PIEZĪME: šim pacientam varat ātri ielādēt (izmantojot 
QuickLoad) citu plānu, noklikšķinot uz plāna nosaukuma. 
Skatiet 70. lpp.
 

⑤ Minimizē iPlan logu, lai tas būtu atvērts tikai fonā.

⑥ Izslēdz iPlan programmatūru (skatiet 54. lpp.).

⑦ Next Pārceļ jūs uz nākamo darbību.

Pamatinformācija par plānošanas ekrānu
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iPlan Navigator

①
②

③ ④

7. att. 

Nr. Komponents Funkcija

① Darbību saraksts

Programmā iPlan Navigator ir uzskaitītas visas pieejamās
darbības.

• Pabeigtās darbības ir norādītas ar atzīmi.
• Pašreizējai darbībai tiek rādīta kontūra dzeltenā krāsā.
• Nākamajām darbībām tiek rādīta kontūra zilā krāsā.
• Lai atlasītu kādu darbību, noklikšķiniet uz tās ar peli.

② Skaidrojuma apgabals Pa labi no darbību saraksta ir sniegts pašreizējās darbības
skaidrojums.

③ OK Apstiprina jūsu veikto atlasi un pārceļ uz atbilstošo darbību.

④ Cancel Pārceļ jūs atpakaļ uz iepriekšējo ekrānu.
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3.3.2 Apgabals Functions

Vispārīga informācija

Atkarībā no pašreizējās plānošanas darbības šajā apgabalā tiek nodrošinātas dažādas funkcijas.

Apgabals Functions

8. att. 
Lai atlasītu kādu funkciju, noklikšķiniet uz tās ar peli.
• Pieejamās funkcijas tiek rādītas ar kontūru zilā krāsā.
• Pašlaik nepieejamās funkcijas ir pelēkotas.

Peles labās pogas lietošana

Noteiktām funkcijām varat piekļūt, uz attiecīgā ekrāna elementa noklikšķinot ar peles labo pogu.

Pamatinformācija par plānošanas ekrānu
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3.4 Vispārīgās rīkjoslas un funkciju pogas

Vispārīga informācija

Atkarībā no plānošanas apgabalā atlasītās ciļņu lapas rīkjoslā un attēla skatos var būt tālāk
uzskaitītās funkcijas.
• Funkciju pogas ar pelēku fonu ir iekļautas rīkjoslā.
• Funkciju pogas ar melnu fonu ir nodrošinātas attēlu skatos.

PIEZĪME: darbībās Treatment Planning un Dose Optimization ir nodrošinātas vairākas papildu
funkcijas, kas nav pieejamas citās plānošanas darbībās. Papildinformācija par šīm funkcijām ir
sniegta no 158. lpp.
 

Slāņu un attēlu kopu atlase

Komponents Funkcija Skatiet

Poga Slice and Image Set Selection atlasa skenējuma attēlus,
kurus rādīt plānošanas skatos. 474. lpp.

Pārlūkojiet atsevišķus slāņus augošā vai dilstošā secībā. 478. lpp.

Pārlūkojiet vairākus slāņus augošā vai dilstošā secībā. 478. lpp.

• Rekonstrukcijas skatos ar pogu Depth Scrolling varat ritināt
cauri skenēšanas rekonstrukcijām ar pacienta ikonu norādītās
ass virzienā (redzama attēla skata apakšējā kreisajā pusē). 

• Slāņu skatos ar pogu Slice Scrolling varat ritināt cauri pieeja-
majiem slāņiem. 

479. lpp.

PIEZĪME: slāņu pārlūkošanas funkcijas ir arī tieši iekļautas noteiktos attēlu skatos, kur tās tiek
rādītas ar melnu fonu.
 

Skatīšanas opcijas

Komponents Funkcija Skatiet

Poga Options sniedz iespējas piekļūt papildu skatīšanas opcijām. 490. lpp.

Poga 2D Recenter sniedz iespējas parādīt vertikālas un horizon-
tālas plaknes, kuras var lietot, lai regulētu rekonstruēšanas plak-
nes. 

486. lpp.

Poga Panning sniedz iespējas aktivizēt attēlu panoramēšanu. 489. lpp.

Poga View Types sniedz iespējas atlasīt parādāmā skata tipu
(plaknes, 3D vai objekti). 482. lpp.

Poga View Options sniedz iespējas mainīt skata orientāciju (fron-
tāla, kreisā laterālā, labā laterālā, kaudālā vai galvaskausa). 481. lpp.
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Komponents Funkcija Skatiet

Poga Composing Options sniedz iespējas pārbaudīt no atšķirī-
gām datu kopām sapludinātus divus attēla slāņus. 484. lpp.

Tālummaiņas funkcijas

Komponents Funkcija Skatiet

Pogas Zoom In/Out sniedz iespējas palielināt rādītos attēlus, lai
skenējuma attēlā varētu ciešāk izpētīt atsevišķas struktūras, pie-
mēram, audzējus. Varat arī samazināt attēla palielinājumu, lai va-
rētu parādīt visu attēlu. 

487. lpp.

Poga Full Screen pašreizējo skatu palielina līdz pilnekrāna lielu-
mam. Noklikšķinot uz šīs pogas vēlreiz, tiek atjaunots sākotnējais
skata izkārtojums. 

488. lpp.

Logošanas funkcijas

Komponents Funkcija Skatiet

Izmantojot pogu Windowing, varat regulēt pelēktoņu līmeņa sa-
dalījumu rādītajos attēlos, lai varētu uzlabot struktūru redzamību
vai kontrastu.

501. lpp.

Poga Advanced Windowing atlasītajai attēlu kopai nodrošina uz-
labotas opcijas pelēko toņu vērtības regulēšanai, Haunsfīlda vie-
nību vai SUV sadalījumu.

503. lpp.

Mērījumu funkcijas

Komponents Funkcija Skatiet

Poga Measure Hounsfield Units sniedz iespējas jebkuram attēla
slānī rādītajam punktam mērīt Haunsfīlda vienības. 507. lpp.

Poga Measure Values sniedz iespējas jebkuram attēla slānī rādī-
tajam punktam mērīt vērtību (piem., pelēktoņu vai SUV). 507. lpp.

Poga Measure Distances sniedz iespējas mērīt attālumu starp
jebkuriem diviem attēla slānī rādītajiem punktiem. 510. lpp.

Poga Measure Angles sniedz iespējas mērīt leņķi starp jebku-
riem trim attēla slānī rādītajiem punktiem. 511. lpp.

Dažādas funkcijas

Komponents Funkcija Skatiet

Poga Screenshot sniedz iespējas uzņemt rādīto skatu un dialo-
glodziņu ekrānuzņēmumus. 512. lpp.

Vispārīgās rīkjoslas un funkciju pogas
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Komponents Funkcija Skatiet

Poga Save Treatment Plan sniedz iespējas saglabāt pašreizējā
terapijas plāna izmaiņas. 52. lpp.

Poga Print sniedz iespējas drukāt finalizēto terapijas plānu. 399. lpp.
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3.5 Sava terapijas plāna saglabāšana

Vispārīga informācija

Terapijas plānošanas laikā terapijas plāns ir bieži jāsaglabā.

Kā saglabāt terapijas plānu

Darbības

1.

Noklikšķiniet uz pogas Save Treatment Plan.

2.

Dialoglodziņā Save As ... ievadiet atbilstošu plāna nosaukumu un aprakstu.

3. Lai turpinātu, noklikšķiniet uz Save.

Saglabāšanas statuss

9. att. 
Kad saglabāšanas darbība ir aktivizēta, saglabāšanas statuss tiek norādīts, izmantojot norises
joslu.

Saglabāšanas atrašanās vieta

Terapijas plāns tiek saglabāts sākotnēji konfigurētā mapē (skatiet 363. lpp.).

Sava terapijas plāna saglabāšana
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Plāna apstiprinājums

10. att. 
Ja terapijas plānu esat saglabājis pēc plāna apstiprināšanas (skatiet 350. lpp. un 358. lpp.), tiek
parādīts iepriekš redzamais apstiprinājuma ziņojums. Šis ziņojums jūs informē arī par to, ka
gadījumā, ja ar pašreizējo plānu atverat kādu plānošanas uzdevumu, kas nav Physician’s
Review vai Physicist’s Verification, šis apstiprinājums kļūs nederīgs.
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3.6 Programmatūras iPlan RT aizvēršana

Vispārīga informācija

Programmatūru var aizvērt jebkurā laikā, izmantojot izslēgšanas ikonu vai apgabalu
iPlan Navigator.

Kā izslēgt, izmantojot izslēgšanas ikonu

Darbība

Noklikšķiniet uz izslēgšanas ikonas, lai aizvērtu programmatūru.

Kā izslēgt, izmantojot apgabalu iPlan Navigator

Darbības

1. Noklikšķiniet uz Go to ... apgabalā Navigator (skatiet 46. lpp.).

2.

Atlasiet vienumu Exit un pēc tam noklikšķiniet uz OK.

Programmatūras iPlan RT aizvēršana
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Nepieciešamās papildu darbības

Ja esat modificējis savu terapijas plānu, varat saglabāt veiktās izmaiņas, parādītajā ziņojumā
noklikšķinot uz Yes.
Klikšķinot uz No, programma tiek izslēgta, nesaglabājot izmaiņas.

11. att. 

SISTĒMAS iPLAN RT LIETOŠANA
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4 PACIENTA DATU IELĀDE
4.1 Ielāde un importēšana

Vispārīga informācija

Plānošanas datus, kas saglabāti Brainlab formātā (piemēram, kad ir pabeigta iepriekšēja
apstrāde, izmantojot iPlan RT Image), var ielādēt programmatūrā iPlan RT Dose.
PIEZĪME: ja terapijas plānā ir iekļauti objekti, pirms terapijas plāna saglabāšanas, izmantojot
iPlan (Cranial) 3.0, ir jāizmanto funkcija Prepare for Export, lai varētu to atvērt programmatūrā
iPlan RT Image 4.1.1.
 

Failu formāti

Programmatūrā iPlan RT var ielādēt tālāk norādītos failu formātus.

Programmatūra Faila formāts

iPlan RT Dose xBrain, kas izveidots, izmantojot iPlan RT Dose vai iPlan RT Ima-
ge.

iPlan RT Adaptive
xBrain
DICOM attēlus var pievienot, izmantojot funkciju Add Data.

iPlan RT Phantom QA
xBrain
Tikai tās datu kopas, kas nesatur devas plānu.

Brainlab Elements —
staru terapijas kontūru vei-
došanas darba plūsma

xBrain no Patient Data Manager 2.0.

PIEZĪME: plānus, kas saglabāti programmatūrā iPlan RT Adaptive, nevar ielādēt programmatūrā
iPlan RT Dose, līdz nav izpildīta darbība Prepare for Re-planning.
 

Attēlu pārbaudīšana

Attēliem, kas ir importēti no DICOM neatbilstoša formāta (piemēram, pārsūtīšanas DLL), nav
pieejams atsauces UID kopas kadrs. Pārbaudiet, vai izveidotajās attēlu kopās ir ietverti pareizi
attēli (t. i., vienā kopā nav nesaistīti attēli no citas koordinātu sistēmas).

Vispārēja procedūra

Ielādēšanas un datu importēšanas procesu parasti veido tālāk norādītās darbības, kuras var
atšķirties atkarībā no izvēlētā datu satura un datu tipa.

Darbības

1. Atlasīt datu arhīvu, no kura jāielādē dati.

2. Atlasīt pārsūtāmos pacienta datus.
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Darbības

3. Atlasīt nepieciešamo pacienta izmeklējumu.

4. Atlasīt attiecīgo terapijas plānu.

5. Aktivizēt attēla datu ielādi.

Kad šīs darbības ir izpildītas, var sākt terapijas plānošanu.

Piezīme par drošību

Ja programmatūra iPlan RT tiek atvērta, izmantojot Patient Data Manager 2.0, iespējams, ka
automātiski segmentētie objekti netiek apstiprināti. Uzmanīgi pārskatiet objektus.

Neizmantojiet daļu no kopējiem izvades datiem, kas izveidoti, izmantojot vienu
lietojumprogrammu (piemēram, mērķa koordinātas, kas parādītas lietojumprogrammā iPlan
stereotaxy), kā citas lietojumprogrammas ievades datus (piemēram, izocentra koordinātas
programmatūrā iPlan RT Dose). Izveidotais terapijas plāns var būt ļoti nepareizs, ja
apmainīto datu daļa tiek apstrādāta neatbilstošā veidā tāpēc, ka nevarēja apmainīt visus
nepieciešamos datu ierobežojumus (piemēram, dotās koordinātas var izmantot pareizi tikai
tad, ja marķējums, koordinātu sistēma un it īpaši definīcijas izcelsme ir pilnīgi identiska).
Piemēram, galvas gredzena/lokalizētāja koordinātas var norādīt uz citu anatomiskās
struktūras pozīciju atkarībā no tā, kura attēlu kopa ir izmantota kā stereotaktiskā atsauce,
definējot galvas gredzena/lokalizētāja koordinātu sistēmu/izcelsmi vienā un otrā
lietojumprogrammā.

Ja lietojumprogrammā iPlan 3.0 Stereotaxy saglabāts terapijas plāns ar vairākām
lokalizācijas vietām tiek ielādēts programmatūrā iPlan RT Image 4.1, lietotājs
programmatūrā iPlan RT Image 4.1 stereotaktisko atsauci nevar noteikt, jo tā tika izveidota
lietojumprogrammā iPlan 3.0 Stereotaxy. Lai nepieļautu, ka, vēlāk izmantojot nepareizas
stereotaktiskās koordinātas programmatūrā iPlan RT Dose, tiek apdraudēts pacients,
lietotājs pirms pārslēgšanās uz programmatūru iPlan RT Dose nedrīkst pārsūtīt vairākas
lokalizācijas vietas uz programmatūru iPlan RT Image 4.1 vai noņemt neatbilstošās
atrašanās vietas lokalizāciju.

Ja pacienta vārds, uzvārds vai pacienta ID nav ierakstīts sākotnējos datos, datiem tiek
piešķirts statuss <unknown>. Tas rada potenciālu nepareizu pacienta datu terapijai
atlasīšanas risku. Informējiet skenera operatoru, ka datiem vienmēr ir jāpiešķir pareizais
vārds, uzvārds un ID.

Katetra un simulācijas rezultātu objekti tiek saglabāti tādā veidā, ka to datus var ielādēt
citās lietojumprogrammās. Tas nozīmē, ka jau simulētus katetrus un simulācijas objektus
var mainīt, izmantojot lietojumprogrammas, kas nav iPlan Flow 3.0. Tiklīdz simulēts katetrs
tiek mainīts, simulācijas objekts vairs neattiecas uz šī katetra simulācijas rezultātu.
Lietotājam jāatceras, ka nedrīkst manuāli mainīt katetrus vai simulācijas rezultātu objektus.

Ielāde un importēšana
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4.1.1 Vedņa lapu ielāde un importēšana

Vedņa lapas

Pacienta datus var ielādēt un importēt, izmantojot vedņa lapu sēriju.

②
③

①

④

⑤

12. att. 

Vedņa lapu izmantošana

Nr. Komponents Funkcija

① Zona Details Šeit ir pieejama papildinformācija par atlasītajiem pacienta datiem.

② Pieejamo datu sa-
raksts

Atkarībā no pašreizējās darbības šajā sarakstā var atlasīt pieeja-
mos datus, piemēram, arhīvu tipus, pacienta izmeklējumus vai attē-
lu sērijas.

③ Sarakstu galvenes

Saraksta datus var kārtot atbilstoši jebkurai pieejamajai galvenei,
noklikšķinot uz attiecīgās galvenes.
Datus var kārtot augošā vai dilstošā secībā; pašreizējo secību norā-
da bultiņu ikonas blakus galvenes nosaukumam.

④ Opciju zona

Šeit atrodas papildu iestatījumi, kas atšķiras atkarībā no pašreizējās
darbības.
Ja vēlaties, šīs funkciju var paslēpt, noklikšķinot uz bultiņas pogas,
kas atrodas virs funkciju saraksta. Noklikšķinot uz bultiņas pogas,
šīs funkcijas tiek atkal parādītas.
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Nr. Komponents Funkcija

⑤ Vispārīgās pogas Šeit atrodas vispārīgas vedņa lapas pogas, kas ir redzamas katrā
vedņa lapā.

Vedņa lapas pogas

Pogas, kas redzamas vairākās vedņa lapās, ir norādītas tālāk.
Funkcijas, kas ir specifiskas tikai vienai vedņa lapai, ir izskaidrotas atbilstošās darbības aprakstā.

Komponents Funkcija

Back Jebkurā gadījumā ļauj pārslēgties uz iepriekšējo darbību.

Cancel Ļauj aizvērt vedņa lapu un atvērt iPlan Navigator (skatīt 47. lpp.).

Next Jebkurā gadījumā ļauj pārslēgties uz nākamo darbību.

Delete

Neatgriezeniski dzēš jebkuru atlasīto failu. Pirms jebkura faila dzēšanas
programmatūra pieprasa galīgo apstiprinājumu.
• Var izdzēst tikai cietajā diskā saglabātus pacienta datus.
• Ja pacienta atlases laikā tiek izdzēsti pēdējā pacienta dati, notiek pār-

slēgšanās atpakaļ uz arhīva lapu.
• Ja izmeklējuma atlases laikā ir pieejams tikai viens pacienta izmeklē-

jums, to nevar izdzēst.
• Arhīva dzēšana tikai izņem ierakstu no arhīvu saraksta. Pacienta dati

netiek dzēsti.

Logfile ... Ļauj parādīt žurnālfailu, kas ietver papildinformāciju par līdz šim izpildīta-
jām darbībām (skatīt 72. lpp.).

Select All Ļauj atlasīt visus pašreizējā saraksta ierakstus.

Deselect All Ļauj atcelt visu pašreizējā saraksta ierakstu atlasi.

Datus var dzēst no cietā diska arī tad, ja tie ir iestatīti kā tikai lasāmi.

Ielāde un importēšana
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4.2 Attēlu datu ielāde

Piekļuve terapijas plānam

Katru terapijas plānu vienlaikus var atvērt tikai viens lietotājs.

Vairāku plānu ielāde

Vienlaikus var atvērt tikai vienu terapijas plānu. Ja viens terapijas plāns jau tiek rediģēts un vai nu
tiek ielādēts otrs terapijas plāns, vai tiek aizvērta lietojumprogramma, nesaglabājot izmaiņas,
visas pirmajā terapijas plānā veiktās izmaiņas tiek zaudētas.

Terapijas plāna formāts

Terapijas plānus nevar ielādēt, ja tie neietver DT datu kopas.

Terapijas plāna saturs

Ja devas plānošanas procesā izmantotie objekti (piemēram, plānotie mērķa apjomi (PTV)
vai riskam pakļautie audi (OAR)), veicot rediģēšanu programmatūrā iPlan RT Image, ir
pārsūtīti uz citu slāņu kopu vai ir pilnībā izņemti no konkrētā terapijas plāna, terapijas
plānu vairs nevar ielādēt programmatūrā iPlan RT Dose.

Ja iPlan RT Dose terapijas plāns tiek mainīts, izmantojot programmatūru iPlan RT Image
(piemēram, audzēja forma vai attēlu sapludināšana), galīgais iPlan RT Dose plāns obligāti ir
jāpielāgo pēdējām izmaiņām. Nepareiza pacienta apstarošana var rasties tad, ja iPlan RT
Dose plāns neatbilst iPlan RT Image terapijas parametriem.

Plānu ielāde no iepriekšējās programmatūras versijas

13. att. 
Ja no iepriekšējas programmatūras versijas tiek ielādēts terapijas plāns, kas ietver vienu vai
vairākas izocentra koordinātas un terapijas elementu grupas (piemēram, stariem un lokiem) ar
vienādiem nosaukumiem, tiek parādīts attiecīgs ziņojums.
• Ja nepieciešams, tiek pievienots prefikss „Group” vai „Coord”.
• Ja jaunā vienuma nosaukums pārsniedz 22 rakstzīmes, tiek parādīta uzvedne, kurā

nosaukumu var mainīt arī manuāli.
Tādējādi, eksportējot plānotos datus, kas vēlāk jāizmanto pacienta terapijas laikā, tiek nodrošināti
unikāla un atbilstoša nosaukuma piešķiršanas pamatprincipi.
PIEZĪME: ja plānā ir ietverti identiski stara vai loka elementu nosaukumi, arī tie tiek automātiski
pagarināti, pievienojot atbilstošu prefiksu.
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iPlan RT Phantom QA plāna ielāde

Pastāv iespēja, ka parauga plāni, kas kvalitātes nodrošināšanas nolūkā ir izveidoti programmatūrā
iPlan RT Phantom QA (skatīt 455. lpp.), netiek ielādēti citās iPlan RT lietojumprogrammās, lai
tos izmantotu pacienta terapijas plānošanā.

14. att. 

iPlan RT Adaptive plāna ielāde

Pastāv iespēja, ka plāni, kas ir izveidoti programmatūrā iPlan RT Adaptive (skatīt 419. lpp.),
netiek ielādēti citās iPlan RT lietojumprogrammās, lai tos izmantotu pacienta terapijas plānošanā.

Apstiprināta plāna ielāde

15. att. 
Ja programmatūrā tiek ielādēts jau apstiprināts terapijas plāns, tiek parādīta uzvedne ar norādi,
ka, pārejot uz konkrētām darbībām, apstiprinājums tiek uzskatīts par nederīgu.

Attēlu datu ielāde
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Programmatūrā iPlan RT Image mainītu plānu ielāde

16. att. 
Ja programmatūrā iPlan RT rediģēts terapijas plāns pēc tam tiek rediģēts programmatūrā iPlan
RT Image un pēc tam vēlreiz tiek atvērts programmatūrā iPlan RT, tiek parādīta uzvedne ar
norādi uzmanīgi pārskatīt galīgā terapijas plāna precizitāti.
Objektu dzēšana, pārvietošana vai mainīšana no vienas attēla kopas uz citu var neatgriezeniski
iznīcināt terapijas plānu.

Ja plāns ir mainīts, izmantojot citus programmatūru moduļus (piemēram, iPlan RT Image)
pēc tam, kad tas jau ietver terapijas plānu (piemēram, izocentra komponentus u. c.),
lietotājam pēc ielādes uzmanīgi jāpārbauda plāna satura pareizība.

Piezīmes par drošību

Ja terapijas plāns tiek mainīts, izmantojot citu programmatūras lietojumprogrammu
(piemēram, iPlan RT Image) pēc tam, kad ir noteikti terapijas dati (piemēram, izocentra
grupas), plāna saturs pēc ielādes uzmanīgi jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka iepriekš
plānotais saturs nav nejauši izdzēsts.

Ja terapijas plāns ir optimizēts izmantošanai ar IMRT (skatīt 305. lpp.), turpmākās izmaiņas
(piemēram, saistītas ar vokseļa objektiem), izmantojot citu programmatūras
lietojumprogrammu, piemēram, iPlan RT Image, nav atļautas. Pretējā gadījumā optimizācija
tiek uzskatīta par nederīgu.

Ja pēc staru vai loku noteikšanas terapijas plāns tiek mainīts, izmantojot citu
programmatūras lietojumprogrammu (piemēram, iPlan RT Image), audu modelis (skatīt
73. lpp.) atjaunotās lokalizācijas vai attēlu sapludināšanas dēļ var pārbīdīties attiecībā pret
atsauces DT skenēšanas rezultātu. Šī iemesla dēļ rūpīgi jāpārbauda katra stara vai loka
dziļuma ekvivalence un audu ievade loka plaknes/dziļuma projekcijas skatā (skatīt 245.
lpp.).
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Plānu ar mainītu attēlu sapludināšanu ielāde

17. att. 
Ja pabeigts devas terapijas plāns tiek atvērts programmatūrā iPlan RT Image un terapijas plānā
ir izmainīti attēlu sapludināšanas dati, uzmanīgi pārskatiet plānotā devas sadalījuma datus un
stara trajektorijas, ja mainītais terapijas plāns pēc tam tiek ielādēts programmatūrā iPlan RT
Dose. Tas jādara tāpēc, ka sākotnējo attēlu sapludināšanas datu izmaiņas var radīt citu
sapludināšanas saknes datu kopu, kas savukārt var radīt cita izlīdzinājuma slāņu kopu.
Papildinformāciju skatiet 91. lpp.

Plānu ar pielāgotu definēto orientāciju ielāde

Plāni ar pielāgotu definēto orientāciju, kas netiek atbalstīti programmatūrā iPlan RT, ir jāizdzēš, lai
varētu turpināt plānošanu. Ja šādu plānu mēģina ielādēt, tiek parādīts šis dialoglodziņš:

Opcijas

Yes: izdzēst pielāgoto orientāciju un turpināt darbu ar plānu.

No: neizdzēst pielāgoto orientāciju un atgriezties, lai atvērtu dialoglodziņu un atlasītu citu plānu.

Attēlu datu ielāde
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4.2.1 Arhīva atlase

Arhīva vedņa lapas ielāde

Vedņa lapa Load Archives tiek parādīta uzreiz pēc programmatūras startēšanas.
Terapijas plāna datus var ielādēt tikai Brainlab formātā.

18. att. 

Arhīva ielāde

Darbības

1. Lai atvieglotu pārvietošanos, noklikšķiniet uz attiecīgās kolonnas galvenes, lai, ja nepie-
ciešams, sakārtotu arhīvus pēc nosaukuma, datu formāta vai direktorija.

2. Lai atlasītu vēlamo arhīvu, noklikšķiniet uz attiecīgā nosaukuma vai ikonas.

3. Noklikšķiniet uz Next, lai parādītu arhīvā pieejamos pacienta datus.

Papildu funkcijas arhīva atlasei

Vedņa lapas Load Archives labajā pusē ir pieejamas tālāk norādītās papildu funkcijas.

Komponents Funkcija Skatīt

New Archive Ja piemērots arhīvs vēl nav konfigurēts, izmantojot šo funkciju,
var izveidot arhīvu datiem, kurus vēlaties pārsūtīt. 364. lpp.

Settings Definē konkrētus atlasītā arhīva iestatījumus. 364. lpp.

Delete Neatgriezeniski dzēš jebkuru atlasīto failu. Pirms jebkura faila
dzēšanas programmatūra pieprasa galīgo apstiprinājumu. 60. lpp.

Logfile ... Ļauj atvērt žurnālfailu, kurā ietverta papildinformācija par līdz šim
izpildītajām darbībām. 72. lpp.
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4.2.2 Pacienta datu atlase

Pacientu datu vedņa lapa

Kad arhīvs ir atlasīts, tiek parādīta pacienta datu atlases vedņa lapa.

19. att. 

Pacienta datu ielādes izpilde

Darbības

1. Lai atvieglotu pārvietošanos, noklikšķiniet uz attiecīgās kolonnas galvenes, lai, ja nepie-
ciešams, sakārtotu pacienta failus pēc vārda, uzvārda, ID vai dzimšanas datuma.

2. Lai atlasītu vēlamo pacienta failu, noklikšķiniet uz attiecīgā vārda, uzvārda vai ikonas.
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Darbības

3. Lai pārietu uz nākamo darbību, noklikšķiniet uz Next.

PIEZĪME: zilā krāsā atzīmētais pacienta ieraksts ir atlasītais pacients.
 

Papildu funkcijas iespējai Patient Selection

Vedņa lapas Patients labajā pusē ir pieejamas dažādas papildu funkcijas.

Komponents Funkcija

Delete Neatgriezeniski dzēš jebkuru atlasīto failu. Pirms jebkura faila dzēšanas sistē-
ma vienmēr pieprasa galīgo apstiprinājumu (skatiet 60. lpp.).

Logfile ... Ļauj parādīt žurnālfailu, kas ietver papildinformāciju par līdz šim izpildītajām
darbībām (skatīt 72. lpp.).

Refresh Ļauj atjaunināt ekrānu, piemēram, ja cietā diska direktorijā tiek pievienoti jauni
pacienta dati.

Search Ļauj filtrēt datu parādīšanu atbilstoši ievadei laukā Patient Name vai Patient
ID.

Reset Ļauj atiestīt filtru tā, lai vēlreiz parādītu visus pieejamos datus.

Nākamās darbības

Ja atlasītajā pacienta failā ir ietverti vairāki izmeklējumi, tiek parādīta uzvedne ar norādi atlasīt
konkrētu izmeklējumu (skatīt 68. lpp.).
Ja pacienta failā ir ietverts tikai viens izmeklējums, notiek pārslēgšanās uz terapijas plāna atlasi
(skatīt 69. lpp.).
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4.2.3 Izmeklējuma atlase

Izmeklējuma vedņa lapa

Ja ielādētie pacienta dati ietver vairākus izmeklējumus, tiek parādīta uzvedne ar norādi atlasīt
pacienta izmeklējumu.

20. att. 

Vēlamā izmeklējuma atlase

Darbības

1. Lai atvieglotu pārvietošanos, noklikšķiniet uz attiecīgās kolonnas galvenes, lai sakārtotu
pacienta izmeklējumus, piemēram, pēc izmeklējuma, komentāra vai datuma.

2. Lai atlasītu vēlamo pacienta izmeklējumu, noklikšķiniet uz nosaukuma vai ikonas.

3. Lai pārietu uz terapijas plāna atlasi, noklikšķiniet uz Next (skatīt 69. lpp.).

PIEZĪME: ja ir pieejams tikai viens pacienta izmeklējums, tas sistēmā tiek atvērts automātiski un
notiek pārslēgšanās uz nākamo darbību.
 

Attēlu datu ielāde

68 Klīniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 iPlan® RT Vers. 4.5



4.2.4 Terapijas plāna atlase

Plānu vedņa lapa

21. att. 

Terapijas plāna atlases izpilde

Darbības

1.
Lai atvieglotu pārvietošanos, noklikšķiniet uz attiecīgās kolonnas galvenes, lai, ja nepie-
ciešams, sakārtotu terapijas plānus pēc nosaukuma, lietotāja, izveides datuma vai plāna
apraksta.

2. Lai atlasītu vēlamo terapijas plānu, noklikšķiniet uz attiecīgā nosaukuma vai ikonas.

3. Lai ielādētu atlasīto terapijas plānu, noklikšķiniet uz Next.

PIEZĪME: ja ir pieejams tikai viens terapijas plāns, tas sistēmā tiek atvērts automātiski un notiek
pārslēgšanās uz nākamo darbību.
 

Plāna statuss

①

②

22. att. 

Nr. Komponents

① Apstiprinātie plāni (ikona ar īkšķi uz augšu). Skatīt šeit: 347. lpp.

② Plāni, kuriem nepieciešama turpmāka rediģēšana (zīmuļa ikona).

PACIENTA DATU IELĀDE
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Terapijas plāna ātra ielāde (QuickLoad)

Lai ātri ielādētu (QuickLoad) tam pašam pacientam paredzētu citu terapijas plānu, rīkojieties, kā
aprakstīts tālāk.

Darbības

1.

Noklikšķiniet uz pacienta vārda, uzvārda ① zonā Navigator:

①

2. Tiek parādīts šim pacientam paredzēto terapijas plānu saraksts (21. att.). Atlasiet vienu,
lai to tūlītēji ielādētu.

Attēlu datu ielāde
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4.2.5 Atlasīto datu ielāde

Vedņa lapas ielāde

Atlasītie dati tiek automātiski ielādēti, kad nepieciešamās darbības ir izpildītas.

①

② ③

23. att. 

Nr. Komponents Funkcija

① Zona Details Detalizēta informāciju par ielādētajiem datiem.

② Norises josla Norāda datu ielādes statusu.

③ Poga Abort Ļauj atcelt datu ielādi.

Nākamās darbības

Programmatūra Nākamā darbība Skatīt

iPlan RT Dose Surface Segmentation 73. lpp.

iPlan RT Adaptive View and Import 421. lpp.

iPlan RT Phantom QA Surface Segmentation 457. lpp.

iPlan RT Review Physician’s Review 348. lpp.

Ja atlasītais terapijas plāns ir mainīts, izmantojot programmatūru, piemēram,
iPlan RT Image, pēc sākotnējas rediģēšanas programmatūrā iPlan RT Dose, pēc ielādes
plāna saturs ir rūpīgi jāpārskata.

PACIENTA DATU IELĀDE
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4.3 Žunālfaili

Vispārīga informācija

Žurnālfaila funkcija ir pieejama noteiktās datu pārsūtīšanas vedņa lapās un DICOM
eksportēšanas un importēšanas funkcijas vedņa lapās (skatīt 375. lpp.). Izmantojot šo funkciju, ja
nepieciešams, konkrētā darbībā sistēmas ģenerētos žurnāfailus var atvērt un rediģēt.
PIEZĪME: lietojumprogramma iPlan RT Adaptive nodrošina tikai importēšanu uz DICOM.
 

Žurnālfaila loga aktivizēšana

Lai aktivizētu žurnālfaila logu, pa labi no vedņa lapas opciju apgabalā noklikšķiniet uz Logfile ...

Faila logs

① ② ③

24. att. 

Rādījums

Nr. Komponents

① Faila nosaukums un atrašanās vieta.

② Žurnālfaila saturs.

③

Ja vēlaties rediģēt žurnālfaila saturu vai saglabāt to citā atrašanās vietā, noklikšķiniet uz
Editor.
PIEZĪME: žurnālfails tiek parādīts teksta redaktorā Notepad, kur to var mainīt un/vai sa-
glabāt vēlamajā atrašanās vietā.
 

Žunālfaili
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5 VIRSMAS SEGMENTĀCIJA
5.1 Virsmas segmentācijas funkcijas skaidrojums

Vispārīga informācija

Lai varētu aprēķināt devu, izmantojot programmatūru iPlan RT Dose, ir jādefinē piemērots audu
modelis, kas ietver šādus elementus:
• taisnstūra attēlu kopa, kas atvasināta no atsauces kopas (skatīt šeit: 90. lpp.);
• ārēja kontūra (skatīt šeit: 99. lpp.);
• galda virsma (papildu opcija, skatīt šeit: 85. lpp.);
• papildu objekti (piemēram, bolus objekts) ar noteiktu HU vērtību (skatīt šeit: 105. lpp.).

PIEZĪME: visos turpmākajos devas aprēķinos tiek izmantots iegūtais audu modelis.
 

Izmantojot konusveida stara DT skenēšanu terapijas plānošanai, var rasties nepareizs
devas aprēķins.

Virsmas segmentācijas veikšana

Darbības

1. Iestatiet korekcijas parametrus. Šie parametri nodrošina informāciju par skenēšanu, un tie
ir nepieciešami pacienta datu pareizai interpretācijai programmatūrā iPlan RT Dose.

2.

Mainiet atsauces kopas, ja nepieciešams. Ja tiek mainītas atsauces kopas, jāpārbauda,
vai parametri joprojām ir derīgi.
PIEZĪME: izņēmums (attiecas uz iPlan RT 4.5.4/iPlan RT Image 4.1.2 versiju): atsauces
kopu nevar mainīt, ja lokalizēts atjaunināts skenēšanas rezultāts tiek pievienots esošam
lokalizētam terapijas plānam. Šādā gadījumā pēdējā lokalizētā datu kopa automātiski tiek
noteikta kā atsauces kopa un manuālās izmaiņas nav atļautas.
 

3.
Pielāgojiet kontūras. Programmatūrā iPlan RT Dose tiek izveidotas virsmas kontūras. Tā
kā devas aprēķināšanas laikā tiek ņemti vērā tikai dati šajā ārējā kontūrā, to var pielāgot,
ja nepieciešams.

4. Iestatiet atsauces punktus. Atsauces punkts nelokalizētos kraniālos un ekstrakraniālos
datos var atvieglot turpmāko pacienta centrēšanu.

5. Pievienojiet 3D objektu, piemēram, bolus objektu.

Jauna plāna sākšana

Ielādējot terapijas plānu, notiek pārslēgšanās uz darbību Surface Segmentation.

VIRSMAS SEGMENTĀCIJA
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Opcijas

1. Ja atlasītais terapijas plāns ietver vairākas sapludinātas DT kopas, vispirms tiek parādīta uz-
vedne ar norādījumu atlasīt vēlamo atsauces kopu (skatīt arī: 89. lpp.).

2. Ja
- terapijas plāns ir iepriekš rediģēts, izmantojot programmatūru iPlan RT Image vai iepriek-

šēju iPlan RT Dose versiju, vai
- tiek izveidots jauns plāns,

tiek parādīta uzvedne ar norādījumu definēt vairākus korekcijas parametrus dialoglodziņā Set
Parameters.

Ja virsmas segmentācijas dati jau ir ievadīti, notiek pārslēgšanās tieši uz galveno ekrānu.

Virsmas segmentācijas funkcijas skaidrojums
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5.1.1 Pieejamo funkciju kopsavilkums

Ekrāns Surface Segmentation

25. att. 

Funkciju cilne

Komponents Funkcija Skatīt

Choose Refe-
rence Set...

Ļauj atlasīt audu/devas atsauces datu kopu un DRR aprēķinu
turpmākai pacienta centrēšanai. 89. lpp.

Set Reference
Point Ļauj iestatīt atsauces punktu nelokalizētos pacienta datos. 77. lpp.

Set Parame-
ters...

Ļauj noteikt konversijas tabulas Haunsfīlda vienību pārvēršanai
uz elektronu blīvuma mērvienībām, kā arī noteikt citus terapijas
pamatparametrus.

98. lpp.

Brush Size Sur-
face Adjustment

Šīs funkcijas ļauj manuāli pielāgot kontūru datus, kas program-
matūrā jāņem vērā devas aprēķināšanas laikā.
Šīs funkcijas nav pieejamas cilnē Overview.

99. lpp.

Remove 3D Re-
gion Ļauj dzēst datu kopā trīsdimensiju objektus. 108. lpp.

Smooth Outer
Contour 

Ļauj izlīdzināt plānotā 3D objekta virsmu, lai atvieglotu devas
korekciju. 100. lpp.

Update Tissue Ļauj parādīt ar audiem, kontūrām un audu modelim veiktās iz-
maiņas. 103. lpp.

Original / Tissue
slider

Ļauj salīdzināt sākotnējo DT slāni ar tā izmainīto rekonstrukciju
(audu modelis). 103. lpp.

Show All Objects Ļauj parādīt visus noteiktos objektus.

Heterogenity
Correction

Izmantojot šo izvēles rūtiņu, varat izlemt, vai deva ir jāplāno, iz-
mantojot attēla datos pieejamos elektronu blīvuma datus. 104. lpp.

VIRSMAS SEGMENTĀCIJA

Klīniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 iPlan® RT Vers. 4.5 75



Cilne Artificial

Funkciju zonas cilnē Artificial ir pieejamas ar audiem nesaistītiem elementiem paredzētas
papildu funkcijas, piemēram, medicīniski implanti un bolus materiāli.

Komponents Funkcija Skatīt

Define Bolus
Ārstējot PTV, kas ir tuvu ādas virsmai, šī funkcija ļauj noteikt
konkrētus objektus, kas norāda audu ekvivalenta bolus objektu,
kas šādos gadījumos tiek novietots virs ādas.

105. lpp.

Overwrite HU
HU Value

Ļauj definēt specifiski HU vērtību, kas jāizmanto noteiktam ob-
jektam, piemēram, medicīniskam implantātam. 107. lpp.

Virsmas segmentācijas funkcijas skaidrojums

76 Klīniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 iPlan® RT Vers. 4.5



5.2 Korekcijas parametru iestatīšana

Vispārīga informācija

Lai nodrošinātu, ka attēla dati programmatūrā iPlan RT Dose tiek interpretēti pareizi, var iestatīt
parametrus.

Jauna plāna parametru iestatīšana

Uzvedne ar norādi iestatīt parametrus tiek parādīta šādos gadījumos:
• ja programmatūrā iPlan RT Image tiek atvērts jauns plāns vai tas ir izveidots, izmantojot

iepriekšējo programmatūras iPlan RT Dose versiju;
• tiek izveidots jauns plāns.

Parametru iestatīšanas izpilde

Lai pielāgotu esošos iestatījumus jebkurā laikā, noklikšķiniet uz Set Parameters ... un atveriet
dialoglodziņu Set Parameters. 

Pieejamie korekcijas parametri

Iestatīt var tālāk norādītos parametrus.
• HU (Hounsfīlda vienība) pārvēršana uz ED (Elektronu blīvums) (skatīt šeit: 79. lpp.)
• Terapijas veids (skatīt šeit: 84. lpp.)
• Skenēšanas un terapijas orientācija (skatīt šeit: 88. lpp.)
• Pacienta noteikšanas robežvērtība
• Audu modeļa izšķirtspēja (skatīt šeit: 81. lpp.)
• Devas izšķirtspēja
• Galda virsmas iestatījumi (skatīt šeit: 85. lpp.)

Dialoglodziņš Set Parameters

26. att. 
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Konkrēto iestatījumu apstiprināšana

Kad vēlamie iestatījumi ir konfigurēti un pieejamie lokalizētie, skenēšanas un terapijas orientācijas
dati ir apstiprināti (skatīt šeit: 88. lpp.), var apstiprināt veiktos iestatījumus un pāriet uz virsmas
segmentāciju, noklikšķinot uz OK.

Korekcijas parametru iestatīšana
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5.2.1 HU (Hounsfīlda vienība) pārvēršana uz ED (Elektronu blīvums)

Vispārīga informācija

Var nodrošināt, lai no DT skenera atkarīgās Haunsfīlda vienību vērtības, kas ietvertas pacienta
skenēšanas rezultātos, tiek pareizi pārvērstas ekvivalentās elektronu blīvuma vērtībās.
Tas ir īpaši noderīgi, ja nevar veikt tiešu lineāru pārvēršanu, piemēram, pacienta ķermeņa audu
gadījumā.

Pārvēršanas funkcijas

HU vērtību pārvēršanas uz ED dati ir redzami dialoglodziņā Set Parameters:

①

③
②

27. att. 

Nr. Komponents Funkcija

① Pārvēršanas datu
tabulu saraksts

Pieejamo HU vērtību pārvēršanas uz ED datu tabulu saraksts.
Noklusējuma pārvēršanas datu tabula, kurā izmantotas programma-
tūras iPlan RT Dose iepriekšējām versijām raksturīgas vērtības,
tiek nodrošināta automātiski.

② Pārvēršanas līkne Atlasītajā pārvēršanas datu tabulā ietvertie dati tiek parādīti pārvēr-
šanas līknes veidā.

③ Pārvēršanas punkts Atsevišķi atlasītajā tabulā ievadītie pārvēršanas ekvivalenti tiek pa-
rādīti kā pārvēršanas punkti uz līknes.

PIEZĪME: ielādējot terapijas plānus, kas izveidoti, izmantojot programmatūru iPlan RT Dose 3.0,
HU pārvēršanas vērtības tiek aizstātas ar vērtībām, kas ietvertas atlasītā pārvēršanas datu tabulā.
 

Pārvēršanas datu tabulas rediģēšana

Opcijas

Lai mainītu esošu tabulu, atlasiet attiecīgo tabulu ① un noklikšķiniet uz Edit.
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Opcijas

Lai izveidotu papildu pārvēršanas datu tabulu, noklikšķiniet uz New pārvēršanas datu tabulu sa-
rakstā.

Abos gadījumos tiek parādīts dialoglodziņš Edit Table.

28. att. 

Darbības

1. Ievadiet attiecīgu skenera nosaukumu, kuram jāizmanto pārveidošanas datu tabula. Ske-
nera nosaukumam jābūt unikālam.

2. Attiecīgajos laukos ievadiet atbilstošas pārvēršanas vērtības, piemēram, kā noteikts pēc
modeļa testēšanas.

3. Noklikšķiniet uz OK, lai apstiprinātu ievadītos datus.

4. Atbilstošā pārveidošanas līkne tagad tiek atbilstoši atjaunināta.

Pārvēršanas datu tabulai paredzētās prasības

Pārvēršanas datu tabulām jāatbilst tālāk aprakstītajām prasībām.
• Tabulā jābūt vismaz diviem ierakstiem.
• Katra HU vai ED vērtība var būt noteikta tikai vienu reizi.
• Vērtības var ievadīt tikai stingri monotonā augošā secībā.
• Maksimālā HU vērtība ir +3071.
• Noklusējums ir vērtību pāris HU -1000 = ED 0.00, kas jāiekļauj pārvēršanas datu tabulā.
• HU vērtības +3071 atbilstošo ED vērtību nosaka lietotājs, un tā ir obligāti jānorāda.

Ticamības pārbaude

Nospiežot OK, tiek veikta ticamības pārbaude, kurā tiek pārbaudīts, vai ievadītie dati atbilst
pamatotajiem ierobežojumiem. Ja ierobežojumi ir pārsniegti, tiek parādīts brīdinājuma ziņojums.
Šajā gadījumā pirms apstiprināšanas un izmantošanas terapijā ievadītie dati ir vēlreiz jāpārbauda.

Lietotājam pirms apstiprināšanas un izmantošanas plānošanā ir rūpīgi jāpārbauda HU
pārvēršanas uz ED datu tabulā ievadīto vērtību pareizība.

Korekcijas parametru iestatīšana
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5.2.2 Pacienta audu noteikšanai paredzētās HU robežvērtības pielāgošana

Pacienta noteikšanas iestatījumi

Ielādējot DT pacienta datus pirmo reizi, programmatūrā iPlan RT Dose automātiski tiek noteikta
noklusējuma robežvērtība -200 HU kā zemākā audu modeļa ārējās kontūras robeža.

29. att. 

HU robežvērtības maiņa

Lai rediģētu noteiktās ārējās kontūras robežvērtību, var izmantot dialoglodziņā Set Parameters
pieejamo lauku HU Threshold.

Iekļauto dobumu pievienošana

Automātiskais kontūru algoritms automātiski aizpilda visus dobumus šajā ārējā kontūrā.

Opcijas Skatīt

Lai nodrošinātu, ka algoritms, veicot turpmāko devas aprēķināšanu, ņem vērā arī
šos dobumus, atzīmējiet izvēles rūtiņu Add fully enclosed cavities to patient. 101. lpp.

Ārējās kontūras var pielāgot pēc tam, piemēram, lai izslēgtu attēla datus, kas nav
saistīti ar devas aprēķināšanu, piemēram, skenera radītus artefaktus vai gaisa do-
bumus.

99. lpp.

Ja tiek izmantotas nelokalizētas datu kopas, piekļuve audu modeļa zonai var būt
ierobežota. 84. lpp.

Papildu ārējas kontūras pievienošana

Papildu ārējo kontūru var arī importēt iepriekš programmatūrā iPlan RT Image. Šo papildu ārējo
kontūru var pēc tam noteikt, izmantojot programmatūru iPlan RT Dose.

Darbības

1. Lai noteiktu papildu ārējo kontūru, kas šādi izveidota, izmantojot programmatūru iPlan RT
Dose, nosakiet to tajā pašā DT kopā, kas ir atlasīta kā atsauces kopa (skatīt 90. lpp.).

2.

Kad visi iestatījumi dialoglodziņā Set Parameters ir iestatīti, tiek parādīta uzvedne ar no-
rādi atlasīt vai nu papildu ārējo kontūru, kas izveidota, izmantojot programmatūru iPlan
RT Image, vai iekšējo ārējo kontūru, kas izveidota, izmantojot iepriekš aprakstīto opciju
Patient Detection Settings.

3.
Ja tiek atlasīta papildu ārējā kontūra, kas izveidota, izmantojot programmatūru iPlan RT
Image, tā tiek pārvērsta par parastu iekšēju ārējo kontūru. Šo pārvēršanu var veikt tikai
vienu reizi, un to var atcelt, tikai vēlreiz ielādējot plānu.

VIRSMAS SEGMENTĀCIJA
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5.2.3 Audu modeļa izšķirtspējas pielāgošana

Vispārīga informācija

Audu modeļa izšķirtspēju var pielāgot, lai uzlabotu sistēmas veiktspējas un devas plānošanas
precizitātes rezultātu viendabīgumu.
PIEZĪME: zemāka audu modeļa izšķirtspēja var radīt neprecīzāku devas aprēķināšanas rezultātu.
 

Audu modeļa izšķirtspējas mainīšana

Darbības

1.

Sadaļas Resolution of Tissue Model dialoglodziņā Set Parameters skenēšanas koordi-
nātām paredzētajos laukos ievadiet koeficientu, ar kādu jāsamazina sākotnējā audu mo-
deļa skenēšanas izšķirtspēja.

2.

Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Use Average Slice Distance, iegūtajam audu modelim tiek
aprēķināts arī vidējais attālums starp slāņiem, izmantojot vidējā attāluma starp visiem at-
sauces kopā iekļautajiem slāņiem vērtību. Faktiskais skenēšanas slāņu skaits paliek ne-
mainīgs.
Ja šī izvēles rūtiņa nav atzīmēta, audu modelim tiek vienmērīgi izmantots īsākais attā-
lums starp slāņiem atsauces kopā. Skenēšanas slāņu skaits tiek attiecīgi palielināts.

PIEZĪME: detalizēta informācija par attālumiem starp slāņiem attiecīgajā attēlu kopā ir pieejama
attēla iestatījumu rekvizītu sadaļā, ko var skatīt cilnē Plan Content (skatīt šeit: 480. lpp.).
 

Sistēmas veiktspēja

Konfigurētajiem iestatījumiem un galīgajai izšķirtspējai nepieciešamā vieta sistēmas atmiņā ir
norādīta zonas Resolution of Tissue Model apakšdaļā.

Ar audu izšķirtspēju saistīto izmaiņu pārbaude

Lai pārbaudītu veiktās izmaiņas, salīdzinot ar esošajiem skenēšanas datiem, var izmantot funkciju
zonā pieejamo līdzekli Update Tissue (skatīt šeit: 103. lpp.).
Lai salīdzināšana būtu precīza, var arī deaktivizēt opciju Display Interpolation (skatīt šeit: 491.
lpp.).

Korekcijas parametru iestatīšana
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5.2.4 Devas izšķirtspējas pielāgošana

Devas izšķirtspēja un DVH

Dialoglodziņā Set Parameters pieejamie devas izšķirtspējas iestatījumi tiek izmantoti, lai noteiktu
devas aprēķināšanas režģi devas apjoma histogrammā (skatīt šeit: 220. lpp.). 

Devu izšķirtspējas pielāgošanas izpilde

Darbības

1.

Pielāgojiet devas izšķirtspēju laukā Dose Resolution Settings.

Parasti, jo laukā Dose Resolution ievadītā vērtība milimetros ir zemāka, jo lielāka preci-
zitāte tiek iegūta devas aprēķināšanas laikā.

2.
Lai nodrošinātu automātisku režģa izmēra pielāgošanas iespēju, tādējādi ļaujot precīzi
aprēķināt devu arī ļoti mazu struktūru gadījumā, ieteicams atzīmēt izvēles rūtiņu Finer for
Small Objects.

Devas izšķirtspējas mainīšana devas apjoma histogrammā (DVH)

Šeit konfigurējamos iestatījumus var mainīt arī vēlāk pašā devas apjoma histogrammā (skatīt šeit:
220. lpp.).

Devas aprēķina precizitāte ir atkarīga no lietotāja noteiktās devas režģa izšķirtspējas.
Vērtībai, kas tiek izmantota galīgā terapijas plāna apstiprināšanai, ir jābūt iespējami zemai
un ne augstākai par 5 mm. Ja objekta izmērs ir mazāks par 30 mm, īpaši ieteicams izmantot
vērtības, kas vienādas ar 3 mm vai mazākas.

VIRSMAS SEGMENTĀCIJA
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5.2.5 Terapijas veida iestatīšana

Terapijas veida iestatīšanas izpilde

Dialoglodziņa Set Parameters zonā Treatment Type atkarībā no veicamās terapijas atlasiet vai
nu opciju Cranial, vai Extracranial.

30. att. 

Objekta apgriešana

Ja tiek izmantotas nelokalizētas kraniālas un ekstrakraniālas datu kopas, apgriešanas diapazonu
var iestatīt manuāli, lai noņemtu apgabalus, kas nav nepieciešami devas aprēķināšanai,
piemēram, skenera kušete.

31. att. 
Izmantojot lokalizētas kraniālas datu kopas, programmatūra automātiski pielāgo apgriešanas
diapazonu x–y ass virzienā atbilstoši zonai lokalizētāja lodziņā, ņemot vērā atsauces kadru, ko
nodrošina lokalizētāja lodziņš. Šajā gadījumā objekta apgriešanas funkcija nav pieejama.

Pārbaudiet iegūtās ārējās kontūras un audu modeļa precizitāti. Kontūrā ir jābūt iekļautam
pilnīgi visam apgabalam, kas attiecas uz terapiju.

Apgriešanas diapazona pielāgošana

Darbības

1.

Noklikšķiniet uz pogas Adjust Outer Contour Region dialoglodziņa labajā pusē.

2. Novietojiet peles kursoru virs zilās kontūras skatā Axial, Coronal vai Sagittal un pielāgo-
jiet kontūru tā, lai noņemamais apgabals netiek iekļauts.

3. Noklikšķinot uz OK dialoglodziņā Set Parameters, veiktā atlase tiek apstiprināta un atla-
sītais apgabals netiek iekļauts ārējā kontūrā.

Korekcijas parametru iestatīšana
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5.2.6 Galda virsmas iestatīšana

Vispārīga informācija

Ja apstarošana tiek virzīta cauri cietam oglekļa šķiedras slānim, piemēram, galda virsmai, rodas
devas intensitātes pavājināšanās un uzkrāšanās. Norādot galda virsmu, kas tiks izmantota
plānotajā terapijā, dialoglodziņā Set Parameters, šī ietekme tiek ņemta vērā devas plānošanas
laikā.

Galda virsmas iestatījumi

Ja izmanto Brainlab funkciju Bezrāmja SRD DT/angiogrāfijas lokalizētājs un mērķa
pozicionētājs vai Galvas un kakla zonas lokalizētājs un mērķa pozicionētājs, šī opcija ir
pieejama, ārstējot veidojumus ārpus galvaskausa un veidojumus galvaskausā..
Izmantot un ielādēt programmatūrā iPlan RT var tikai ar saderīgiem lokalizatoriem lokalizētus
plānus.

32. att. 
PIEZĪME: ja funkcija Frameless SRS Universal CT Overlay tiek izmantota kopā ar lokalizētāja
lodziņu, programmatūra automātiski pielāgo apgriešanas diapazonu x–y ass virzienā attiecībā pret
apgabalu lokalizētāja lodziņā. Tā kā DT pārklājums tiek apgriezts, sadaļā Galda virsmas
iestatījumi ir jāatlasa opcija Frameless SRS Universal Couch Extension, ja galda virsma ir jāiekļauj
devas plānošanā.
 

Galda virsmas iestatījumu pielāgošana

Darbības

1. Lai atlasītu galda virsmu, atzīmējiet izvēles rūtiņu Add Table Top dialoglodziņā Set Para-
meters.

2. Parādītajā nolaižamajā sarakstā atlasiet attiecīgo galvas pagarinājumu.

3. Dialoglodziņa Set Parameters skatā Coronal ritiniet cauri attēlu kopai, līdz
attēlā ir redzama galda virskārta.

4.

Aktivizējiet pogu Adjust Outer Contour Region dialoglodziņa Set Parame-
ters labajā pusē.
(Ja tiek izmantota cita funkciju poga, pogu Adjust Outer Contour Region
nevar atkārtoti iespējot.)

5. Novietojiet peles kursoru skatā Coronal virs zilās/dzeltenās kontūras un pārvietojiet gal-
vas pagarinājuma kontūru terapijai paredzētajā galīgajā pozīcijā.

6. Skatā Axial/Sagittal precīzi pielāgojiet un pārskatiet novietojumu.

7. Lai apstiprinātu novietojumu, dialoglodziņā Set Parameters noklikšķiniet uz OK.

8. Kad galda virsma ir atlasīta, tā ir redzama rekonstrukcijas skatos (skatīt šeit: 84. lpp.).

Galda virsmas blīvuma datus var pārbaudīt galvenajā ekrānā, izmantojot slīdni Original/Tissue
(skatīt šeit: 103. lpp.) un Hounsfīlda vienību mērīšanas funkciju (skatīt šeit: 507. lpp.).
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PIEZĪME: dažiem kušetes virsmas modeļiem, piemēram, Varian IGRT modeļiem, logošanas
līmenis jāiestata mazāks par -700 HU, lai varētu skatīt kušetes virsmas modeli. Informāciju par
logošanas līmeņa iestatīšanu skatiet šeit: 501. lpp. un 503. lpp. Ja galda virsma ir atlasīta un tiek
izmantota terapijas plānā, tā tiek norādīta fiziķiem paredzēto parametru izdrukā sadaļā Audu
modelis. Vienmēr pārbaudiet, vai ir atlasīta un plānā tiek izmantota pareizā galda virsma.
 

Pirms terapijas jums, atrodoties terapijas telpā, ir attiecīgi jāpārbauda, vai atlasītā galda
virsma atbilst galda virsmai, kas izmantota terapijas plānošanas laikā.

Galda virsmas pozicionēšana

Lokalizētu pacientu gadījumā galda virsmas novietojums tiek pielāgots automātiski atbilstoši
lokalizētāja koordinātām, un lietotājs to nevar mainīt.
Ja tiek atlasīta nelokalizēta atsauces kopa (skatīt šeit: 89. lpp.), galda virsmas novietojums tiek
savienots ar apgriešanas lodziņa novietojumu (skatīt šeit: 84. lpp.), kā aprakstīts tālāk.
• AP virziens: galda virsma tiek pievienota pie apgriešanas lodziņa aizmugurējās malas, ja

pacienta DT skenēšanas orientācija ir guļus uz muguras, vai pie apgriešanas lodziņa
priekšējās malas, ja skenēšanas orientācija ir guļus uz vēdera.

• LR un HF virziens: galda virsmas centrs tiek novietots apgriešanas lodziņa centrā.
Galda virsmas novietojumu var pārbaudīt rekonstrukcijas skatos dialoglodziņā Set Parameters.

Piezīmes par drošību

Pirms terapijas lietotājam, atrodoties terapijas telpā, ir attiecīgi jāpārbauda, vai atlasītā
galda virsma atbilst galda virsmai, kas izmantota terapijas plānošanas laikā.

Lietotājam ir jāpārbauda galda virsmas novietojuma pareizība attiecībā pret pacienta
novietojumu. Tas ir īpaši svarīgi tādu staru gadījumā, kas saskaras ar galda virsmu šaurā,
gandrīz horizontālā leņķī. Nelielas atšķirības starp devas plānu un faktiskajiem terapijas
iestatījumiem var izraisīt būtiskas atšķirības starp aprēķināto un faktisko devu.

Galda virsmas modeļi ir reālās ģeometriskās formas tuvinājumi, un tie neņem vērā augsta
blīvuma apgabalus, kas ietver metāla savienotājus. Izvairieties veikt apstarošanu caur šiem
apgabaliem, attiecīgi pielāgojot stara apstarošanas virzienu un arkas elementus.

Kopumā nav ieteicams pacientu apstarošanu veikt cauri kušetes virsmai (no aizmugures).
Tomēr, ja no tā nevar izvairīties, virsmas segmentācijas uzdevumā ir jāiekļauj devas
aprēķinam paredzētās konkrētās galda virsmas modelis. Pretējā gadījumā jāņem vērā, ka
aprēķinātās devas sadalījumā nav ietverta papildu vājināšanas vai pastiprināta ādas deva,
kas rodas kušetes virsmas tuvumā. Pēc tam devas aprēķinus var labot manuāli.

Ja tiek izmantotas kušetes virsmas, ko nav ražojis Brainlab, nevar garantēt izveidoto
parametru atbilstību faktiski izmantotās kušetes virsmai. Lūdzu, pārbaudiet, vai iPlan
aprēķini atbilst izmantotajai kušetes virsmai, veicot atbilstošos kvalitātes nodrošināšanas
mērījumus.

Galda virsma tiek pagarināta X–Y ass virzienā arī tad, ja DT skenēšanas diapazons ir
mazāks. Ņemiet vērā, ka galda virsmas garums tiek apgriezts atbilstoši skenēšanas
diapazonam (Z ass virzienā) vai apgriešanas lodziņam (atkarībā no tā, kurš ir mazāks).

Pirms terapijas uzsākšanas jums, atrodoties terapijas telpā, ir atbilstoši jāpārbauda, vai
atlasītos gentrija un kušetes leņķus var izmantot, lai veiktu terapiju, neradot traumas
pacientam un neizraisot bojājumus iekārtai, piemēram, terapijas padeves sistēmai.

Ja terapijai tiek izmantota kušetes virsma, kas ir iekļauta arī pacienta DT skenēšanā
(piemēram, Brainlab Bezrāmja SRS universālais kušetes pagarinājums), pārbaudiet, vai
kušetes virsma ir pareizi noteikta ārējās kontūras noteikšanas uzdevumā Surface
Segmentation. Uzņēmums Brainlab iesaka izmantot funkciju Add Table Top, lai skenētās
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kušetes virsmu nomainītu ar mākslīgās kušetes virsmas modeli. Ja izmantotā kušetes
virsma nav iekļauta mākslīgo kušetes virsmu sarakstā un nav pareizi noteikta, pielāgojiet
HU robežvērtību, līdz skenētā kušetes virsma tiek pareizi noteikta.
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5.2.7 Skenēšanas un terapijas orientācija

Vispārīga informācija

Lai varētu apstiprināt konkrētos iestatījumus dialoglodziņā Set Parameters, ir jāpārskata un
jāapstiprina pieejamie lokalizētāja un orientācijas dati.

Apstiprināšanas apgabals

33. att. 

Parametru pārskatīšanas izpilde

Darbības

1. Pārskatiet pieejamos datus.

2. Pārbaudiet, vai DT skenēšanas orientācija rekonstrukcijas skatos atbilst pacienta ikonas
orientācijai.

3. Terapijas orientācija vienmēr ir galva gentrija virzienā. Orientācija ar kājām gentrija virzie-
nā netiek atbalstīta.

4. Ja parādītie dati ir atbilstoši un pieņemami, atzīmējiet izvēles rūtiņu Acknowledged.

5. Tagad var apstiprināt konkrētos iestatījumus un aizvērt dialoglodziņu, noklikšķinot uz OK.

PIEZĪME: programmatūra iPlan RT Dose atbalsta tikai terapijas ar galvu gentrija virzienā.
Importētie dati tiek attiecīgi pārveidoti.
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5.3 Atsauces kopu mainīšana

Vispārīga informācija

Citu atsauces datu kopu var nomainīt tad, ja tāda ir pieejama. Atsauces datu kopu izmanto šādos
gadījumos:
• lai noteiktu ārējo kontūru un audu modeli, ko izmanto devas algoritms;
• lai aprēķinātu digitāli rekonstruētas rentgenogrammas (DRR) turpmākai pacienta centrēšanai.

PIEZĪME: ja plānā ir ietverta vairāk nekā viena DT attēlu kopa, skatiet informāciju šeit: 94. lpp.
 

Izmantojamās attēlu kopas

Citu attēlu kopu kā atsauces kopu var atlasīt tad, ja:
• atlasītā kopa ir sapludināta ar pašreizējo atsauces kopu;
• ja atlasītajai kopai it tāds pats lokalizācijas statuss.

Atsauces kopu var mainīt pret jebkuru attēlu kopu tādu sapludinātu attēlu kopu ķēdē, uz kurām
attiecas iepriekš minētie nosacījumi.
Nelokalizētu attēlu kopu var arī noteikt kā atsauces kopu tad, ja tā ir sapludināta ar lokalizētu
attēlu kopu, kas ir sapludināta ar pašreizējo atsauces kopu.
Vairāk nekā vienas lokalizētas kopas izmantošana var būt sarežģīta. Vienmēr izmantojiet pirmās
ķēdes kopas koordinātu sistēmu.

Ja ir pieejama vairāk nekā viena lokalizēta datu kopa, pacienta pozicionēšanai obligāti
jāatlasa pareizā kopa. Ja pacients vai lokalizētājs starp DT skenēšanu un terapijas padevi ir
izkustējies, piemēram, mainot galvas gredzena novietojumu un atkārtoti skenējot pacientu,
iepriekš izveidotās datu kopas koordinātu sistēma būs nederīga. Nederīgas datu kopas
atlasīšana var izraisīt pacienta nepareizu centrēšanu.

Ja atsauces kopa tiek mainīta, pārbaudiet, vai audi ir pareizi aprēķināti un vai pacienta
centrēšana un orientācija ir tāda, kā terapijai paredzēta.
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5.3.1 Atsauces kopas izvēle

Atsauces kopas atlase

Lai atvērtu atlases dialoglodziņu, noklikšķiniet uz Choose Reference Set ...
PIEZĪME: atkarībā no pašreizējam pacientam pieejamiem attēla datiem, ielādējot pacienta datus,
iespējams, automātiski tiek parādīta uzvedne ar norādi atlasīt atsauces kopu.
 

Dialoglodziņš Set Selection

①

②
③

34. att. 

Atlases veikšana

Darbības

1. Pieejamo attēlu kopu sarakstā ① atlasiet parādāmo attēlu kopu. 

2.
Atlasiet piemērotu slāni slāņa skata zonā ②.
• Slāņa skata zonā atlasītais slānis vai slāņi tiek iezīmēti zilā krāsā.
• Priekšskatījuma zonā ③ pārskatīšanai tiek parādīts pašlaik atlasītais slānis.

3. Lai apstiprinātu atlasi un parādītu slāņus plānošanas zonas attēla skatos, noklikšķiniet uz
OK.

Atlases rādījums

Atlasītā atsauces kopa tagad tiek parādīta zem parametra Choose Reference Set ...

35. att. 

Vienmēr pārbaudiet, vai audi ir pareizi aprēķināti un vai pacienta centrēšana un orientācija
ir tāda, kā terapijai paredzēta. Tas ir īpaši svarīgi, ja atsauces kopa tiek mainīta.

Atsauces kopu mainīšana
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5.3.2 Atsauces kopas un centrēšanas kopas piešķiršanas nozīme

Vispārīga informācija

Lai varētu labāk izprast attēlu kopu piešķiršanas nozīmi gadījumos, kad programmatūrā iPlan RT
Dose pabeigta devas terapijas plāna attēlu sapludināšanas dati ir mainīti, izmantojot
programmatūru iPlan RT Image, tālāk ir sniegtas dažas pamatdefinīcijas.

Ar attēlu sapludināšanu saistītā terminoloģija

Sapludināšanas pā-
ris

Tas ir divu tādu attēlu kopu apvienojums, kas ir sapludinātas kopā noteiktā
secībā, izmantojot programmatūru iPlan RT Image.

Saistītā kopa Šī ir otrā attēla kopa sapludināšanas pārī. Tā ir sapludināta ar centrēšanas
kopu.

Centrēšanas kopa
Šī ir attēlu kopa, kas tiek izmantota turpmākai pacienta centrēšanai uz te-
rapijas galda. Centrēšanas kopa ir vienmēr pirmā attēlu kopa sapludināša-
nas pārī, kas sakrīt arī ar sapludināšanas sakni.

Atsauces kopa
Šī ir attēlu kopa, kas piešķirta, izmantojot programmatūru iPlan RT Dose,
un ko paredzēts izmantot devas algoritmā un DRR aprēķinā (skatīt šeit:
73. lpp.).

1. piemērs.

CT1 MR1
Šajā sapludināšanas pārī:
• CT1 ir centrēšanas kopa;
• MR1 ir saistītā kopā, kas ir sapludināta ar CT1.

Sapludinā-
šanas sakne

Atkarībā no terapijas plānā ietverto attēlu kopu skaita un no to sapludināšanas
pāru skaita, kas izveidoti, izmantojot programmatūru iPlan RT Image, var rasties
viena vai vairākas sapludināšanas saknes.

2. piemērs.

CT1 MR1

CT2MR2
Šādā gadījumā:
• CT1 ir sapludināšanas sakne, jo visas attēlu kopas ir vai nu tieši, vai netieši sapludinātas;
• CT1 vai CT2 var atlasīt kā atsauces kopu.

Attēlu sapludināšanas parādīšana

Pieejamos sapludināšanas datus var skatīt cilnē Plan Content.

36. att. 
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Šajā gadījumā CT1 ir gan sapludināšanas sakne, gan centrēšanas kopa.

Attēlu kopas piešķiršana

Pašreizējos attēlu kopas piešķiršanas uzdevumus var skatīt plāna rekvizītu sadaļā (skatīt arī šeit:
162. lpp.).

37. att. 

Sapludināšanas ķēdes pirmās kopas nozīmīgums

Programmatūrā iPlan RT Image noteiktā pirmā attēlu kopa sapludināšanas ķēdē (skatīt šeit: 91.
lpp.) pēc noklusējuma tiek izmantota kā atsauces kopa programmatūrā iPlan RT Dose. To var
apstiprināt vai manuāli mainīt (skatīt šeit: 73. lpp.).
Turpmākai pacienta centrēšanai uz terapijas galda izmantotā centrēšanas kopa automātiski ir
attēlu kopa, kas programmatūrā iPlan RT Image ir noteikta pirmā sapludināšanas ķēdē.
Centrēšanas kopu nevar manuāli iestatīt programmatūrā iPlan RT Dose.
Kā izskaidrots šeit: 91. lpp., jaunu centrēšanas kopu var automātiski iestatīt, ja ir veiktas izmaiņas
terapijas plānā, piemēram, importējot un sapludinot jaunu attēlu kopu programmatūrā iPlan RT
Image.
Ja ir iestatīta jauna centrēšanas kopa, devas plānošana, kas veikta, izmantojot sākotnējās
centrēšanas kopas attēlu kopu, vairs nav derīga.

Piezīmes par drošību

Jaunu centrēšanas kopu var automātiski iestatīt, ja ir veiktas izmaiņas terapijas plānā,
piemēram, importējot un sapludinot jaunu attēlu kopu programmatūrā iPlan RT Image. Šī
scenārija iespējamība ir atkarīga no iekšējām sapludināšanas kārtulām, kas tiek izmantotas
programmatūrā iPlan, piemēram, no skenēšanas formāta, skenēšanas datuma, skenēšanas
rezultātu skaita slāņu kopā u. c.

Ja pēc veiktajām izmaiņām terapijas plānā programmatūrā iPlan RT Image par ķēdes pirmo
kopu kļūst jauna attēlu kopa, centrēšanas kopa programmatūrā iPlan RT Dose tiek
atbilstoši pielāgota. Tāpēc ir rūpīgi jāpārskata un jāpārbauda visi terapijas plānošanas dati
programmatūrā iPlan RT Dose.
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Ja esošam lokalizētam terapijas plānam tiek pievienots cits lokalizēts skenēšanas
rezultāts, jaunā DT datu kopa tiek norādīta kā centrēšanas kopa un novirzīta uz jauno
sapludināšanas sakni. Tādējādi konkrētajā plānā rodas netiešas izmaiņas, kas attiecas uz
stara ģeometriju (stara trajektorijas caur audiem). Tāpēc ir uzmanīgi jāpārbauda devas
sadalījums un stara trajektorijas.

Ja lokalizētam terapijas plānam tiek pievienots lokalizēts atjaunināts skenēšanas rezultāts,
iepriekšējo atsauces kopu vairs nevar izmantot devas plānošanā. Lai norādītu jaunu
lokalizētu, atjauninātu DT skenēšanas rezultātu kā atsauces kopu, jāizmanto virsmas
segmentācijas uzdevums.
Ja ir piešķirta nederīga atsauces kopa, ar terapijas plāniem, kas izveidoti, izmantojot
programmatūras iPlan RT 4.5.4 vai iPlan RT Image 4.1.2. iepriekšējās versijas, nevar izmantot
ne funkciju Export to ExacTrac, ne TaPo drukāšanas funkciju. Izmantojiet virsmas segmentācijas
uzdevumu, lai norādītu derīgu DT kopu kā atsauces kopu.
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5.3.3 Atsauces kopas gadījumu piemēri

Vispārīga informācija

Tālāk ir aprakstīti praktiski izmantošanas gadījumi un darba plūsma, kas attiecas uz atsauces
kopas un centrēšanas kopas mainīšanu/izvēli.
Tas var būt nepieciešams, piemēram, ja pacienta centrēšanai ir paredzēts izmantot jaunāku DT
skenēšanas rezultātu vai izmantot attēlu kopu ar orientāciju guļus uz vēdera, nevis attēlu kopu ar
orientāciju guļus uz muguras.
PIEZĪME: ņemiet vērā, ka noklusējuma sapludināšanas piedāvātās opcijas (un to pretējie
varianti), kā norādīts tālāk, ir atkarīgas no programmatūrā iPlan RT Image noteiktajām
sapludināšanas kārtulām. Tālāk sniegtajos piemēros tiek pieņemts, ka jaunākai skenēšanas
rezultātu kopai ir vēlāks skenēšanas datums.
 

Sapludināšanas virziens

Nākamajā tabulā ir norādīts iepriekš aprakstīto piemēra izmeklējumu sapludināšanas virziens.

NO_LOC Nelokalizēts DT skenēšanas rezultāts

CT_LOC Terapijai paredzēts lokalizēts DT skenēšanas rezultāts

Izme-
klēju-
ma Nr.

Apraksts CT #1 Sapludinā-
šanas vir-
ziens

CT #2 Atlasāmā atsauces kopa
(ieteicamā)

1
Ekstrakraniāla at-
jaunināta skenēša-
na (CT #2)

NO_LOC NO_LOC Mainīt atsauces kopu uz
CT #2

2
Ekstrakraniāla diag-
nostiska skenēšana
(CT #1)

NO_LOC NO_LOC Nemainīt atsauces kopu

3
Nelokalizēta kraniā-
la atjaunināta ske-
nēšana (CT #2)

CT_LOC NO_LOC Apsvērt iespēju mainīt at-
sauces kopu uz CT #2

4
Nelokalizēta kraniā-
la diagnostiska ske-
nēšana (CT #1)

NO_LOC CT_LOC Atsauces kopa nav jāmai-
na

5
Lokalizēta kraniāla
atjaunināta skenē-
šana

CT_LOC CT_LOC Atsauces kopu nevar mai-
nīt

1. izmeklējums. Ekstrakraniāla atjaunināta skenēšana

Tiek izmantota programmatūra ExacTrac, un visas attēlu kopas ir nelokalizētas. Programmatūra
ExacTrac automātiski nosaka ķermeņa marķierus. Jums ir pieejams esošs plāns, kurā izmantots
skenēšanas CT #1 rezultāts, bet jūs vēlaties turpināt terapiju ar programmatūru ExacTrac un
jaunu skenēšanas CT #2 rezultātu. Terapijas izpildei ir paredzams, ka pacients ir novietots uz
galda kā sākotnējā skenēšanā (CT #1), bet izocentra pozicionēšanai tiek izmantots jaunās
skenēšanas (CT #2) rezultāts.
Pašreizējā attēlu kopu piešķire (apstiprinātam terapijas plānam, kurā izmantots CT #1)
• CT #1 ir definēta kā Centrēšanas kopa
• CT #1 ir definēta kā Atsauces kopa

Darba plūsma

Darbības

1. Pievienojiet DT skenēšanas rezultātu esošajam plānam.

Atsauces kopu mainīšana
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Darbības

2.

Sapludiniet abas DT attēlu kopas, izmantojot noklusējuma piedāvāto opciju (iPlan RT
Image).

(CT1 CT2)

3. Definējiet jauno DT skenēšanas rezultātu ekrānā Surface Segmentation kā iestatījumu
Atsauces kopa (iPlan RT Dose).

4. Apstipriniet terapijas plānu dialoglodziņā Approval un eksportējiet to uz programmatūru
ExacTrac, izmantojot attiecīgo iPlan RT Dose funkciju.

Attēlu kopu piešķiršana pēc darba plūsmas
• CT #1 ir definēta kā Centrēšanas kopa
• CT #2 ir definēta kā Atsauces kopa

2. izmeklējums. Ekstrakraniāla diagnostiska skenēšana

Tiek izmantota programmatūra ExacTrac, un ir pieejams diagnostikas DT skenēšanas (#1),
piemēram, ar orientāciju guļus uz muguras, rezultāts, bet terapijas izpildei ir plānots izmantot
jaunu DT skenēšanas (#2), piemēram, ar orientāciju guļus vēdera, rezultātu.
Pašreizējā attēlu kopu piešķire (ja terapijas plānā ir izmantots CT #1 rezultāts)
• CT #1 (guļus uz muguras) ir definēta kā Centrēšanas kopa
• CT #1 (guļus uz muguras) ir definēta kā Atsauces kopa

Darba plūsma

Darbības

1. Pievienojiet terapijas plānam jaunu DT skenēšanas (piemēram, ar orientāciju guļus vēde-
ra) rezultātu.

2.

Sapludiniet abas DT attēlu kopas noklusējuma piedāvājuma opcijai pretējā virzienā (iPlan
RT Image).

(CT2 CT1)

3.
Ja vēlaties izveidot jaunu terapijas plānu ar citu attēlu orientāciju (piemēram, guļus uz
muguras vietā guļus uz vēdera), apstipriniet to dialoglodziņā Approval un eksportējiet to
uz programmatūru ExacTrac, izmantojot attiecīgo iPlan RT Dose funkciju.

Attēlu kopu piešķiršana pēc darba plūsmas
• CT #2 (piemēram, guļus uz vēdera) ir definēta kā Centrēšanas kopa
• CT #2 (piemēram, guļus uz vēdera) ir definēta kā Atsauces kopa

3. izmeklējums. Nelokalizēta kraniāla atjaunināta skenēšana

Ir plānots izmantot jaunāku nelokalizētu kraniālas DT skenēšanas rezultātu. Jaunāko attēlu kopu
var definēt kā atsauces kopu Atsauces kopa, ja skenēšanas diapazons nosedz visu interesējošo
apgabalu. Ja jaunākā skenēšana ir paredzēta tikai noteiktu apgabalu konturēšanas nolūkā,
opcijas Atsauces kopa mainīšana nav ieteicama.
Pašreizējā attēlu kopu piešķire (apstiprinātam terapijas plānam, kurā izmantots CT #1)
• CT #1 (lokalizēta) ir definēta kā Centrēšanas kopa
• CT #1 (lokalizēta) ir definēta kā Atsauces kopa

Darba plūsma

Darbības

1. Pievienojiet jaunāko DT skenēšanas (CT #2) rezultātu esošajam terapijas plānam.

2.

Sapludiniet abas DT attēlu kopas, izmantojot noklusējuma piedāvāto opciju (iPlan RT
Image).

(CT1 CT2)
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Darbības

3. Definējiet jauno DT skenēšanas (CT #2) rezultātu ekrānā Surface Segmentation kā ies-
tatījumu Atsauces kopa (iPlan RT Dose).

4. Apstipriniet terapijas plānu dialoglodziņā Verification un apstipriniet to dialoglodziņā Ap-
proval (iPlan RT Dose).

Attēlu kopu piešķiršana pēc darba plūsmas
• CT #1 (lokalizēta) ir definēta kā Centrēšanas kopa
• CT #2 (nelokalizēta) ir definēta kā Atsauces kopa

4. izmeklējums. Nelokalizēta kraniāla diagnostiska skenēšana

Ir pieejams esošs diagnostiskas nelokalizētas DT skenēšanas (#1) rezultāts, un ir plāns to
izmantot lokalizētai terapijai paredzētā jaunākā DT skenēšanā (#2).
Pašreizējā attēlu kopu piešķire (ja terapijas plānā ir izmantots CT #1 rezultāts)
• CT #1 ir definēta kā Centrēšanas kopa
• CT #1 ir definēta kā Atsauces kopa

Darba plūsma

Darbības

1. Pievienojiet jaunu lokalizētu DT skenēšanas rezultātu.

2.

Sapludiniet abas DT attēlu kopas noklusējuma piedāvājuma opcijai pretējā virzienā (iPlan
RT Image).

(CT2 CT1)

3. Apstipriniet jauno DT skenēšanas rezultātu ekrānā Surface Segmentation kā iestatījumu
Atsauces kopa (iPlan RT Dose).

4. Izveidojiet jaunu terapijas plānu un apstipriniet to dialoglodziņā Approval (iPlan RT Do-
se).

Attēlu kopu piešķiršana pēc darba plūsmas
• CT #2 ir definēta kā Centrēšanas kopa
• CT #2 ir definēta kā Atsauces kopa

5. izmeklējums. Lokalizētas kraniālas skenēšanas atjauninājums

Jaunu lokalizētas skenēšanas rezultātu ir paredzēts izmantot kā centrēšanas kopu.
Pašreizējā attēlu kopu piešķire (apstiprinātam terapijas plānam, kurā izmantots CT #1)
• CT #1 ir definēta kā Centrēšanas kopa
• CT #1 ir definēta kā Atsauces kopa

Darba plūsma

Darbības

1.
Pievienojiet lokalizēto atjauninātās DT skenēšanas (CT #2) rezultātu esošajam terapijas
plānam. Jaunākais lokalizētais DT skenēšanas (CT #2) rezultāts automātiski tiek piešķirts
kā Centrēšanas kopa (iPlan RT Image).

2.
Sapludiniet abas DT attēlu kopas (iPlan RT Image).

(CT1 CT2)

3. Apstipriniet jauno DT skenēšanas rezultātu uzdevumā Surface Segmentation kā Atsau-
ces kopa (iPlan RT Dose).

4. Apstipriniet terapijas plānu dialoglodziņā Verification un apstipriniet to dialoglodziņā Ap-
proval (iPlan RT Dose).

Attēlu kopu piešķiršana pēc darba plūsmas

Atsauces kopu mainīšana
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• CT #2 ir definēta kā Centrēšanas kopa
• CT #2 ir definēta kā Atsauces kopa
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5.4 Atsauces punktu iestatīšana

Vispārīga informācija

Var noteikt atsauces punktu nelokalizētos kraniālos un ekstrakraniālos datos, lai atvieglotu
turpmāko pacienta centrēšanu.

Atsauces punkts attēla skatā

38. att. 

Atsauces punkta iestatīšanas process

Darbības

1. Lai aktivizētu šo funkciju, noklikšķiniet uz Set Reference Point.

2.

Noklikšķiniet uz attiecīgās attēla plaknes, lai parādītu vertikālo un horizontālo plakni, ko
attēla skatos norāda pelēkas līnijas.
Atsauces punkts tiek automātiski centrēts attēla skatā, un tiek parādītas atbilstošās koor-
dinātas.

3.

Noklikšķiniet ar peli uz vēlamās plaknes un velciet vēlamo līniju, līdz atsauces punkts ir
atbilstoši novietots.
Lai vienlaicīgi pārvietotu horizontālo un vertikālo plakni, noklikšķiniet uz abu līniju krust-
punkta un velciet līnijas, līdz atsauces punkts ir atbilstoši novietots.

PIEZĪME: atsauces punkta koordinātas nākamajās plānošanas darbībās ir 0, 0, 0.
 

PIEZĪME: ja tiek izmantots devas pārbaudes rīks (piemēram, MapCHECK vai Delta4), atsauces
punkts jāiestata atbilstoši rīka specifikācijām, jo parasti koordinātas 0, 0, 0 iepriekš ir noteiktas
pārbaudes fantomam.
 

Atsauces punktu iestatīšana
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5.5 Kontūras datu pielāgošana
5.5.1 Ārējās kontūras

Vispārīga informācija

Ielādējot pacienta datus pirmo reizi, programmatūra iPlan RT Dose atkarībā no pacienta
noteikšanas iestatījumiem, kas konfigurēti dialoglodziņā Set Parameters, katrā atsevišķajā 2D
slānī automātiski izveido zilu ārējo kontūru (skatīt šeit: 81. lpp.).
Devas aprēķināšanas laikā tiek ņemti vērā tikai dati šajā ārējā kontūrā.

39. att. 

Ārējās kontūras pielāgošana

Izmantojot funkciju zonā pieejamo funkciju Brush un Eraser, var manuāli pielāgot automātiskā
algoritma izveidotās kontūras. Funkcija Brush un Eraser ir pieejama cilnē Slices.

②

①

40. att. 

Darbības

1. Pielāgojiet otas lielumu, izmantojot slīdņa joslu Brush Size funkciju zonā.

2. Lai palielinātu ārējās kontūras izmēru, aktivizēt funkciju Brush un, ja nepieciešams, vir-
ziet otu ① gar kontūras malu, kā redzams iepriekš.

3. Lai samazinātu ārējas kontūras izmēru, aktivizējiet funkciju Eraser un, ja nepieciešams,
pielāgojiet kontūru.

4. Lai noņemtu atstarpes ②, kas radušās ārējā kontūras pielāgošanas laikā, atzīmējiet izvē-
les rūtiņu Auto Fill.

Piezīmes par drošību

Tā kā ārējā kontūra ir apgriezta atbilstoši lokalizētājam apgabalam, dažas pacienta datu
daļas var tikt izslēgtas, piemēram, kakla apgabala apstarošanas gadījumā. Šie apgabali
netiek ņemti vērā devas aprēķināšanas laikā. Ja nepieciešams, tie ārējai kontūrai ir
jāpievieno manuāli.

Pārbaudiet rezultāta ārējās kontūras un devu aprēķinos izmantotā audu modeļa precizitāti.
Kontūrā ir jābūt iekļautam pilnīgi visam apgabalam, kas attiecas uz terapiju.
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Ārējās kontūras izlīdzināšana

Ārējo kontūru var izlīdzināt, piemēram, lai iegūtu lielāku devas pārklājuma viendabīgumu maskas
terapijas gadījumos.
Lai izlīdzinātu ārējo kontūru, funkciju zonā noklikšķiniet uz Smooth Outer Contour.

②①
41. att. 

Nr. Komponents

① Sākotnējā kontūra

② Izlīdzinātā kontūra

Kontūras datu pielāgošana
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5.5.2 Iekšējās kontūras

Vispārīga informācija

Automātiskais kontūras algoritms automātiski aizpilda visus dobumus šajā ārējā kontūrā, ja
parametru konfigurēšanas laikā ir atzīmēta izvēles rūtiņa Add fully enclosed cavities to patient
(skatīt šeit: 81. lpp.).
Šie iekšējie dobumi tādā veidā sākotnēji nav izcelti zilā krāsā un tiek ņemti vērā turpmākās devas
aprēķināšanas nolūkā. Tas, vai šie dobumi tiek uzskatīti par ūdeni vai arī tiek izmantota faktiskā
elektronu blīvuma vērtība, ir atkarīgs no tā, vai ir aktivizēta heterogenitātes korekcija (skatīt šeit:
104. lpp.).

① ②
42. att. 

Nr. Komponents

① Iekšējie dobumi (aizpildīti)

② Iekšējie dobumi (konturēti zilā krāsā)

Iekšējo dobumu konturēšana

Darbības

1.
Lai konturētu visus iekšējos dobumus tā, lai tie tiek izslēgti no turpmākajiem devas aprēķi-
niem, noņemiet dialoglodziņā Set Parameters izvēles rūtiņas Add fully enclosed cavi-
ties to patient atzīmi (skatīt šeit: 81. lpp.).

2. Iekšējos dobumus automātiski konturē programmatūra.

Iekšējo kontūru pielāgošana

Šīs kontūras, ja nepieciešams, var arī pielāgot, izmantojot funkciju Brush un Eraser. Funkcija
Brush un Eraser ir pieejama cilnē Slices.

①

②

43. att. 
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Darbības

1. Pielāgojiet otas lielumu, izmantojot slīdņa joslu Brush Size.

2. Lai palielinātu iekšējās dobuma kontūras izmēru, aktivizēt funkciju Eraser un, ja nepiecie-
šams, virziet otu ① gar kontūras malu, kā redzams iepriekš.

3. Lai samazinātu iekšējās kontūras izmēru, aktivizējiet funkciju Brush un, ja nepieciešams,
pielāgojiet kontūru.

4. Lai noņemtu atstarpes ②, kas radušās iekšējās kontūras pielāgošanas laikā, atzīmējiet
izvēles rūtiņu Auto Fill.

Kontūras datu pielāgošana
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5.5.3 Audu parādīšana un labošana

Automātiska audu modeļa atjaunināšana

Audu modelis automātiski tiek atjaunināts tālāk norādītajos gadījumos.
• Dialoglodziņš Set Parameters ir aizvērts, un ir atzīmēta izvēles rūtiņa Acknowledged (skatīt

šeit: 88. lpp.).
• Tiek izmantota funkcija Remove 3D Region (skatīt šeit: 108. lpp.) vai Smooth Outer Contour

(skatīt šeit: 100. lpp.).
• Darbība Surface Segmentation ir aizvērta, izmantojot opciju Next vai Go to ... (skatīt šeit: 46.

lpp.).
• Funkcija Update Tissue tiek izmantota pēc manuāli veiktām izmaiņām (skatīt tālāk).

Audu modelis un līdz ar to arī aprēķinātās devas sadalījums tiek automātiski izmainīts, ja
tiek pievienoti objekti, piemēram, galda virsma vai bolus objekts, vai ja noteiktiem
objektiem tiek piešķirtas lietotāja definētas HU vērtības. Lietotājam ir jāpārbauda visu
veikto izmaiņu pareizība, izmantojot slīdni Original/Tissue (skatīt šeit: 103. lpp.) un
Hounsfīlda vienību mērīšanas funkciju (skatīt šeit: 507. lpp.). Jāveic arī galīgā pārbaude,
izmantojot dziļuma un lauka rekonstrukcijas, kas pieejamas darbībā Physicist’s Verification
(skatīt šeit: 352. lpp.).

Audu manuāla atjaunināšana

Noklikšķiniet uz Update Tissue, lai manuāli atjauninātu veiktās audu kontūru (skatīt šeit: 99. lpp.)
un audu modeļa izmaiņas (skatīt šeit: 107. lpp. un 105. lpp.).

②①

44. att. 
Piemēram, noklikšķinot uz Update Tissue, sākotnējās izmaiņas ① precīzi tiek parādītas kā
kontūras iekšpuse ②.
Tomēr arī tad, ja šī funkcija netiek izmantota, aizverot darbību Surface Segmentation, tiek veikti
pareizie aprēķini.

Atsauces kopas un audu modeļa salīdzināšana

Lai pārslēgtos starp skatiem un salīdzinātu DT atsauces kopu un tās mainīto rekonstrukciju (audu
modeli), var izmantot slīdni Original / Tissue.

Darbības

1. Lai skatītu DT atsauces kopu, pārvietojiet slīdni pa kreisi.

2. Lai skatītu atjauninātu audu modeli, pārvietojiet slīdni pa labi.
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① ②

45. att. 

Nr. Komponents

① Sākotnējais slānis

② Mainītais slānis

Vienmēr pārbaudiet, vai audi ir pareizi aprēķināti un vai pacienta centrēšana un orientācija
ir tāda, kā terapijai paredzēta. Tas ir īpaši svarīgi, ja atsauces kopa tiek mainīta.

Heterogeneity Correction

Opcijas

Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Heterogeneity Correction, devas aprēķins tiek pielāgots atbilstoši
elektronu blīvuma datiem, kas pieejami DT attēla datos.

Ja izvēles rūtiņa Heterogeneity Correction nav atzīmēta, devas aprēķināšanā tiek izmantots
pieņēmums, ka visu datu ārējās kontūras ietvaros blīvums ir līdzvērtīgs ūdens blīvumam. Izslēgti
tiek tikai īpaši konturētie iekšējie dobumi (skatīt šeit: 99. lpp.).

Ja izvēles rūtiņa Heterogeneity Correction nav atzīmēta, var rasties nepareiza dziļuma
ekvivalence.

Ja pacienta skenēšanas laikā tiek izmantota kontrastviela, ieteicams deaktivizēt
heterogenitātes korekcijas funkciju, jo kontrastviela paaugstina HU vērtības intensitāti
skenēšanas attēlos.

Kontūras datu pielāgošana
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5.6 Bolus un citu 3D objektu pievienošana
5.6.1 Automātiskā bolus objekta definīcija

Vispārīga informācija

Apstarojot PTV, kas ir tuvu ādas virsmai, virs ādas var novietot audiem līdzvērtīgu materiālu, ko
sauc par bolus objektu, tā, lai vēlamā deva tiek pareizi padota uz vēlamo apgabalu.
Lai bolus objekts tiktu ņemts vērā devas aprēķināšanā, tas jānorāda programmatūrā.

Dialoglodziņš Bolus Definition

46. att. 

Bolus objekta definēšana

Darbības

1. Noklikšķiniet uz Define Bolus ... funkciju zonas cilnē Artificial.

2.

Dialoglodziņa Bolus Definition labajā pusē noklikšķiniet uz pogas Bolus Range.

3.

Novietojiet peles kursoru uz zilās kontūras vai nu skatā Axial, Coronal, vai Sagittal, un
pielāgojiet kontūru, lai noteiktu ar bolus objektus pārklājamo apgabalu (Bolus Range).

4. Ievadiet bolus objekta nosaukumu laukā Object Name.

VIRSMAS SEGMENTĀCIJA
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Darbības

5. Nolaižamajā sarakstā Bolus Direction atlasiet vēlamo bolus objekta virzienu.

6.
• Laukā HU Value ievadiet attiecīgo bolus objekta vērtību.
• Ievadīt var vērtības diapazonā no -1000 līdz 3071 HU.

7.
• Ievadiet attiecīgo bolus objekta vērtību laukā Thickness (mm).
• Bolus objektu var izveidot tikai tad, ja parametra Bolus Range vērtība ir lielāka par vai

vienāda ar divas reizes lielāku ievadīto biezuma vērtību.

8. Noklikšķiniet uz Create Bolus, lai izveidotu bolus objektu.

9. Noklikšķiniet uz OK, lai atgrieztos galvenajā ekrānā.

PIEZĪME: bolus objektus var noteikt arī manuāli darbībā Object Creation (111. lpp.).
 

Bolus un citu 3D objektu pievienošana
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5.6.2 Noteiktu HU līmeņa piešķiršana

Vispārīga informācija

Var definēt noteiktu HU vērtību, kas jāizmanto konkrētam objektam, piemēram, medicīniskam
implantātam.

HU funkcija

47. att. 

HU vērtības mainīšana

Darbības

1. Atlasiet vēlamo objektu cilnes Artificial objektu sarakstā.

2.
Atlasiet atbilstošo vērtību, izmantojot skaitītāja lodziņu HU Value.
Tiek atbalstīts HU vērtību diapazons no -1000 līdz + 3071.

3. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Overwrite HU.

PIEZĪME: ja objekti pārklājas, objekts, kas pārklājas, ar augstāko HU vērtību nosaka apjoma, kas
krustojas, HU vērtību.
 

Piezīmes par drošību

Dažos gadījumos DT skenēšanas HU vērtības nesniedz reālo materiāla raksturojumu
(piemēram, masas blīvumu un materiālu sastāvu). Tādējādi var rasties neprecīzs materiālu,
kas nav cilvēka audi, piemēram, implantātu, devas aprēķins.

Ja DT skenēšanas laikā tiek izmantota kontrastviela, elektronu blīvuma dati, kas ir pieejami
skenēšanas datos un kas tiek izmantoti devas algoritmā, neatbilst pacienta faktiskajam
audu blīvumam. Ja terapijas plānošana tiek veikta, izmantojot skenēšanas ar kontrastvielu
rezultātus, ir rūpīgi jāapsver, vai heterogenitātes korekcijas deaktivizēšana var uzlabot
devas aprēķina rezultātus vai arī ieteicams veikt citu DT skenēšanu bez kontrastvielas.
Iespējams, ka HU vērtības vai dozimetriskās vienības ir jālabo manuāli.

VIRSMAS SEGMENTĀCIJA
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5.6.3 3D objektu noņemšana

Vispārīga informācija

Izmantojot pogu Remove 3D Region, var dzēst datu kopā visus atlasītos trīsdimensiju objektus,
piemēram, galdu, lokalizētāja pozīciju.

3D objekta noņemšana

48. att. 

3D objekta noņemšanas izpilde

Darbības

1. Lai aktivizētu funkciju, noklikšķiniet uz Remove 3D Region.

2. Pārvietojiet peles rādītāju uz noņemamās trīsdimensiju formas un noklikšķiniet uz iezīmē-
tā apgabala.

3. Noklikšķiniet uz Remove 3D Region vēlreiz, lai noņemtu noteikto formu un automātiski
atjauninātu audu modeli.

Bolus un citu 3D objektu pievienošana
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5.7 Virsmas segmentācijas pabeigšana

Vispārīga informācija

Kad izmaiņas darbībā Surface Segmentation ir veiktas, var pārslēgties uz nākamo darbību.

Nākamās darbības

Darbības

1. Noklikšķiniet uz Next zonā Navigator.

2.

Parādītajā ziņojumā noklikšķiniet uz Yes, lai apstiprinātu pašreizējā darbībā veiktās izmai-
ņas.

PIEZĪME: ja audu modelim noteiktās HU vērtības (skatīt šeit: 82. lpp.) pārsniedz pārveidošanas
tabulā noteiktās vērtības (skatīt šeit: 79. lpp.), tiek parādīts attiecīgs ziņojums. Šajā gadījumā
konkrētie iestatījumi jāpārbauda dialoglodziņā Set Parameter.
 

Lai nepieļautu nepareizu devas aprēķināšanu, ir vizuāli jāpārbauda dziļuma un lauku skats
vai audi uzdevumā Surface Segmentation, vai devas aprēķināšanā izmantotais audu
modelis ir pareizs. Pārbaudē ir jāietver arī pareizas apgriešanas, galda virsmas iestatījumu
un parametra Overwrite HU iestatījumu apstiprināšana.

VIRSMAS SEGMENTĀCIJA
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Virsmas segmentācijas pabeigšana
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6 OBJEKTA IZVEIDE
6.1 Objekta izveides funkcijas skaidrojums

Vispārīga informācija

Objekta izveides funkcija ļauj atzīmēt un segmentēt anatomiskās struktūras, kā arī saglabāt tās kā
plānošanas objektus.
Ja plāns ir importēts no programmatūras iPlan RT Image vai vecākas programmatūras iPlan RT
Dose versijas, iespējams, ka objekti jau ir izveidoti un segmentēti.

Plānošanas objektu izveide

Darbības

1. Izveidojiet plānošanas objektu sarakstu.

2. Segmentējiet objektus, atzīmējot anatomiskās struktūras pacienta datos.

Objektu saraksta izveidošana

Objekts ir anatomiska struktūra, piemēram, riskam pakļauts orgāns, audzējs, PTV vai kāds cits
interesējošs apgabals, attēla datos.
Apstrādājamo objektu sarakstu var izveidot, izmantojot šādus elementus:
• iepriekš definētu noteikta organisma apgabala, piemēram, galvas un kakla, iegurņa u. c.,

standarta objektu saraksti;
• atsevišķi objekti, kas ir izveidoti konkrētam gadījumam, piemēram, plānoti mērķa apjomi (PTV).

Kad objekti ir noteikti un ieskicēti, tos var izmantot plānošanas procesā.

Objektu segmentācijas metodes

Kad mērķa objekti ir izvēlēti, tos var atzīmēt attēla datos tālāk norādītajos veidos.

Metode

Manuālā segmentācija

Objekta atrašanās vietu attēla datos var atzīmēt manuāli. Šim nolū-
kam ir pieejami vairāki rīki, piemēram:
• Brush;
• Smartbrush;
• Auto Fill un Interpolation.

Automātiskā segmentācija

Programmatūra iPlan RT Dose ļauj meklēt un atzīmēt standarta
anatomiskās struktūras, izmantojot joslas robežvērtības noteikša-
nu.
PIEZĪME: ja vēlaties veikt automātisku segmentāciju, izmantojot
anatomisko karšu kopu, ir jāizmanto programmatūra iPlan RT Ima-
ge.
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6.1.1 Galvenā ekrāna pārskats

Vispārīga informācija

Šī darbība ietver dažādas manuālas un automātiskas funkcijas, kas ļauj segmentēt svarīgas
anatomiskas struktūras vai PTV un saglabāt tās kā plānošanas objektus.
Ja tiek izmantota programmatūra iPlan RT Phantom QA (skatīt šeit: 455. lpp.), objekta izveides
funkciju var izmantot, lai, piemēram, ieskicētu dozimetrijas iekārtas ievades atveri.

Galvenais ekrāns

49. att. 

Pieejamās funkcijas

Komponents Funkcija

New ... Ļauj pievienot sarakstā jaunu objektu. Objekts neietver vokseļa datus,
līdz tas nav pievienots, izmantojot otas vai sfēras funkciju (skatīt tālāk).

Remove Ļauj dzēst sarakstā atlasīto objektu.

Auto Segmentation ...

Automātiskā segmentācija (izveide) tiek veikta, ņemot vērā lietotāja no-
teikto pelēkuma vērtības apgabalu (joslas robežvērtības noteikšanu).
Ja tiek izmantoti rentgenattēli, šī funkcija ir pazīstama ar nosaukumu
X-ray Segmentation ...

Brush Size Var izmantot, lai pielāgotu funkcijas Brush un Eraser sukas izmēru.

Contours Ja šī izvēles rūtiņa ir atzīmēta, objekti tiek parādīti tikai kontūru veidā.

Brush Ļauj manuāli pievienot objektam vokseļa datus.

Eraser Ļauj noņemt vokseļa datus un tādējādi pielāgot objekta formu.

SmartBrush Ļauj paātrināt objekta izveidi, ņemot vērā pelēkuma vērtības.

Draw Sphere Ļauj nekavējoties izveidot 3D objektu (sfēru), kuru pēc tam, ja nepie-
ciešams, var pielāgot.

SmartShaper ... Ļauj, ja nepieciešams, manuāli pārveidot atlasīto objektu.

Objekta izveides funkcijas skaidrojums
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Komponents Funkcija

Auto Fill Ja šī izvēles rūtiņa ir atzīmēta, automātiski tiek aizpildīti apgabali, kas
ir iekļauti, izmantojot funkciju Brush.

Interpolation
Ja šī izvēles rūtiņa ir atzīmēta, diviem redzamiem slāņiem, kas neatro-
das blakus, vokseļu dati, kas pievienoti izmantojot funkciju Brush vai
SmartBrush, tiek interpolēti starp diviem slāņiem.

Advanced Manipulation Ļauj izveidot jaunus objektus, izmantojot esošus objektus.

Role Reassignment Ļauj objektu, kam piešķirta noteikta loma norādījumā (skatīt šeit: 167.
lpp.), aizstāt ar citu objektu (skatīt šeit: 148. lpp.).

Create Dose Object Ļauj izveidot objektu, izmantojot izodevas līnijas. Šī opcija ir pieejama
tikai tad, ja ir noteikta deva. Skatīt šeit: 270. lpp.

Undo Atsauc pēdējās veiktās izmaiņas.

Redo Atjauno pēdējās atsauktās izmaiņas.

Piezīmes par drošību

Ja atzīmēšanai tiek izmantota sapludinātu attēlu kopa, obligāti vēlreiz jāpārbauda objektu
pareizība atsauces kopā.

Segmentējot interesējošos apgabalus rekonstruētos skatos, ņemiet vērā, ka rekonstruētos
skatos tiek parādīti interpolēti attēli un tāpēc iespējams, ka tajos nav redzami
nepieciešamie vai prognozētie vokseļa dati, kas ir ietverti sākotnējā attēla slāņos. Tāpēc
plānošanas objekti ir jāpārbauda, izmantojot sākotnējo slāņu kopu.

Iegūtie segmentētie objekti ir atkarīgi no programmatūrā ievadītajiem datiem. Atbilstības
faktiskajai anatomiskajai struktūrai līmenis ir atkarīgs no pikseļu izmēra, slāņu skaita,
slāņu blīvuma un segmentācijas precizitātes.

Kad ir pabeigta esošā plānā izmantotu objektu (piemēram, plānoto mērķa apjomu (PTV) vai
riskam pakļauto orgānu (OAR)) mainīšana vai dzēšana, ir rūpīgi jāpārbauda plāna satura
(piemēram, lapiņu pozīciju) pareizība. Veiciet visu objektu pielāgošanu pirms to
izmantošanas devas plānošanā.

Plānošanas apgabals

Plānošanas skatos un rīkjoslā pieejamās funkcijas detalizētu aprakstu skatiet 467. lpp.

4D datu sērija

Ja ir pieejama 4D datu sērija, vadības panelis, kas ļauj skatīt iekšējo orgānu kustību simulāciju
(skatīt šeit: 149. lpp.), ir redzams slāņa apakšdaļas labajā pusē un rekonstrukcijas skatos.

OBJEKTA IZVEIDE
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6.2 Objektu saraksta izveidošana
6.2.1 Tukša objekta izveide

Vispārīga informācija

Plānošanā izmantojamo objektu sarakstu varat definēt, izmantojot šādus resursus:
• programmatūrā iPlan RT Dose pieejamas standarta struktūras;
• manuāli definēti pielāgoti objekti.

Šie objekti sākotnēji ir tukši. Tiem ir jāpievieno saturs, izmantojot automātisku vai manuālu
segmentāciju.

Objekti

Katram objektam ir piešķirts:
• nosaukums;
• struktūru tips.

Ja struktūras tips nav atlasīts pareizi (piemēram, kā PTV, audzējs vai nezināms), objektus
terapijas plāna veidnēs var neatpazīt un no veidnes atkarīgu terapijas plānošanu nevar izmantot.

Objekta izveides aktivizēšana

Noklikšķiniet uz New ... funkciju zonā.

Objektu saraksta izveidošana
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Objekta izveides cilnes

50. att. 

Atsevišķu objektu pievienošana

Atsevišķus objektus var pievienot manuāli, kā aprakstīts tālāk.

Darbības

1. Noklikšķiniet uz cilnes Single Object.

2.
• Ievadiet objekta nosaukumu laukā Name vai
• atlasiet attiecīgo objektu sarakstā Structure.

3. Lai mainītu jaunās struktūras krāsu, noklikšķiniet uz vēlamās krāsas.

4. Sarakstā Image Set atlasiet attēlu kopu, kurai jāpiešķir objekts.

5. Lai apstiprinātu iestatījumus un pievienotu jauno objektu sarakstam, funkciju zonā no-
klikšķiniet uz OK.

Pievērsiet īpašu uzmanību objekta nosaukuma piešķiršanai. Nav ieteicams definēt vairākus
objektus, piešķirot tiem vienu un to pašu nosaukumu vai struktūru. Struktūras dati tiek
ņemti vērā turpmākajā plānošanas procesā, kurā izmanto iPlan RT Dose veidnes.
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Vairāku objektu pievienošana

Var atlasīt iepriekš definētas veidnes, kas ietver bieži lieto objektu sarakstu, kā aprakstīts tālāk.

Darbības

1. Noklikšķiniet uz cilnes Multiple Objects.

2.
Atlasiet sarakstā Treatment Templates vēlamo terapijas veidni.
Lai manuāli pievienotu nefiltrētu vairāku objektu sarakstu, veidņu sarakstā atlasiet vienu-
mu All Objects.

3.
• Atlasiet sarakstā Objects vēlamos objektus (var atlasīt vairākus objektus) vai
• noklikšķiniet uz Select All, lai iekļautu visus objektus (iepriekš atlasītus veidnēs).

4. Lai apstiprinātu iestatījumus un pievienotu atlasītos objektus sarakstam, funkciju zonā no-
klikšķiniet uz OK.

Objektu veidņu izveide

Manuāli var izveidot papildu veidnes, kas ietver vairākus objektus, kā aprakstīts tālāk.

Darbības

1. Noklikšķiniet uz cilnes Multiple Objects.

2. Veidņu sarakstā atlasiet vienumu All Objects.

3. Sarakstā Objects atlasiet vēlamās struktūras.

4. Noklikšķiniet uz New Template un ievadiet jaunās veidnes nosaukumu parādītajā dialo-
glodziņā Templates.

5. Lai apstiprinātu iestatījumus un pievienotu jauno objektu sarakstam cilnē Multiple Ob-
jects, dialoglodziņā Template noklikšķiniet uz OK.

Objektu veidnes noņemšana

Lai noņemtu objektu veidni cilnē Multiple Objects, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

Darbības

1. 1 Sarakstā Treatment Templates atlasiet veidni.

2. 2 Noklikšķiniet uz Remove.

Objektu noņemšanas izpilde

Lai izņemtu objektu no funkciju zonas, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

Darbības

1. 1 Atlasiet objektu funkciju zonā pieejamajā sarakstā.

2. 2 Noklikšķiniet uz Remove.

Objektu saraksta izveidošana
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6.2.2 Objektu saraksta princips

Vispārīga informācija

Anatomiskās struktūras, kas ir segmentētas kā objekti, tiek norādītas funkcijas zonas augšpusē.
Attiecīgās segmentācijas funkcijas ir pieejamas zem saraksta.

Sarakstā pieejamo objektu statuss

Simbols Skaidrojums

Ja objekts ir aktivizēts, sarakstā tam blakus ir redzama atvērtas acs ikona. No-
klikšķiniet uz šīs ikonas, lai objektu slēptu.

Ja objekts ir deaktivizēts, sarakstā tam blakus ir redzama aizvērtas acs ikona. No-
klikšķiniet uz šīs ikonas, lai objektu parādītu.

Sarakstā pieejamo objektu rekvizīti

Objekta rekvizītus var skatīt un mainīt jebkurā laikā funkciju zonas sarakstā.

Opcijas

Noklikšķiniet uz šī krāsainā kvadrāta, lai mainītu objekta krāsu un caurspīdīgumu.

Noklikšķiniet uz pogas, lai veiktu šādas darbības:
• mainītu objekta krāsu un objekta caurspīdīgumu;
• mainītu objekta nosaukumu, kas piešķirts objekta struktūrai, vai piešķirto slāņu kopu.

Objekta rekvizītu mainīšana

Opcijas

Lai parādītu atlasītā segmentētā objekta rekvizītus, noklikšķiniet uz attiecīgās ikonas.
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Klīniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 iPlan® RT Vers. 4.5 117



51. att. 

Komponents Funkcija

Properties
Ja nepieciešams, var rediģēt objekta nosaukumu laukā Name.
Pieejamajā sarakstā var arī atlasīt struktūras apzīmējumu.

Select color

Var mainīt objektam piešķirto krāsu.
• Pašreizējās krāsas caurredzamības līmeni var mainīt 3D skatos, izmanto-

jot slīdņa joslu Opacity.
• Lai atlasītu jaunu krāsu, noklikšķiniet uz citas krāsas pieejamajā krāsu pa-

letē.

Dose Planning
Šajā cilnes lapā ir parādīts devas plānošanai definētais objekta tips.
Tiek parādītas arī PTV objektiem piešķirtās terapijas grupas. Šos piešķirtos
elementus var arī mainīt, noklikšķinot uz Change ... (skatīt 179. lpp.).

Piezīmes par drošību

PTV, kas pārklājas, definēšana izraisa nepareizu normālu audu apjoma aprēķinus.

Lai nepieļautu nepareizus aprēķinus, PTV jābūt pilnībā iekļautiem ar ārēju kontūru noteiktā
apjomā. Papildu apjomiem jābūt pilnībā pārklātiem ar PTV.

Objektu saraksta izveidošana
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6.3 Manuāla objektu segmentācija

Vispārīga informācija

Kad objekts pirmo reizi tiek pievienots sarakstam, tas neiekļauj saturu. Tas nozīmē, ka neviens
apgabals attēla datos neatbilst šim objektam.
Saturu objektam var pievienot manuāli, segmentējot to attēla datu daļu, uz kuru norādīs objekts.

Pieejamās manuālās segmentācijas metodes

Attēlu var segmentēt, izmantojot tālāk norādītās funkcijas.

Funkcija

Brush Ļauj iekrāsot tās attēla daļas, kas attiecas uz objektu.

Smart Brush Automātiski aizpilda attēla daļas atkarībā no pelēkuma vērtībām.

Sphere Ļauj uzzīmēt sfērisku apjomu.

Auto Fill Automātiski aizpilda attēla apgabalus.

Interpolation Automātiski interpolē objektus slāņos.

Saturu var segmentēt arī rentgenattēlos. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet klīnisko lietotāja
ceļvedi, iPlan RT Image.
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6.3.1 Satura pievienošana objektam, izmantojot funkciju Brush

Satura pievienošana

Darbības

1. Atlasiet vēlamo objektu funkciju zonā pieejamajā sarakstā.

2. Noklikšķiniet uz Brush.

3.
• Izmantojiet slīdņa joslu Brush Size, lai definētu otas lielumu.
• Lai redzētu aptuvenu otas izmēru, novietojiet peles kursoru plānošanas zonā.

4.
• Lai segmentētu objektu attēla slānī, izmantojiet peles labo pogu (skatīt 134. lpp.).
• Lai dzēstu objekta malas, ja nepieciešams, izmantojiet peles kreiso pogu (skatīt 134.

lpp.).

5.

Ja nepieciešams, kopējiet pašreiz atlasīto segmentēto objektu uz papildu skenēšanas re-
zultāta slāņiem, deaktivizējot funkciju Brush un izmantojot peles labās pogas izvēlni.

Objekts attēla skatos

52. att. 
Nākamajā attēlā ir redzams objekts, kas izveidots, izmantojot funkciju Brush. Objektam piešķirtais
nosaukums ir redzams attēla skatos, ja peles rādītājs tiek novietots virs objekta.
PIEZĪME: segmentējot mazus objektus rekonstruētos skatos, automātiska interpolācija (skatīt
123. lpp.) var radīt nepieņemamus rezultātus, ja attālums starp slāņiem pārsniedz objekta pikseļu
izmēru.
 

PIEZĪME: zīmēšana rekonstruētajos attēlos var radīt mazu objektu nepieņemamus rezultātus
(piemēram, objektu, kuru izmērs ir līdzīgs slāņu pamatkopas attālumam starp slāņiem).
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6.3.2 Satura pievienošana objektam, izmantojot funkciju SmartBrush

Pārskats

SmartBrush ir attēla segmentācijas rīks, kas nodrošina papildu segmentācijas funkcijas, lai
atvieglotu veselu audu atšķiršanu no audzēja audiem. 
Šī funkcija tiek izmantota, lai automātiski aizpildītu tādus apgabalus ar līdzīgu pelēkuma vērtību,
kas ir savstarpēji saistīti.

SmartBrush objekta izveide

53. att. 

Objekta izveides izpilde

Darbības

1. Izveidojiet tukšu objektu, kā aprakstīts šeit: 114. lpp.

2. Atlasiet vēlamo objektu funkciju zonā pieejamajā sarakstā.

3. Noklikšķiniet uz SmartBrush.

4.
• Izmantojiet slīdņa joslu Brush Size, lai definētu otas lielumu.
• Lai redzētu aptuvenu otas izmēru, novietojiet peles kursoru plānošanas zonā.

5.

• Pārvietojiet peles rādītāju virs segmentējamā apgabala, nospiediet un turiet nospiestu
kreiso peles pogu un velciet peles rādītāju virs vēlamā apgabala.

• Funkcija SmartBrush apgabalā, kas ietver peles rādītāju, segmentē visus savienotos
pikseļus ar identiskām pelēkuma vērtībām/Haunsfīlda vienībām.

6. Ja segmentētā apgabala malas nav nepareizi atdalītas no apkārtējā apgabala, var izman-
tot funkciju Brush un Eraser (skatīt šeit: 134. lpp.), lai noteiktu šīs robežas precīzāk.
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6.3.3 Satura pievienošana objektam, izmantojot funkciju Draw Sphere

Pārskats

Draw Sphere ir attēlu segmentācijas rīks, kas terapijas plānam ļauj pievienot 3D sfēriskus
objektus. Sfēras izmēru var brīvi noteikt.

Funkcijas Draw Sphere objekta izveide

① ② ③

54. att. 

Nr. Komponents

① Sfēras izveide

② Sfēra pabeigta (2D skats)

③ Sfēra pabeigta (3D skats)

Objekta izveides izpilde

Darbības

1. Izveidojiet tukšu objektu, kā aprakstīts šeit: 114. lpp.

2. Atlasiet vēlamo objektu funkciju zonā pieejamajā sarakstā.

3. Noklikšķiniet uz Draw Sphere.

4. Pārvietojiet peles rādītāju segmentējamā apgabala centrā, nospiediet un turiet nospiestu
kreiso peles pogu un velciet peles rādītāju, līdz sfēras forma pārklāj vēlamo apgabalu.

Sfēras objektu mainīšana

Sfēras objektu var papildus mainīt, izmantojot pieejamās rediģēšanas funkcijas, piemēram, lai tas
atbilstu audzēja vai OAR kontūrai (skatīt 133. lpp.).
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6.3.4 Funkcija Auto Fill un Interpolation

Auto Fill un Interpolation funkcijas

55. att. 

Auto Fill

Ja tiek ietverta attēla slāņa daļa, piemēram, izmantojot funkciju Brush un apvelkot apli, iekļautais
laukums tiek aizpildīts, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Auto Fill.

① ②
56. att. 

Nr. Komponents

① Automātiskā aizpildīšana deaktivizēta

② Automātiskā aizpildīšana aktivizēta

Interpolation

Ja izvēles rūtiņa Interpolation ir atzīmēta, diviem redzamiem slāņiem, kas neatrodas blakus,
vokseļu dati, kas pievienoti, izmantojot funkciju Brush vai SmartBrush, tiek interpolēti starp
diviem slāņiem.
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①

②

③

57. att. 

Nr. Komponents

① Interpolētais apgabals

② Sākuma slānis

③ Beigu slānis
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6.3.5 Rentgenattēlu objekta izveide

Pirms darba sākšanas

Lai varētu veikt objekta izveidi rentgenattēlos, ir nepieciešami šādi resursi:
• lokalizētu DT datu kopa;
• frontāli un laterāli rentgenattēli (ar attiecīgiem DSA attēliem, ja pieejami), kas lokalizēti,

izmantojot ar lokalizētu DT datu kopu vienādu atsauces kadru.

Objektu izveides dialoglodziņš

58. att. 

Segmentācijas veikšana

Darbības

1. Pārejiet uz cilni X-ray Images galvenajā ekrānā.

2. Izveidojiet tukšu objektu (skatīt šeit: 114. lpp.).

3. Lai atvērtu objektu izveides dialoglodziņu, noklikšķiniet uz X-ray Segmentation ...

4. Izmantojiet funkciju Brush un Eraser (skatīt šeit: 134. lpp.), lai segmentētu vēlamo struk-
tūru rentgenizmeklējuma skatā, kas pieejams cilnē Frontal un Lateral.

5.

Lai priekšskatītu iegūto objektu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.
Noklikšķiniet uz priekšskatījuma skata cilnes labās puses augšpusē.
Lai parādītu rentgenizmeklējuma skatam pārklātu frontālu un laterālu objektu, atzīmējiet
izvēles rūtiņu Overlay Object Preview.

6. Lai apstiprinātu iestatījumus un aizvērtu dialoglodziņu, noklikšķiniet uz OK.
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Segmentācijas pārbaude

① ②
59. att. 

Nr. Komponents

① Rentgenattēls

② DT attēls

Kad procedūra ir pabeigta, segmentētais objekts tiek parādīts attēlu skatos plānošanas zonā.

Piezīmes par drošību

Segmentācijā, izmantojot rentgenattēlus, tiek izveidots apmales objekts, kas ietver
attiecīgo struktūru, nevis precīzu kontūru. Tāpēc šī procedūra ne vienmēr nodrošina pilnīgi
precīzu rezultātu, un tā ir jāizmanto tikai tad, ja ir nepieciešams (piemēram, darbā ar AVM).
Visi objekti, kas ir segmentēti, izmantojot rentgenattēlus, kvalificētam veselības aprūpes
speciālistam ir jāpārbauda DT vai MR datu kopā, izmantojot programmatūru. Ja objekti nav
pareizi segmentēti, tie ir manuāli jālabo vai jānoņem.

Cilnē Frontal un Lateral pieejamās 3D priekšskatījuma opcijas, izmantojot programmatūru,
kvalificētam veselības aprūpes speciālistam sniedz aptuvenu priekšstatu par turpmāko
segmentētā objekta izskatu. Tomēr atkarībā no rentgenattēlu lokalizācijas rezultāta un no
izmantotās objekta pārveidošanas metodes, šis priekšskatījums atsevišķos gadījumos var
izskatīties nobīdīts attiecībā pret ieskicētajām 2D kontūrām. Šādos gadījumos uzmanīgi
pārbaudiet lokalizācijas precizitāti un rentgenattēla segmentācijas rezultātu DT slāņu
pamatkopā.

Rentgenattēlu objekti, kas pārveidoti DT/MR datu kopās

Ja objekti tiek izveidoti rentgenattēlu kopās un pēc tam mainīti, izmantojot 3D DT/MR datu kopas,
izmaiņas rentgenattēlu datu kopās nav redzamas.
Divos 2D rentgenattēlos ieskicētās kontūras tiek pārveidotas par 3D objektu, izmantojot
projicēšanas mehānismu (2D uz 3D transformācija). Katram attiecīgajam DT slānim (reģistrācija,
izmantojot lokalizatoru) tiek projicētas rentgenattēlu kontūras, un iegūtajā četrstūrī tiek iekļauta
elipsveida forma. Šo atsevišķo elipšu kombinēšana ģenerē 3D objektu.
Lai rengenattēlos parādītu izmaiņas, izmantojot 3D datu kopu, 3D objekts ir jāpārveido atpakaļ par
2D objektu. Šī pārveidošana atpakaļ vai izraisīt informācijas zudumu, un turpmākā 2D kontūru
pārveidošana 3D objekta formā var deformēt objektu un nelabvēlīgi ietekmēt tā atpazīstamību.

Manuāla objektu segmentācija
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Šī iemesla dēļ programmatūrā iPlan RT Dose cilnē X-ray Segmentation tiek parādītas tikai
sākotnēji izveidotās kontūras un 3D objekts tiek pārrēķināts, ņemot vērā skatos parādītās
kontūras.
Visas struktūras ir jāpārbauda, izmantojot DT vai MR datu kopas.
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6.4 Automātiska objektu segmentācija

Vispārīga informācija

Kad objekts pirmo reizi tiek pievienots sarakstam, tas neiekļauj saturu. Tas nozīmē, ka neviens
apgabals attēla datos neatbilst šim objektam.
Programmatūrā iPlan RT Dose objektus var segmentēt automātiski, izmantojot joslas
robežvērtības noteikšanu kopā ar šādiem elementiem:
• piesaistes lodziņš;
• maskas objekts.

Automātiska objektu segmentācija
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6.4.1 Joslas robežvērtības noteikšana, izmantojot piesaistes lodziņu

Vispārīga informācija

Band Thresholding ir automātiskās segmentācijas procedūra, kurā izmanto pelēkuma līmeņa
datus.

Dialoglodziņš Band Thresholding

60. att. 

Segmentācijas veikšana

Darbības

1. Atlasiet objektu no saraksta funkciju zonā.

2. Noklikšķiniet uz Auto Segmentation ..., lai atvērtu dialoglodziņu Band Thresholding.

3.

Dialoglodziņa Band Thresholding rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Resize Bounding Box
(ja tā jau nav aktīva).

4. Nolaižamajā sarakstā Mask atlasiet vienumu Bounding Box.

5. Lai pozicionētu piesaistes lodziņa kontūru aksiālajā, koronārajā vai sagitālajā skatā, ap-
tverot segmentējamo apvidu, izmantojiet peles rādītāju.

6.
• Nolaižamajā sarakstā Maximal Fragment Number atlasiet nosakāmo un segmentēja-

mo fragmentu skaitu.
• Piemēram, ja tiek atlasīts viens fragments, tiek segmentēts lielākais saistītais apgabals.

7.

Definējiet pelēkuma vērtības histogrammas skatā (apakšā pa labi) šādā veidā:
• ievadiet labās un kreisās puses vērtības tieši paredzētajos laukos Right un Left;
• izmantojiet peles rādītāju, lai pielāgotu kreisās puses un/vai labās puses vērtības slīdni,

līdz vajadzīgās vērtības ir redzamas attiecīgajos laukos.

8. Lai precīzāk definētu robežvērtības noteikšanu, atzīmējiet izvēles rūtiņu Zoom, lai tuvinā-
tu apgabalu starp kreiso un labo robežvērtību.
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Darbības

9. Lai apstiprinātu iestatījumus un aktivizētu segmentāciju, noklikšķiniet uz OK.

PIEZĪME: sarkanais segmentētais apgabals norāda skenēšanas datus, kas iekļaujas definētajā
robežvērtībā. Nav segmentētā objekta priekšskatījums.
 

Segmentācijas pārbaude

61. att. 
Kad procedūra ir pabeigta, segmentētais objekts tiek parādīts attēlu skatos plānošanas zonā.

Piezīme par drošību

Izmantojot joslas robežvērtības noteikšanas funkciju, iespējams, ka netiek atrasta
konkrētas struktūras pareizā forma. Šī iemesla dēļ visi automātiski segmentētie objekti
kvalificētam veselības aprūpes speciālistam ir jāpārbauda, izmantojot programmatūru. Ja
objekti nav pareizi segmentēti, tie ir manuāli jālabo vai jānoņem.

Asinsvadu segmentācijas rezultāts ir rūpīgi jāpārbauda un jāapstiprina.
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6.4.2 Joslas robežvērtības noteikšana, izmantojot maskas objektu

Vispārīga informācija

Dialoglodziņā Band Thresholding var veikt segmentāciju arī apgabalā, ko nosaka maskas
objekts.

Maskas objekts

62. att. 

Maskas objekta izveide

Darbības

1. Izveidojiet tukšu objektu (skatīt šeit: 114. lpp.).

2. Lai plaši definētu segmentējamo apgabalu, izmantojiet, piemēram, funkciju Draw Sphere
(skatīt šeit: 122. lpp.) vai SmartShaper (skatīt šeit: 136. lpp.).

Joslas robežvērtības noteikšana, izmantojot maskas objektu

63. att. 
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Joslas robežvērtības noteikšanas izpilde

Darbības

1. Manuāli izveidojiet otru tukšu objektu (skatīt šeit: 114. lpp.), piešķirot tam nosaukumu at-
bilstoši segmentējamajam objektam.

2. Atlasiet šo objektu funkciju zonā un noklikšķiniet uz Auto Segmentation ...

3. Atlasiet vēlamo maskas objektu nolaižamajā sarakstā Mask, kas atrodas dialoglodziņa
Band Thresholding apakšdaļā.

4. Lai precīzāk noteiktu loga vērtību, atzīmējiet izvēles rūtiņu Zoom, lai tuvinātu apgabalu
starp kreiso un labo robežvērtību.

5.

• Nolaižamajā sarakstā Maximal Fragment Number atlasiet nosakāmo un segmentēja-
mo fragmentu skaitu.

• Piemēram, ja tiek atlasīts viens fragments, tiek segmentēts lielākais saistītais frag-
ments.

6.

Definējiet pelēkuma vērtības histogrammas skatā (apakšā pa labi) šādā veidā:
• ievadiet labās un kreisās puses vērtības tieši paredzētajos laukos Right un Left;
• izmantojiet peles rādītāju, lai pielāgotu kreisās puses un/vai labās puses vērtības slīdni,

līdz vajadzīgās vērtības ir redzamas attiecīgajos laukos.

7. Lai apstiprinātu iestatījumus un aktivizētu segmentāciju, noklikšķiniet uz OK.

Segmentācijas pārbaude

64. att. 
Kad procedūra ir pabeigta, segmentētais objekts tiek parādīts attēlu skatos plānošanas zonā.

Piezīme par drošību

Izmantojot joslas robežvērtības noteikšanas funkciju, iespējams, ka netiek atrasta
konkrētas struktūras pareizā forma. Šī iemesla dēļ visi automātiski segmentētie objekti
kvalificētam veselības aprūpes speciālistam ir jāpārbauda, izmantojot programmatūru. Ja
objekti nav pareizi segmentēti, tie ir manuāli jālabo vai jānoņem.

Asinsvadu segmentācijas rezultāts ir rūpīgi jāpārbauda un jāapstiprina.
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6.5 Esošo objektu mainīšana

Vispārīga informācija

Programmatūrā iPlan RT Dose ir pieejami vairāki rīki esošo objektu mainīšanai.

Pieejamie rīki

Lai mainītu objektu, izmantojiet šādus rīkus:
• Brush un Eraser;
• SmartShaper;
• objektu pārsūtīšana starp slāņiem.
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6.5.1 Brush un Eraser

Funkcija Brush un Eraser

65. att. 

Opcijas

Lai pielāgotu otas/dzēšgumijas rīka diametru, izmantojiet slīdņa joslu Brush Size.

Lai parādītu gan otas/dzēšgumijas rīku, gan visus segmentētos objektus kontūru veidā, atzīmē-
jiet izvēles rūtiņu Contours.

Funkcijas Brush izmantošana

Izmantojot funkciju Brush, var manuāli pievienot saturu segmentētajiem vai tukšajiem objektiem
(skatīt šeit: 120. lpp.).

① ②
66. att. 

Nr. Komponents

① Standarta otas funkcija

② Tikai kontūru zīmēšanas otas funkcija

Funkcijas Eraser izmantošana

Izmantojot funkciju Eraser, var manuāli noņemt datus izveidotajos objektos (skatīt 120. lpp.).

① ②
67. att. 

Esošo objektu mainīšana
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Nr. Komponents

① Standarta dzēšgumija

② Dzēšgumija tikai kontūru dzēšanai

Funkcijas Brush un Eraser pārslēgšana

Lai objektu segmentācijas laikā pārslēgtos starp funkcijām Brush un Eraser, izmantojiet attiecīgi
peles labo pogu (Brush) un peles kreiso pogu (Eraser).
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6.5.2 SmartShaper

Vispārīga informācija

Šī funkcija, ja nepieciešams, ļauj atlasīto objektu manuāli pārveidot vai pārvietot.

Dialoglodziņš SmartShaper

68. att. 

Funkcijas SmartShaper aktivizēšana

Darbības

1. Atlasiet vēlamo objektu funkciju zonā un noklikšķiniet uz Smartshaper ..., lai atvērtu dia-
loglodziņu SmartShaper.

2. Lai parādītu objektus kontūru veidā, atzīmējiet izvēles rūtiņu Contours.

3. Lai pielāgotu formas veidošanas rīka diametru, izmantojiet slīdņa joslu Tool Size.

Funkcijas SmartShaper izmantošana

Darbības

1.

Lai pielāgotu atlasītā objekta novietojumu, noklikšķiniet uz Move un velciet objektu uz vē-
lamo atrašanās vietu.

Esošo objektu mainīšana
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Darbības

2.

Lai pielāgotu atlasītā objekta formu, noklikšķiniet uz Deform un pārvietojiet peles rādītāju
pāri objektam, lai pielāgotu tā ārējo kontūru.

3. Lai apstiprinātu izmaiņas, noklikšķiniet uz OK.

Piezīme par drošību

Veiktspējas uzlabošanai dialoglodziņā SmartShaper ir pieejams izveidotā objekta
priekšskatījums. Objekta aprēķināšana tiek veikta tikai tad, ja dialoglodziņš ir aizvērts,
noklikšķinot uz OK. Šī iemesla dēļ galīgais rezultāts var atšķirties no priekšskatījuma, it
īpaši tas attiecas uz maziem un plāniem objektiem. Šī iemesla dēļ visi objekti, kas mainīti,
izmantojot funkciju SmartShaper, kvalificētam veselības aprūpes speciālistam ir
jāpārbauda, izmantojot programmatūru. Ja objekti nav pareizi mainīti, tie ir manuāli jālabo
vai jānoņem.
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6.5.3 Objektu pārsūtīšana starp slāņu kopām

Vispārīga informācija

Kad objekti ir izveidoti, tie automātiski tiek piešķirti datu kopai, kurā tie tika segmentēti.
Ja nepieciešams, objektu var piešķirt citām sapludinātajām datu kopām, kas iekļautas terapijas
plānā.

Pieejamība

Objektus nevar pārsūtīt starp slāņu kopām, ja ir izveidots devas terapijas plāns.

Objekta pārsūtīšanas izpilde

Darbības

1.
Noklikšķiniet uz pogas ..., kas atrodas blakus objektam.

2.

Parādītajā dialoglodziņā atveriet cilni Set/Statistics.

PIEZĪME: šī cilne ir pieejama tikai pirms terapijas plānu izveidošanas.
 

3. Atlasiet datu kopu, uz kuru objekts ir jāpārsūta.

4. Ja vēlaties pārsūtīt ne tikai pašreiz atlasīto objektu, bet visus objektus, atzīmējiet izvēles
rūtiņu Move all Objects.

5. Noklikšķiniet uz OK, lai apstiprinātu izvēli.

6.

Lai aktivizētu objektu pārvietošanu, noklikšķiniet uz OK atkārtotas paraugu ņemšanas zi-
ņojumā.

Esošo objektu mainīšana
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Piezīmes par drošību

Pārsūtot objektu no vienas slāņa kopas uz citu sapludināto slāņu kopu, var rasties
apjomīgas interpolācijas kļūdas, ja slāņu kopas būtiski atšķiras ģeometrisko īpašību,
pikseļu izmēra, attāluma starp slāņiem un slāņa novietojuma ziņā. Turklāt, ja mērķa slāņu
kopa pārklāj tikai objekta daļu, pārsūtīt var tikai to objekta daļu. Pārējais objekts netiek
pārsūtīts. Šo faktoru ietekmē iespējams, ka objekta forma mērķa slāņu kopā vairs var nav
pareiza.

Cilnē Set/Statistics norādītā apjoma vērtība tiek aprēķināta pēc iPlan, ņemot vērā attēla
kvalitāti, attēla izšķirtspēju, slāņa biezumu u. c., un tā var atšķirties no segmentētā objekta
faktiskā apjoma

Pēc atkārtotas sadalīšanas slāņos slāņu kopā pārbīdītā objekta forma var atšķirties, jo šīs
pārvietotās objekta daļas, kas neatrodas slāņa kopā, tiek noņemtas. Turklāt interpolācijas
kļūdas arī var nedaudz ietekmēt formu.
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6.6 Papildu darbības ar objektu

Vispārīga informācija

Programmatūra iPlan RT Dose nodrošina vairākas papildu metodes darbā ar objektiem.

Pieejamās funkcijas

• Objektu mērogošana
• Sienas objekta izveidošana
• Objektu apvienošana
• Objektu sadalīšana
• Piešķirtās lomas mainīšana

Papildu darbības ar objektu
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6.6.1 Objektu mērogošana

Vispārīga informācija

Izmantojot funkciju Scaling, var veikt tālāk norādītās darbības.
• Proporcionāli palielināt un samazināt izveidotus objektus un no pārveidota objekta izveidot

jaunu objektu.
• Izveidot „sienas” objektu, kas tiek ģenerēts atbilstoši jau izveidotam avota objektam.

Objekta mērogošanas aktivizēšana

Darbības

1. Funkciju zonā noklikšķiniet uz Advanced Manipulation ...

2. Atlasiet cilni Scaling.

Cilne Scaling

①

②

69. att. 

Nr. Komponents

① Atlasītais avota objekts, no kura tiek izveidots mērogots objekts.

② Mērogota objekta priekšskatījums atkarībā no darbībām, kas veiktas ar objektu.

Objektu palielināšana un samazināšana

Dialoglodziņā Scaling pieejamās opcijas mainās atkarībā no tā, vai objekts tiek samazināts vai
palielināts, vai arī tiek veidots sienas objekts.
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Darbības

1. Sadaļā Choose Operation and Source Object atlasiet opciju Enlarge Object vai
Shrink Object.

2. Papildus sadaļā Choose Operation and Source Object pieejamajā sarakstā atlasiet mē-
rogojamo objektu.

3.

• Sadaļā Adjust Parameters definējiet izmērus milimetros, par cik jāpalielina vai jāsama-
zina objekta izmērs.

• Pēc noklusējuma objekta izmērs tiek proporcionāli pielāgots virzienā no kreisās uz labo
pusi, no priekšpuses uz mugurpusi un no galvas uz kājām. Lai šo iestatījumu deaktivi-
zētu, atbilstošajai orientācijai atzīmējiet izvēles rūtiņu proportional.

4.

• Laukā Name norādiet mērogotā objekta nosaukumu. Iepriekš definētu struktūru var arī
atlasīt pieejamajā sarakstā.

• Pēc noklusējuma jaunajam objektam nosaukums tiek piešķirts atbilstoši avota objekta
nosaukumam un atlasītajai darbībai.

5. Noklikšķiniet uz vēlamās objekta krāsas.

6. Lai priekšskatītu mērogošanas darbības rezultātu, noklikšķiniet uz priekšskatījuma ska-
tiem, kas atrodas pa labi no ciļņu lapas.

7. Lai izveidotu mērogotu objektu, noklikšķiniet uz Generate.

8.
• Lai apstiprinātu iestatījumus un aizvērtu dialoglodziņu, noklikšķiniet uz Close.
• Tagad mērogotais objekts tiek parādīts saraksta skatā funkciju zonā.

Piezīme par drošību

Objekti tiek palielināti vai samazināti tikai tad, ja ievadītā malas vērtība ir lielāka par vai
vienāda ar pusi no attāluma starp datu slāņiem un slāņa biezumu. Citiem vārdiem sakot, ja
skenēšanas rezultātā attālums starp slāņiem un slāņa platums ir 5 mm un ir iestatīta
objekta mala 2 mm, objekts netiek palielināts skenēšanas virzienā. Ja malas vērtība ir
2,5 mm, objekts tiek palielināts.

Samazināšanas ierobežojumi

Objektu/struktūru samazināšana ar nozīmīgi atšķirīgu attālumu perpendikulārā virzienā var radīt
lielāku samazināšanu, nekā paredzēts. Izskatiet tālāk aprakstīto divu dimensiju piemēru, kur
eliptisks objekts šeit: 70. att. attēlo tā elementa izmērus, kas izmantots samazināšanai/erozijai un
kuru turpmāk sauc par samazinājuma elementu.

70. att. 
Šis samazinājuma elements ir aptuveni 16 reizes lielāks augstumā nekā platumā. Punkts tā
centrā norāda punktu, kas tiek pārvietots virs samazināmā objekta robežas. Šī samazinājuma
elementa uzklāšana riņķveida diskam (apzīmēts ar apļveida līniju šeit: 71. att.) rada samazināto
objektu (apzīmēts ar cietu objektu 71. att. centrā), kur platuma samazināšanās ir aptuveni 5 reizes
lielāka, nekā to nosaka samazinājuma elementa horizontālā rādiuss. Ņemiet vērā šo efektu,
atlasot objekta samazināšanas parametrus.

Papildu darbības ar objektu
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71. att. 

Sienas objekta izveide

Darbības

1. Sadaļā Choose Operation and Source Object atlasiet opciju Create Wall.

2.

• Lai izveidotu sienas objektu ārpus avota objekta, noklikšķiniet uz Exterior.
• Lai izveidotu avota objekta robežas jaunajā sienas objekta centrā, noklikšķiniet uz Cen-

tered.
• Lai izveidotu sienas objektu avota objekta ietvaros, noklikšķiniet uz Interior.

3. Sadaļā Choose Operation and Source Object atlasiet arī vēlamo avota objektu.

4. Sadaļā Adjust Parameters norādiet sienas objekta izmērus milimetros.

5.
• Laukā Name norādiet sienas objekta nosaukumu. Iepriekš definētu struktūru var arī at-

lasīt pieejamajā sarakstā.
• Jaunā objekta noklusējuma nosaukums ir avota objekta nosaukums.

6. Noklikšķiniet uz vēlamās objekta krāsas.

7. Lai priekšskatītu mērogošanas darbības rezultātu, noklikšķiniet uz priekšskatījuma ska-
tiem, kas atrodas pa labi no ciļņu lapas.

8. Lai izveidotu sienas objektu, noklikšķiniet uz Generate.

9.
• Lai apstiprinātu iestatījumus un aizvērtu dialoglodziņu, noklikšķiniet uz Close.
• Tagad sienas objekts ir redzams saraksta skatā funkciju zonā.
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6.6.2 Objektu apvienošana

Vispārīga informācija

Cilnē Logical Operations var apvienot divus objektus un izveidot jaunu objektu no apvienotajiem
objektiem.

Funkcijas Logical Operations aktivizēšana

Darbības

1. Funkciju zonā noklikšķiniet uz Advanced Manipulation ...

2. Atlasiet cilni Logical Operations.

Cilne Logical Operations

①

②

72. att. 

Nr. Komponents

① Atlasīts avota objekts, no kura tiks izveidots jauns objekts.

② Jaunā objekta priekšskatījums atkarībā no divu avota objektu apvienošanas veida.

Objektu apvienošanas izpilde

Darbības

1. Laukos First Operand un Second Operand atlasiet divus objektus, no kuriem ir atkarīgs
jaunais objekts.

Papildu darbības ar objektu
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Darbības

2.

Atlasiet vēlamo darbību no tālāk norādītajām opcijām.
• Lai izveidotu jaunu objektu, apvienojot divus objektus, noklikšķiniet uz Union.
• Lai izveidotu jaunu objektu no divu objektu krustošanās, noklikšķiniet uz Intersection.
• Noklikšķiniet uz Subtraction, lai no pirmā objekta (First Operand) izveidotu jaunu ob-

jektu, kurš ir otrā objekta (Second Operand) subtrakcijas rezultāts.

3.
• Laukā Name norādiet jaunā objekta nosaukumu. Iepriekš definētu struktūru var arī atla-

sīt pieejamajā sarakstā.
• Pēc noklusējuma jaunais objekts tiek nosaukts atbilstoši atlasītajai darbībai.

4. Noklikšķiniet uz vēlamās objekta krāsas.

5. Lai priekšskatītu apvienošanas darbības rezultātu, noklikšķiniet uz priekšskatījuma ska-
tiem, kas atrodas pa labi no ciļņu lapas.

6. Lai izveidotu jauno objektu, noklikšķiniet uz Generate.

7.
• Lai apstiprinātu iestatījumus un aizvērtu dialoglodziņu, noklikšķiniet uz Close.
• Tagad jaunais objekts tiek parādīts saraksta skatā funkciju zonā.
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6.6.3 Objektu sadalīšana

Vispārīga informācija

Izmantojot cilni Splitting, var sadalīt plānotos objektus mazākos objektos. Tas var būt noderīgi,
piemēram, ārstējot muguras smadzeņu audzējus, lai atšķirtu OAR apgabalus, kurus nedrīkst
pakļaut terapijas apstarošanai, no audzēja apgabala, kam jāsaņem maksimālā deva.

Sadalīšanas darbību aktivizēšana

Darbības

1. Funkciju zonā noklikšķiniet uz Advanced Manipulation ...

2. Atlasiet cilni Splitting.

Cilne Splitting

73. att. 

Sākotnējās darbības

Darbības

1. Sarakstā Source Object atlasiet sadalāmo objektu.

2.

Atlasiet vēlamo griezuma plaknes sadalīšanas orientāciju.
• Noklikšķiniet uz Min Area, lai brīvi definētu sadalīšanas orientāciju, nodrošinot minimā-

lu šķērsgriezumu.
• Noklikšķiniet uz Axial, Coronal vai Sagittal, lai sadalītu objektu atbilstoši definētajai

orientācijai.

Papildu darbības ar objektu
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Darbības

3.

Noklikšķiniet uz pogas Object Splitter cilnes Splitting rīkjoslā.

4. Noklikšķiniet cilnē uz vēlamā skata.

5.

• Ar peles rādītāju velciet zaļo četrstūri, lai pielāgotu griezuma plakni atlasītajā orientāci-
jā.

• Plakni var pagriezt leņķī, pārvietojot peles rādītāju virs vai zem zaļā četrstūra.

6.

Pārbaudiet, vai objekts ir sadalīts pareizi, izmantojot pieejamos skenēšanas un 3D ska-
tus.

Sadalītu objektu ģenerēšana

Kad objekta pareiza sadalīšana ir pieņemama, var ģenerēt divus jaunus objektus, kas tiek
apzīmēti ar zilu un dzintara krāsas četrstūri.

Darbības

1. Laukā Name norādiet pirmā objekta nosaukumu.

2. Noklikšķiniet uz vēlamās objekta krāsas.

3. Atkarībā no ģenerējamā objekta noklikšķiniet uz Generate Blue vai Generate Amber.
Šis objekts tagad tiek parādīts sarakstā Source Object.

4. Lai ģenerētu otru objektu, atkārtojiet 1.–3. darbību.

5.
• Lai apstiprinātu iestatījumus un aizvērtu dialoglodziņu, noklikšķiniet uz Close.
• Tagad jaunie objekti tiek parādīti saraksta skatā funkciju zonā.
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6.6.4 Piešķirtās lomas mainīšana

Vispārīga informācija

Izmantojot šo funkciju, var objektu, kam piešķirta noteikta loma norādījumā (skatīt šeit: 167. lpp.),
aizstāt ar citu objektu.
• Piemēram, ja mērķa apjoma izmērs starp terapijām ir samazināts, pielāgotu apjomu var

izveidot, izmantojot mērogošanas funkcijas (141. lpp.).
• Sākotnējo apjomu (apzīmēts kā PTV plāna norādījumā) pēc tam var aizstāt ar samazināto

apjomu.

Piešķirtās lomas mainīšanas aktivizēšana

Noklikšķiniet uz Role Reassignment ..., lai atvērtu dialoglodziņu Reassignment.

Dialoglodziņš Reassignment

74. att. 
Objekti, kas norādījumā definēti kā PTV, Boost vai OAR (skatīt šeit: 167. lpp.), tiek parādīti
sadaļā Assigned Objects.
Pārējie atlasei pieejamie objekti tiek parādīti sadaļā Available Objects.

Darbības

1. Sadaļā Assigned Objects atlasiet sākotnējos nomaināmos objektus.

2. Sadaļā Available Objects atlasiet aizstāšanai paredzēto objektu.

3. Noklikšķiniet uz Swap, lai nomainītu sākotnējo objektu ar aizstāšanai paredzēto objektu.

4. Lai apstiprinātu iestatījumus un aizvērtu dialoglodziņu, noklikšķiniet uz Close.

Pārbaudiet, vai pielāgotais terapijas scenārijs ir piemērots plānotajai terapijai.

Papildu darbības ar objektu
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6.7 4D datu simulācija
6.7.1 Pārskats

Vispārīga informācija

Ja ir pieejama 4D datu sērija (skatīt šeit: 476. lpp.), vadības panelis, kas ļauj skatīt iekšējo orgānu
kustību simulāciju, ir redzams slāņa apakšdaļas labajā pusē un rekonstrukcijas skatos.
Šī funkcija ir īpaši noderīga, plānojot ekstrakraniālas terapijas objektu kontūras, jo iekšējo orgānu
kustība var būt nozīmīgs faktors šādos gadījumos.

Vadības panelis

75. att. 

Aktīva simulācija

① ②

③ ④

76. att. 
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Vadības paneļa funkcijas

Komponents Funkcija

Ļauj palaist 4D simulāciju, automātiski pārlūkojot sekvenci, izmantojot pieeja-
mos datus.

Ļauj apturēt 4D simulāciju.

Ļauj manuāli pārlūkot pieejamās datu kopas virzienā uz priekšu.

Ļauj ātri attīt datu kopas tieši uz 4D simulācijas beigām.

Ļauj manuāli pārlūkot pieejamās datu kopas pretējā virzienā.

Ļauj ātri pārtīt datu kopas tieši uz 4D simulācijas sākumu.

Izmantojot norises slīdni, var pārlūkot noteiktu simulācijas punktu.

4D datu simulācija
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6.8 Iziešana no objekta izveides
6.8.1 Pārskats

Iziešanas uzaicinājums

77. att. 
Pirms iziešanas no darbības Object Creation pārbaudiet, vai visi objekti ir pareizi segmentēti.
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Iziešana no objekta izveides
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7 ĀRSTĒŠANAS PLĀNA
IZVEIDE

7.1 Par ārstēšanas plānošanu

Ārstēšanas plānošanas procedūra

Šo darbību var izmantot, lai izveidotu pabeigtu ārstēšanas plānu.

Darbības

1. Izvēlieties veidni vai veiciet manuālu plānošanu.

2. Definējiet katra plānošanas objekta norādījumu.

3. Pievienojiet terapijas grupas.

4. Skatiet alternatīvu devas aprēķināšanas algoritmu rezultātus.

5. Skatiet devas datus, izmantojot attēla skatus vai devas apjoma histogrammu (DVH).

6. Salīdziniet plānus.
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7.1.1 Ārstēšanas opciju salīdzināšana

Vispārīga informācija

Programmatūra iPlan RT Dose nodrošina ārstēšanas plāna izveidošanu, izmantojot tālāk
norādītās terapijas metodes.
• Konformais stars
• Konformais loks (statisks vai dinamisks)
• IMRT
• Riņķveida loks
• HybridArc

Programmatūra neierobežo izmantojamo apstarošanas lauku, staru vai elektrisko loku skaitu.
Tomēr, ja tiek izmantots liels skaits staru (> 50), elektrisko loku (> 10) vai IMRT lauku (> 20), tiek
ietekmēta iekārtas veiktspēja.

Konformie stari

Konformā stara metode ietver noteiktas kolimatora formas izmantošanu atšķirīgiem gentrija un
galda virzieniem, kas ļauj pielāgot katru starojuma lauku līdz PTV formai. Tā kā daudzlapiņu
kolimatora izmantošanas gadījumā ir iespējami lieli lauku izmēri, parasti pietiek ieplānot vienu
izocentru katram bojājumam.
Šīs metodes trūkums ir tāds, ka deva apkārtējos audos stara ieejas pusē var būt lielāka, nekā
veicot standarta radioķirurģijas procedūru ar rotējošu gentriju.

Konformie loki

Izmantojot konformā loka ārstēšanas elementus, gentrija rotācija apstarošanas laikā ir līdzīga
standarta radioķirurģijas procedūrā izmantotajai. Starojuma lauka pielāgošana atbilstoši audzēja
formai katra loka plaknei un gentrija leņķim ir līdzīga tai pielāgošanai, ko veic, izmantojot
konformā stara metodi. Var izmantot gan statiskā, gan dinamiskā konformā loka ārstēšanas
elementus.

Terapija Starojuma lauka forma

Dinamiskais konformais loks Loka izmantošanas laikā pielāgota atbilstoši PTV projekcijai

Statiskais konformais loks Visam lokam tiek aprēķināta vidējā lauka forma

Intensitātes modulēta staru terapija

Izmantojot intensitātes modulētu staru terapiju (IMRT), stara intensitāte devas padeves laukā
atšķiras. Tādējādi var samazināt devas padevi riskam pakļautajiem orgāniem, kas atrodas blakus
PTV.

Riņķveida loki

Riņķveida loka terapijā izmanto konusveida kolimatorus, kas rada konusveida starojuma laukus.
Krustpunktā tiek padota augsta starojuma deva, bet devas ārpus šī apjoma ir ievērojami mazākas.
Vienā ārstēšanas ciklā parasti tiek izveidoti vairāki loki, kas telpiski izvietoti ap pacientu, katram
lokam izmantojot unikālus terapijas galda leņķus. Pietiekama staru skaita izmantošana uzlabo
devas sadali, tādējādi samazinot devu uz apkārtējiem audiem.
Riņķveida loku izmantošana ir īpaši noderīga, ārstējot mazus sfēriskus bojājumus un veicot
funkcionālo radioķirurģiju. Konusveida lauku izmantošanas trūkums ir tāds, ka vienam PTV,
iespējams, ir jāieplāno vairāki izocentri. Tādēļ deva bojājuma iekšpusē var nebūt pietiekami
homogēna.
Riņķveida loka terapijai paredzētā deva tiek aprēķināta, izmantojot riņķveida konusa devas
algoritmu. Šajā gadījumā nevar izmantot Monte Carlo algoritmu.
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Kolimatora stiprinājumam piestiprinātā riņķveida konusa precizitāti nevar garantēt visos
kolimatora leņķos. Ārstēšanas laikā ir jāizmanto tāds pats kolimatora leņķis, kāds tika
izmantots, veicot stara mērījumus.

Izmantojot riņķveida konus, spailēm ir jānorobežo starojums ārpus konusa materiāla.
Ārstēšanas laikā izmantotajam spaiļu novietojumam ir jābūt vienādam ar spaiļu
novietojumu, kas tiek izmantots, veicot stara mērījumus.

HybridArc

HybridArc metode ir dinamiska konformā loka un IMRT ārstēšanas metožu kombinācija. Katram
dinamiskajam konformajam lokam tajā pašā galda stāvoklī tiek pievienoti viens vai vairāki IMRT
stari, lai vēl vairāk optimizētu devas sadalījumu, samazinot papildu iestatīšanas darbības.
Lietotājs katram lokam var pielāgot loka garumu un IMPRT staru skaitu. IMRT staru gentrija leņķi
tiek automātiski sadalīti pēc programmatūras aprēķina, izmantojot gentrija leņķa attālumu starp
diviem blakus esošiem IMRT stariem un pirmo IMRT staru un aprēķinot pēc šādas formulas:

distance length
number
--------------------= first distance

2
----------------------=,

Lietotājs var arī pielāgot konformā loka un IMRT staru padotās devas svēruma faktoru. Pirms
IMRT staru optimizācijas dinamiskā konformā loka atvērums tiek optimizēts atbilstoši definētajiem
IMRT ierobežojumiem, lai vēl vairāk uzlabotu devas sadalījumu. Tādējādi HybridArc ārstēšanas
metodes izmantošana nodrošina dinamiskā konformā loka un IMRT ārstēšanas priekšrocības.
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7.1.2 Galvenā ekrāna pārskats

Mērķis

Izmantojot ekrānu Treatment Planning, var definēt, skatīt un rediģēt ārstēšanas plānu.

Ekrāna Treatment Planning atvēršana

Šo darbību var veikt, izmantojot funkcijas sadaļā Navigator (skatīt šeit: 46. lpp.).
Ja ārstēšanas plāns vēl nav noteikts, programmatūrā iPlan RT Dose automātiski tiek atvērts
dialoglodziņš Create Plan (skatīt šeit: 160. lpp.).

Galvenais ekrāns

78. att. 

Poga Refresh MU

Izmantojot šo pogu, tiek atjaunināts visa ārstēšanas plāna dozimetrisko vienību aprēķins. MU
vērtības automātiski tiek atjauninātas tikai tad, ja ir veiktas būtiskas izmaiņas, kas saistītas,
piemēram, ar terapijas grupu un individuālo ārstēšanas elementu svēruma faktoru (skatīt
191. lpp. un 197. lpp.) vai ar norādījuma izmaiņām (skatīt 178. lpp.).
• HybridArc ārstēšanas elementu gadījumā pogas Refresh MU izmantošana ļauj atjaunot Arc-

IMRT stara svēruma faktoru pēc atvēruma optimizācijas.
• IMRT un HybridArc ārstēšanas elementu gadījumā pogas Refresh MU izmantošana ļauj izpildīt

nozīmētās PTV devas normalizēšanu pēc IMRT optimizācijas.
• Pogu Refresh MU kopumā nav ieteicams izmantot pēc IMRT optimizācijas, jo šī darbība

neņem vērā OAR uzdevumus. Tādējādi pogas Refresh MU izmantošana var radīt OAR
ierobežojumu neievērošanu.

• Pogas Refresh MU izmantošana pēc IMRT optimizācijas, ja ir aktivizēts Monte Carlo algoritms,
vienmēr ierosina jaunu Monte Carlo aprēķinu neatkarīgi no iepriekšējiem aprēķina rezultātiem.
Ņemot vērā Monte Carlo algoritma statistisko raksturu, katra pogas Refresh MU izmantošana
var radīt nedaudz atšķirīgas stara dozimetriskās vienības.

Par ārstēšanas plānošanu
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Funkciju zona

Ja ārstēšanas plāns ir vēl nav definēts, ir pieejamas tālāk norādītās funkcijas.

Komponents Funkcija

Create Treatment Plan Ļauj izveidot ārstēšanas plānu (skatīt šeit: 160. lpp.).

Object Manipulation Šī darbība ļauj rediģēt objektu formu vai nu atkarībā no to morfoloģi-
jas, vai veicot loģiskas darbības (skatīt šeit: 140. lpp.).
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7.1.3 No devas atkarīga rīkjosla un skatīšanas funkcijas

Rīkjoslas funkcijas

Komponents Funkcija Skatīt

Izmantojot pogu Plan Comparison, var ielādēt otro ārstēšanas
plānu, kuru pēc tam var salīdzināt ar pašreizējo ārstēšanas plānu,
vai salīdzināt Monte Carlo un zīmuļa stara (Pencil Beam) aprēķinu
rezultātus.

237. lpp.

Izmantojot pogu Open DVH Dialog, tiek atvērts dialoglodziņš, kur
var aprēķināt ārstēšanas devu plānotajiem mērķa apjomiem. 220. lpp.

Izmantojot pogu Dose Display, tiek atvērts dialoglodziņš, kurā var
konfigurēt dažādas devas rādījuma opcijas, piemēram, relatīvās
vai absolūtās vērtības, cGy vai Gy mērvienības utt. 

218. lpp.

Izmantojot pogu Toggle Monte Carlo/Pencil Beam, var pārslēg-
ties starp Monte Carlo un zīmuļa stara (Pencil Beam) algoritmiem,
lai aprēķinātu devu. 

209. lpp.

Izmantojot pogu Show Dose, var parādīt plānotās devas visu
mērķa apjomu kontūras kopā ar attiecīgo devas skalu. 214. lpp.

Izmantojot pogu Threshold, var parādīt tikai vienu devas robež-
vērtību, ļaujot koncentrēties tikai uz vienu konkrētu devas vērtību. 216. lpp.

Attēlu skatīšanas funkcijas

Komponents Funkcija Skatīt

Izmantojot pogu Toggle view mode, var parādīt frontālo vai kra-
niālo vai nu tikai viena OAR, vai visu struktūru skatu. 243. lpp.

Izmantojot pogu show/draw planning shape, var pielāgot staroju-
ma lauku, ko nodrošina daudzlapiņu kolimatora lapiņu pielāgoša-
na. 

262. lpp.

Izmantojot pogu show/change leaves and jaw positions, var ma-
nuāli pielāgot lapiņu un spaiļu novietojumu. 263. lpp.

Izmantojot pogu enter leaf positions numerically, var ievadīt ka-
trai lapiņai specifiskas vērtības. 265. lpp.

Izmantojot pogu reset manual changes to shape, var atsaukt la-
piņu novietojuma veiktās izmaiņas. 266. lpp.

Par ārstēšanas plānošanu

158 Klīniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 iPlan® RT Vers. 4.5



Komponents Funkcija Skatīt

Izmantojot pogu Toggle fluence display, var pārslēgt displeju, pa-
rādot plūsmas karti. 217. lpp.

Izmantojot pogu Arc/Beam display, var atlasīt, kurus no plānota-
jiem stariem vai lokiem parādīt. 249. lpp.

Izmantojot šīs funkcijas, var pārvietoties pa atlasītajiem lokiem vai
IMRT stariem.

267. lpp.

Ļauj pārslēgties starp dažādiem HybridArc IMRT stariem.

ĀRSTĒŠANAS PLĀNA IZVEIDE

Klīniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 iPlan® RT Vers. 4.5 159



7.2 Jauna ārstēšanas plāna izveidošana
7.2.1 Pārskats

Vispārīga informācija

Kad funkcijas Object Creation izpilde ir pabeigta (skatīt šeit: 73. lpp.), automātiski tiek parādīta
uzvedne ar norādi izveidot jaunu ārstēšanas plānu.
Ja ārstēšanas plāns vēl nav definēts, var arī izveidot jaunu plānu, noklikšķinot uz Create
Treatment Plan.

Dialoglodziņš Create Plan

79. att. 

Plāna izveides opcijas

Pastāv trīs jauna ārstēšanas plāna izveides iespējas.

Sadaļa Skatīt

Pilnīgi jauna plāna izveidošana 161. lpp.

Jauna plāna izveidošana (esošs norādījums) 161. lpp.

Jauna plāna izveidošana (esošais norādījums un iestatījumi) 161. lpp.

Plāna veidņu pārvaldība

Ja vēlaties pārkārtot esošās ārstēšanas veidnes, noklikšķiniet uz Manage ... (skatīt šeit: 293.
lpp.).

Turpmākas izmaiņas

Pabeigtus ārstēšanas plānus var mainīt dialoglodziņā Prescription (skatīt šeit: 178. lpp.). Tomēr
norādījuma veidu (skatīt šeit: 166. lpp.) var iestatīt tikai dialoglodziņā Create Plan.

Jauna ārstēšanas plāna izveidošana
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7.2.2 Plāna izveides opcijas

Pilnīgi jauna plāna izveidošana

Darbības

1. Atlasiet opciju pogu Manually dialoglodziņa Create Plan apakšā.

2. Lai definētu norādījumu, noklikšķiniet uz Next (skatīt šeit: 164. lpp.).

Terapijas iestatījumi ir jādefinē atsevišķi dialoglodziņā Group (skatīt šeit: 181. lpp.).

Jauna plāna izveidošana (esošs norādījums)

Darbības

1. Dialoglodziņa apakšā atlasiet opciju pogu Plan Template.

2. Sarakstā atlasiet vēlamo veidni.

3. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Load prescription only un noklikšķiniet uz Next.

Atlasītā norādījuma dati tiek lietoti ārstēšanas plānā, un tos var mainīt šeit:
• dialoglodziņš Create Plan (skatīt šeit: 164. lpp.);
• dialoglodziņš Prescription (skatīt šeit: 178. lpp.).

Terapijas iestatījumi ir jādefinē atsevišķi dialoglodziņā Group (skatīt šeit: 181. lpp.).

Jauna plāna izveidošana (esošais norādījums un iestatījumi)

Darbības

1. Dialoglodziņa apakšā atlasiet opciju pogu Plan Template.

2. Sarakstā atlasiet vēlamo veidni un noklikšķiniet uz Next.

Atlasītā norādījuma dati tiek lietoti ārstēšanas plānā, un tos var mainīt šeit:
• dialoglodziņš Create Plan (skatīt šeit: 164. lpp.);
• dialoglodziņš Prescription (skatīt šeit: 178. lpp.).

Terapijas iestatījumu dati tiek lietoti ārstēšanas plānā, un tos var mainīt dialoglodziņā Group
(skatīt šeit: 181. lpp.).

Loka vai stara izkliede, kas ir izveidota, atlasot veidni, klīniski netiek optimizēta. Pirms
ārstēšanas uzsākšanas ir jānovērtē galīgā plāna efektivitāte.
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7.2.3 Plāna rekvizītu mainīšana

Vispārīga informācija

Ārstēšanas plāna rekvizītus var mainīt dialoglodziņā RTPlan Properties.

Devas aprēķināšanas parametru iestatīšana

Darbības

1.

Atlasiet RTPlan objektu funkciju zonā.

2. Lai atvērtu dialoglodziņu Properties, funkciju zonas cilnē Functions noklikšķiniet uz Pro-
perties.

Dialoglodziņš RTPlan Properties

80. att. 

Komponents Funkcija

Name Ārstēšanas plāna nosaukums. Tas tiek parādīts funkciju cilnē. Noklusēju-
ma nosaukums ir „The RTPlan”.

Treatment Type Kraniāls vai ekstrakraniāls.

Plan Intent Šeit var redzēt plāna mērķi, piemēram, paliatīvs vai ārstniecisks.

Varat skatīt arī šādus datus:
• pašreizējās atsauces un centrēšanas kopas;
• pacienta novietojuma virziens.

Jauna ārstēšanas plāna izveidošana
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Citi rekvizīti

Šajā dialoglodziņā var iestatīt tālāk norādīto funkciju rekvizītus.
• Devas aprēķināšana: skatīt šeit: 206. lpp.
• Monte Carlo: skatīt šeit: 210. lpp.
• Norādījums: skatīt šeit: 206. lpp.
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7.3 Norādījuma definēšana
7.3.1 Pārskats

Vispārīga informācija

Norādījums ir ārstēšanas plāna pamatelements. Norādījumā var definēt tālāk norādīto informāciju.
• Kura ir PTV vai papildu struktūra un kuri objekti ir pakļauti riskam (objects at risk - OAR)
• Kā jāaprēķina devu attiecībā pret struktūru
• Cik liela deva ir jāsaņem PTV vai papildu struktūrai
• Kāds svēruma faktors jāattiecina uz visiem OAR
• Visu objektu devas un apjoma ierobežojumi
• Plānošanas optimizācijas uzdevumi

Dialoglodziņš Create Plan

81. att. 

Norādījuma definēšanas izpilde

Darbības Skatīt

1. Izvēlieties norādījuma veidu. 166. lpp.

2. Piešķiriet plānošanas objektu veidus, piemēram, OAR, PTV. 167. lpp.

3. Konfigurējiet devas iestatījumus un frakcionēšanu PTV un papildu objektiem. 168. lpp.

4. Definējiet katra objekta devas apjoma histogrammu (DVH). 172. lpp.

5.
Definējiet PTV un citu OAR ierobežojumus. Galīgajam ārstēšanas plānam ir
jāatbilst šiem ierobežojumiem.
PIEZĪME: ierobežojumus var mainīt uz uzdevumiem.
 

174. lpp.

6. Definējiet plānošanas uzdevumus. Tie var ietekmēt devas optimizācijas
aprēķinus inversās plānošanas laikā. 174. lpp.

Norādījuma definēšana
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PIEZĪME: esošu norādījumu var arī mainīt (skatīt šeit: 178. lpp.).
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7.3.2 Norādījuma veida izvēle

Vispārīga informācija

Norādījuma veids nosaka devas aprēķināšanu attiecībā pret mērķa struktūru.
Norādījuma veidi tiek definēti visam ārstēšanas plānam. Vēlāk norādījuma veidu nevar mainīt.

Norādījuma veidi

82. att. 

Norādījuma veida izvēle

Norādījuma veids

Dose Volume Presc-
ription

Šo norādījuma veidu izmanto, lai nodrošinātu, ka noteikts mērķa struktū-
ru procentuālais īpatsvars saņem noteiktu nozīmētās devas procentuālo
īpatsvaru.
Ja tiek atlasīta opcija Dose Volume Prescription, sistēma var automāti-
ski aprēķināt labāko devas apjoma pārklājuma attiecību, ņemot vērā no-
teiktos ierobežojumus (skatīt šeit: 174. lpp.).
PIEZĪME: pēc tam vēl joprojām var izveidot normalizācijas punktu (skatīt
šeit: 234. lpp.).
 

Point Prescription to
Isocenter

Šis norādījuma veids definē noteiktu devu uz izocentra punktu (normali-
zācijas punktu), neņemot vērā struktūras apjomu.
Ja tiek atlasīta opcija Point Prescription to Isocenter, programmatūra
norāda, ka devas apjoma histogrammā ir pārkāpts ierobežojums (skatīt
šeit: 172. lpp.). Plānu pēc tam manuāli var pielāgot, ja nepieciešams.

PIEZĪME: ja ir atlasīta opcija Dose Volume Prescription, jāņem vērā atbilstoša robeža ap PTV,
lai varētu aprēķināt daudzlapiņu kolimatora (multileaf collimator - MLC) pusēnu.
 

Relatīvā deva

Šis iestatījums nosaka ārsta nozīmētās devas proporciju. Relatīvā 100% deva norāda 1 absolūtu
devu.

Devas aprēķināšana

Devas aprēķinu parametrus var pielāgot. Skatīt šeit: 206. lpp.

Norādījuma definēšana
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7.3.3 Piešķirt veidus objektiem

Vispārīga informācija

Katram objektam var piešķirt noteiktu objekta veidu, izmantojot opciju pogas, kas atrodas blakus
sarakstam, piemēram, PTV vai Boost.

Objekta piešķiršana

83. att. 

Pieejamie iestatījumi

Objekta veids Apraksts

PTV Attiecīgais objekts tiek iestatīts kā plānotais mērķa apjoms.

Boost
Plānotā mērķa apjoma atlasīto zonu var definēt, lai saņemtu lielāku devu.
Papildu objektiem vienmēr jābūt ietvertiem PTV.

OAR OAR objektiem definētie iestatījumi (skatīt šeit: 168. lpp.) tieši ietekmē saska-
ņoto terapiju automātisko lapiņu optimizāciju.

Other
Ja nepieciešams, šo opciju var izmantot, lai definētu vispārējas intereses
struktūras, kas nav tieši saistītas ar terapijas apgabalu. Šim objekta veidam
nav pieejami specifiski iestatījumi.

Objekta veidu piešķiršana

Darbības

1. Atlasiet objektu sarakstā.

2.

Lai piešķirtu veidu, aktivizējiet radiopogu, piemēram, PTV, OAR u. c. Objekta krāsa sarak-
stā mainās.
Atbilstošus objektus var atlasīt arī kopā (izmantojot peli ar nospiestu taustiņu Shift vai
Ctrl) un piešķirt noteiktu objekta veidu, izmantojot opciju pogas.

3. Definējiet devas norādījumus katram PTV un papildu objektam.

4. Definējiet katra OAR objekta ierobežojumus.

5. Definējiet katra PTV, papildu un OAR objekta uzdevumu.
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7.3.4 Devas norādījumu definēšana katram PTV un papildu objektam

Vispārīga informācija

Norādījumus un frakcijas datus var definēt katram sarakstā Objects minētajam PTV.

Iestatījumu zona

84. att. 

PTV objekta iestatījumu definēšana

Darbības

1. Sarakstā Objects atlasiet mērķa objektu.

2. Pārbaudiet, vai ir atlasīta radiopoga PTV. Objektam tagad jābūt iekrāsotam zaļā krāsā un
apzīmētam kā PTV.

3. Nosakiet kopējo frakciju skaitu, izmantojot skaitītāja lodziņu Number of Fractions.

4.

Definējiet devu. Tā var būt vai nu
• noteikta deva katrai atsevišķai frakcijai Single Fraction, vai
• kopējā deva visām frakcijām All Fractions.

Dialoglodziņu Dose Display (skatīt šeit: 218. lpp.) var izmantot, lai definētu šādus para-
metrus:
• Devas mērvienība (cGy vai Gy);
• vai deva ir relatīva vai absolūta.

5.

Iestatiet normalizācijas mērķi:
• izmantojiet nolaižamo sarakstu, lai iestatītu vēlamos normalizācijas mērķus kā absolūto

vai relatīvo devas mērķi, vai
• iestatiet tieši katra procentuālā apjoma (V%) normalizācijas Normalization vērtību;
• iestatiet normalizācijas punktu devas apjoma histogrammā (DVH); lai to izdarītu, no-

klikšķiniet ar peles labo pogu, atveriet konteksta izvēlni, izvēlieties vienumu Normaliza-
tion un atlasiet ierobežojuma punktu. Skatīt 174. lpp.

Definētais mērķis tiek ietverts funkcijā Refresh MU.
Lai veiktu tūlītēju normalizāciju progresīvās IMRT aprēķināšanas laikā, noklikšķiniet ar pe-
les labo pogu, atveriet konteksta izvēlni, izvēlieties parametru Renormalize Post-Optimi-
zation un atlasiet normalizācijas punktu.
PIEZĪME: HybridArc terapijas elementu atvēruma optimizācija arī tiek normalizēta līdz pa-
rametram Renormalize Post-Optimization atlasītajiem punktiem, taču tikai tad, ja nav
pieejama neapstiprināta IMRT optimizācija.
 

6. Zona Assigned groups ir saistīta ar turpmāk piešķirto terapijas grupu (skatīt šeit: 178.
lpp.).
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Papildu objekta iestatījumu definēšana

Papildu Boost objektu iestatījumus var definēt tādā pašā veidā kā PTV objektus. Ja tiek izmantoti
papildu Boost objekti, papildus tiek norādīta arī PTV deva. Kopējais rezultāts tiek pareizi parādīts
devas apjoma histogrammā (skatīt šeit: 172. lpp.).
PIEZĪME: ja mērķa objektu veido divi PTV, kur viens atrodas otrā, iekļautajam PTV ieteicams
piešķirt papildu objekta veidu.
 

PTV un progresīva plānošana

Ja tiek veikta progresīvā plānošana, katram PTV vai papildu objektam ir jāpiešķir viens ar to
saistīts izocentrs (skatīt šeit: 181. lpp.).

PTV un IMRT plānošana

IMRT plānošanas laikā var apstarot vairākus PTV, izmantojot vienu terapijas grupu, kā arī
apstarošanu var veikt, izmantojot integrētu papildu objektu. Šajā gadījumā nav jāatlasa papildu
objekta(-u) terapijas grupa un var neņemt vērā frakciju skaitu, jo noteicoša ir tikai devas vērtība. 
PIEZĪME: ņemiet vērā, ka, ārstējot vairākus bojājumus ar vienu terapijas grupu, fizisku un
tehnisku apsvērumu dēļ pastāv ierobežojumi, kas attiecas uz attālumu starp bojājumiem un to
novietojumu iespējamajā starojuma laukā.
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7.3.5 OAR objektiem paredzētās devas ierobežojumu definēšana

Vispārīga informācija

Plānošanas laikā var definēt aizsardzības līmeni, kas jāsaņem katram OAR.

Lai nepieļautu neplānotu deva padevi uz riskam pakļautajiem orgāniem (OAR), vienmēr
pareizi jānosaka un jādefinē OAR kontūras.

OAR iestatījumi

85. att. 

OAR objekta iestatījumu definēšana

Darbības

1. Sarakstā Objects atlasiet mērķa objektu.

2. Pārbaudiet, vai ir atlasīta radiopoga OAR. Objektam tagad jābūt iekrāsotam zilā krāsā un
apzīmētam kā OAR.

3. Ja vēlaties veikt progresīvo plānošanu Forward Planning, sadaļā OAR Type definējiet
prioritātes (skatīt tālāk).

4. Ja vēlaties veikt inverso plānošanu Inverse Planning, katram OAR piešķiriet aizsardzī-
bas Guardian vērtību (skatīt tālāk).

Progresīva plānošana

Ja vēlaties veikt progresīvo plānošanu Forward Planning, katram OAR var piešķirt vienu no trīs
prioritātes līmeņiem, kas tiek ņemti vērā turpmākās plānošanas laikā.

OAR prioritāte Apraksts

OAR Type 1

Sistēma šos objektus ņem vērā lapiņu optimizācijas laikā.
1. prioritātes OAR objektiem ir jābūt pilnībā bloķētiem, lai aizsargātu attiecīgo
apgabalu. Tomēr atkarībā no PTV novietojuma ne vienmēr var nodrošināt pil-
nīgu 100% bloķēšanu.

OAR Type 2
Sistēma lapiņu optimizācijas laikā ņem vērā arī šos objektus.
PTV robežu daļas, kas pārklājas ar 2. prioritātes OAR objektiem, tiek bloķē-
tas, lai aizsargātu attiecīgo apgabalu.

OAR Type 3 Šie objekti netiek ņemti vērā lapiņu optimizācijas laikā.
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Inversā plānošana

Ja vēlaties veikt inverso plānošanu Inverse Planning, katram OAR var piešķirt aizsardzības
Guardian vērtību. 

OAR veids Noklusējuma aizsardzības vērtība

OAR Type 1 Noklusējuma iestatījums nodrošina piešķirtā objekta 100% aizsardzību.

OAR Type 2 Noklusējuma iestatījums nodrošina piešķirtā objekta 66% aizsardzību.

OAR Type 3 Noklusējuma iestatījums nodrošina piešķirtā objekta 33% aizsardzību.

Ja tiek izmantota konformā stara un konformā loka terapija, aizsardzības vērtības iestatījumi
neietekmē automātisko dozimetrisko vienību (monitor unit - MU) aprēķināšanu.

Aizsardzības iestatījumi un IMRT

Aizsardzības iestatījumi ir īpaši svarīgi, veicot devas optimizāciju IMRT un HybridArc terapijas
laikā, jo aprēķinātās optimizācijas vērtības ir reizinājumu ar procentuālo aizsardzības vērtību
rezultāts.
• Ja ir iestatīta OAR aizsardzības vērtība 100%, devas optimizācijas laikā OAR tiek pievērsta

maksimālā uzmanība.
• Ja ir iestatīta OAR aizsardzības vērtība 0%, devas optimizācijas laikā OAR vispār netiek ņemts

vērā.
• Ja tiek izmantotas HybridArc terapijas un OAR aizsardzības vērtība ir mazāka par 10%, tad

OAR netiek ņemts vērā atvēruma optimizācijas laikā.
Detalizētu informāciju par devas optimizāciju skatīt šeit: 305. lpp.

Devas relācija

Parādāmā devas relācija ir redzama iestatījumu apgabala apakšdaļā zem sadaļas General Dose
Relation for Display. Ja ārstēšanas plānā ir definēti divi vai vairāki PTV ar dažādām norādījuma
devām, šo vērtību var pielāgot, lai tiek izmantota attiecīgā relācija. Tas ir tikai rādījuma iestatījums,
kas neietekmē faktisko devas norādījumu.

Parametra All Fractions vērtība vienmēr ir vienāda ar procentuālo devu, kas paredzama uz
PTV. Visu bieži lietoto iestatījumu gadījumā šai vērtībai ir jāatbilst devas relācijai.
Piemēram, var nozīmēt 20,0 Gy uz PTV, ja izvēlētā parādītā relācija ir 80% = 16,0 Gy.
Sarežģītības pakāpe palielinās vairāku PTV ar atšķirīgiem norādījumiem gadījumā.
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7.3.6 Devas apjoma histogrammas pārskatīšana

Vispārīga informācija

Devas apjoma histogramma (DVH) tiek parādīts katram objektam centrālajā zonā dialoglodziņā
Create Plan.
Tajā par katru objektu tiek parādīts, cik liela deva katrai objekta daļai ir jāsaņem.
Devas apjoma histogrammā ietvertā informācija ir atkarīga no konkrētā objekta un norādījuma
iestatījumiem.

Objekta DVH pārskatīšana

Lai skatītu objekta DVH, atlasiet šo objektu sarakstā Objects. Tiek parādīta DVH.

DVH nedrīkst izmantot, kā vienīgo kritēriju, pieņemot lēmumu par ārstēšanas plāna
precizitāti. Cits iespējamais kritērijs var būt devas sadalījuma rādījums.

Devas apjoma histogramma (PTV piemērs)

①

②

③

④

⑤

⑤

86. att. 

Nr. Komponents Funkcija

① Apjoms Noklikšķiniet šeit, lai mainītu apjoma rādījuma mērvienību (cm2
vai procenti).

② Apjoma un devas at-
tiecība

Tiek parādīta katram ierobežojuma punktam, kas norādīts pašrei-
zējā objekta diagrammā. Skatīt šeit: 174. lpp.

③ Ēnotās zonas Zonas devas apjoma histogrammā (DVH), kuras neatbilst devas/
apjoma diagrammai.

④ Deva Noklikšķiniet šeit, lai mainītu devas rādījuma mērvienību (Gy, cGy
vai procenti).
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Nr. Komponents Funkcija

⑤ Ierobežojuma punkti Skatīt šeit: 174. lpp.

X un Y asis

Ass Apraksts

Y ass Apjoms objekta (% vai cm2).

X ass Uz apjomu saņemtā deva (relatīvā [%] vai absolūtā [Gy vai cGy]).

Aizsardzības vērtība

Pašreizējās OAR aizsardzības vērtības iestatījums ir redzams diagrammā zem devas relācijas.

Apjoma vai devas diapazona mainīšana

Ja vēlaties palielināt parādītā apjoma vai devas diapazonu, noklikšķiniet uz bultiņas x vai y ass
beigās un velciet to, līdz diagramma sasniedz vēlamo diapazonu. Veicot dubultklikšķi ar peli uz
ass, diapazons automātiski tiek pielāgots optimālai atbilstībai.
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7.3.7 Ierobežojumu un uzdevumu definēšana

Ierobežojumi

Ierobežojumi tiek izmantoti, lai ierobežotu devu, ko saņem struktūras, kas nav mērķa apjoms. Tos
parasti nosaka ārsts.

Prioritārie ierobežojumi

Ja ierobežojums tiek iestatīts kā prioritārs, tam tiek piešķirta augstāka prioritāte attiecībā pret PTV
objektiem un inversās plānošanas gadījumā attiecībā pret visiem objektiem.
Prioritāro OAR objektu svēruma faktoru IMRT gadījumā palielina faktors 10 (OAR zems), 100
(OAR vidējs) vai 1 000 (OAR augsts).
Norādījuma atkārtota normalizācija tiek aprēķināta tā, lai rezultātā iegūtā DVH vienmēr pareizi
atbilst prioritārajam ierobežojumam.

Uzdevumi

Definēt var gan uzdevumus, gan ierobežojumus. Uzdevumus izmanto IMRT ārstēšanas
plānošanā. Uzdevumi ļauj iestatīt vēlamos optimālas plānošanas mērķus, nepārkāpjot
ierobežojumu noteiktās robežas.

Pieejamie ierobežojumi

Atkarībā no atlasītā norādījuma un terapijas veida, kā arī no definētā objekta veida, ierobežojumu
izmantošana atšķiras, kā norādīts tālāk.

Norādījums/terapija PTV/papildu OAR Other

Norādījums par de-
vas apjomu

3 noklusējuma iero-
bežojumi
Lietotāja definēja-
mas vērtības
Izmanto dozimetri-
sko vienību aprēķi-
nāšanā

Lietotāja definējamu
ierobežojumu skaits
Lietotāja definēja-
mas vērtības
Tikai rādījums

Nav ierobežojumu

Norādījums par
punktu

2 noklusējuma iero-
bežojumi
Lietotāja definēja-
mas vērtības
Tikai rādījums

Inversā plānošana
Ierobežojumu skaits ir atkarīgs no atlasītā objekta veida
Visiem objektiem definētie ierobežojumi tiek ņemti vērā devas optimizāci-
jas laikā

Esošo ierobežojumu mainīšana devas apjoma histogrammā (DVH)

Darbības

1. Sarakstā Objects atlasiet attiecīgo objektu.

2. Noņemiet izvēles rūtiņas Change Only Objectives atzīmi.

3.
Izmantojot peli, atlasiet ierobežojuma punktu devas apjoma histogrammā (DVH). (Skatīt
šeit: 86. att.).
Punkts tiek iezīmēts, un to var vilkt uz citu vietu.
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Darbības

4. Lai ierobežojuma punktu dzēstu vai iestatītu kā prioritāro ierobežojumu, ar peles labo po-
gu noklikšķiniet uz tā, lai atvērtu konteksta izvēlni.

Uzdevumu pievienošana devas apjoma histogrammā (DVH)

Darbības

1. Sarakstā Objects atlasiet attiecīgo objektu.

2. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Change Only Objectives.

3.

Izmantojot peli, atlasiet ierobežojuma punktu devas apjoma histogrammā (DVH). (Skatīt
šeit: 86. att.).
Punkts tiek iezīmēts, un to no šīs vietas var vilkt uz citu vietu.
PTV minimālo un maksimālo ierobežojumu var definēt kā uzdevumu, kas jāņem vērā
IMRT laikā.

4. Lai uzdevumu dzēstu vai iestatītu kā prioritāro uzdevumu, ar peles labo pogu noklikšķiniet
uz tā, lai atvērtu konteksta izvēlni.

Ierobežojumi un uzdevumi devas apjoma histogrammā (DVH)

Diagram-
ma

Ierobežojums (nosaka ārsts)

Normalizēšanas punkts

Uzdevums (optimizācijai)

Ierobežojums un uzdevums

Prioritārs (norādīts ar papildu kontūru)

Ierobežojumu un uzdevumu mainīšana rediģēšanas dialoglodziņā

Darbības

1. Sarakstā Objects atlasiet attiecīgo objektu.

2. Noklikšķiniet uz Numeric.

3. Manuāli definējiet katra punkta apjoma vērtību (%) un devas vērtību (Gy). Punkts tiek at-
tiecīgi novietots devas apjoma histogrammā (DVH).
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Darbības

4.

PTV un papildu objektu gadījumā ① var definēt trīs ierobežojumus (minimālā deva, vēla-
mā vai 50% deva un maksimālā deva) var definēt.
OAR objektu gadījumā ② definēt var vairākus ierobežojuma punktus. Vienmēr ir jādefinē
maksimālā deva.

①

②

5. Ja nepieciešams, ierobežojumu var arī iestatīt kā prioritāru Prioritize vai kā uzdevumu
Objective.

6. Lai apstiprinātu iestatījumus, noklikšķiniet uz OK.

Jaunu ierobežojumu pievienošana

Šī darbība ir pieejama tikai, lai izveidotu jaunus ierobežojumus attiecībā uz OAR. Lai to izdarītu,
rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

Darbības

1. Atlasiet vēlamo OAR objektu sarakstā Objects (skatīt šeit:167. lpp.).

2. Novietojiet peles kursoru uz DVH apjoma ass augstākā punkta (norādīts ar punktu, kas
krustojas ar līniju) un velciet peli, līdz diagrammā tiek parādīts jauns punkts.
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Ierobežojumu kā veidņu saglabāšana

Darbības

1.

Lai saglabātu pašreizējos ierobežojuma iestatījumus kā veidni turpmākai izmantošanai,
noklikšķiniet uz Save As ... blakus sarakstam Constraint Templates, lai atvērtu dialoglo-
dziņu Save.

2. Ievadiet atbilstošu ierobežojums veidnes nosaukumu laukā Enter new name.

3. Noklikšķiniet uz Save, lai saglabātu jauno ierobežojuma veidni.

Ierobežojumu veidņu izmantošana

Ierobežojumu veidnes, kas ir saglabātas, kā aprakstīts šeit: 177. lpp., var atlasīt un lietot
pašreizējā DVH.

87. att. 

Darbības

1. Nolaižamajā sarakstā Constraint Templates atlasiet veidni, ko lietot pašreizējā DVH.

2. Atlasītās vērtības var rediģēt pēc tam, kā aprakstīts šeit: 174. lpp.

3. Ja veidne vairs nav nepieciešama, atlasiet un pēc tam noņemiet to, noklikšķinot uz Dele-
te.

Sīkāka informācija par ierobežojumu veidnēm ir pieejama šeit: 297. lpp.
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7.3.8 Esoša norādījuma mainīšana

Vispārīga informācija

Kad ārstēšanas plāns ir izveidots (skatīt šeit: 161. lpp.), norādījuma datus var rediģēt jebkurā
laikā.

Norādījuma mainīšana

Funkciju zonas galvenā ekrāna cilnē Prescription noklikšķiniet uz Prescription. Tiek parādīts
dialoglodziņš Prescription.

Īpaši ieteicams pārskatīt aprēķinātās devas sadalījuma un devas apjoma histogrammas, ja
ir veiktas izmaiņas dialoglodziņā Prescription un ja funkciju zonā ir noklikšķināts uz
Refresh MU.

Dialoglodziņš Prescription

88. att. 

Maināmie iestatījumi

Šajā dialoglodziņā ir ietvertas konfigurācijas opcijas, kas ir līdzīgas dialoglodziņā Create Plan
ietvertajām (skatīt šeit: 164. lpp.), kuras sākotnēji izmanto, lai definētu vēlamos norādījuma
parametrus.
Tomēr norādījuma veidu vairs nevar mainīt (skatīt šeit: 166. lpp.).
Var arī definēt, vai sadaļā Assigned groups norādītās terapijas grupas netiek ņemtas vērā devas
plānošanā (skatīt šeit: 179. lpp.).
PIEZĪME: piešķirtās grupas Assigned groups nevar mainīt plāna izveides laikā, jo relāciju starp
PTV un izocentru var izveidot tikai galvenajā ārstēšanas plānošanas ekrānā (skatīt šeit: 181.
lpp.).
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Grupu piešķiršana MU aprēķiniem

Var noteikt, vai sadaļā Assigned groups norādītās terapijas grupas tiek ņemts vērā MU
aprēķinos.

Darbības

1. Dialoglodziņā Prescription noklikšķiniet uz Edit.

2.

Parādītajā dialoglodziņā Edit var veikt tālāk norādītās darbības.
Noteikt, vai terapijas grupa un PTV (piemēram, Tumor) ir jāiekļauj devas plānošanā.
Noteikt attiecīgo relatīvā svēruma faktoru, ja ārstēšanas plāns ietver vairākus izocentrus.

Šo informāciju var rediģēt arī pēc tam, izmantojot ikonu Open Weighting Dialog, kas ārstēšanas
plānošanas laikā atrodas funkciju zonā (skatīt šeit: 191. lpp.):
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7.3.9 Norādījums par normalizācijas punktu

Vispārīga informācija

Ordinējot normalizācijas punktu, ir jāņem vērā aprēķina rezultāta algoritma un skaitliskais raksturs.
Aprēķinātā apstarošanas lauka pusēnas zona, apgabals ar augstu devas gradientu, ir īpaši jutīga
pret devas aprēķināšanas algoritma atšķirībām.

Pusēnas zonas īpašības

Stara izmaiņu atšķirības un līdz ar to dažādas pusēnas zonas īpašības izraisa šādi faktori:
• Zīmuļa stara (Pencil Beam) algoritma formula un skaitliski uzlabojumi dažādās iPlan RT Dose

versijās;
• atšķirīgi devas aprēķināšanas algoritmi (piemēram, zīmuļa stara (Pencil Beam) vai Monte Carlo

algoritms);
• algoritma statistiskais raksturs (Monte Carlo) rada statistiski atšķirīgi aprēķinātas punkta devas.

Ordinējot minimālo PTV devas ierobežojumu, it īpaši ir jāņem vērā, ka dažos gadījumos nelielas
atšķirības, kas saistītas ar skaitliskām izmaiņām, var būtiski ietekmēt ordinētās dozimetriskās
vienības.

89. att. 
Izmantojot dažādus algoritmus, aprēķināti divi devu profili ir redzami šeit: 89. att.. Šeit ir redzama
dažādu algoritmu dažādu stara pusēnas zonu ietekme uz PTV apjomu.

Piemērs: devas x 100% uz PTV apjomu ordinēšana

Kā redzams šeit: 89. att., stara pusēnas zona pārklājas ar PTV apgabaliem. Līdz ar to, ja tiek
izmantoti atšķirīgi algoritmi (piemēram, zīmuļa stars (Pencil Beam) vai Monte Carlo), jebkuras
stara pusēnas zonas atšķirības ietekmē devas sadalījumu uz PTV.
Tāpēc visas ar PTV minimālās devas apgabaliem (t. i., ar lauku pusēnas zonām) saistītās
novirzes pilnībā ietekmē ordinētās dozimetriskās vienības, jo dozimetriskās vienības tiek
mērogotas tā, ka devas punkts ar vismazāko devu saņem ordinēto devu x pēc dozimetriskās
vienības atkārtotas mērogošanas.
It īpaši Monte Carlo algoritma izmantošanas gadījumā nav ieteicams normalizēt devu pie 100%
PTV apjoma. Ņemot vērā algoritma statistisko raksturu, devas sadalījums PTV apjomā ietver arī
šādu statistisko troksni. Devas x ordinēšana uz 100% apjomu efektīvi izraisa punktu ordinēšanu
uz devas punktu ar nedaudz pārāk zemu devu statistiskā trokšņa dēļ. Šāda veida ordinēšana var
radīt būtiski mainīgas dozimetriskās vienības.
Scenārijs ar ordinēšanu uz 100% PTV apjomu tiek minēts kā galējs piemērs. Bet gadījums var būt
līdzīgs attiecībā uz maziem PTV, ja deva tiek ordinēta uz PTV frakcijām. Šajā gadījumā arī ir
jāapsver, vai ir nepieciešams ordinēt, piemēram, uz 90% PTV apjoma, ja PTV apjoms ir tik mazs,
ka staru pusēnas zonas nelielas novirzes var būtiski ietekmēt 90% PTV apjoma devu.

Norādījuma definēšana
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7.4 Terapijas grupu pievienošana
7.4.1 Pārskats

Vispārīga informācija

Kad norādījuma parametru definēšana ir pabeigta (skatīt šeit: 164. lpp.), var definēt terapijas
parametrus.

Kas ir terapijas grupa?

Terapijas grupa nosaka atsevišķu viena PTV terapiju, tostarp:
• izmantojamā iekārta;
• izocentrs;
• metode:

- IMRT
- konformais stars;
- konformais loks;
- riņķveida loks;
- HybridArc;

• kolimatora dati;
• staru skaits, sadale un leņķi, ja tiek izmantoti.

Terapijas grupas pievienošana

Darbības

1.

Atlasiet The RTPlan objektu funkciju zonā.

2. Lai atvērtu dialoglodziņu Group, funkciju zonas cilnē Functions noklikšķiniet uz Add
Treatment Group.
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Dialoglodziņš Group

90. att. 

Terapijas grupas definēšana

Darbības

1.
Ievadiet terapijas grupas nosaukumu laukā Group name.
PIEZĪME: katras grupas nosaukumam tiek piešķirts noklusējuma prefikss „Group” (Gru-
pa).
 

2. Izmantojot nolaižamo sarakstu Select PTV, atlasiet PTV, kam ir jāpiešķir terapijas grupa.

3.

Zonā Isocenter coordinate atlasiet vienu no tālāk norādītajām opcijām.
• Opcija Use existing coordinate ļauj novietot jaunu terapijas grupu, izmantojot esošas

iPlan RT Dose terapijas grupas koordinātas, ārējas koordinātas, kas importētas, iz-
mantojot DICOM RT, vai marķētus punktus, kas ģenerēti, piemēram, izmantojot pro-
grammatūru iPlan Cranial.

• Opcija New coordinate in selected PTV ļauj novietot jauno terapijas grupu atlasītā
PTV ģeometriskajā centrā.

Opcijas Use existing coordinate nolaižamajā sarakstā ir ietvertas arī ārējās koordinātas,
kas importētas, izmantojot DICOM RT. Ja ir atlasīta ārēja koordināta, tās novietojumu vē-
lāk nevar mainīt.

4.
Atlasiet iekārtas profilu, kuru vēlaties izmantot sadaļā Select profile.
Ja tiek atzīmēta izvēles rūtiņa Hide older profiles, katram profila nosaukumam tiek parā-
dīts tikai pēdējais profils.

Terapijas grupu pievienošana
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Darbības

5.

Zonā Irradiation setup definējiet terapijas iestatījumus, izmantojot vienu no tālāk norādī-
tajām opcijām.
• Create new elements: atlasiet terapijas veidu atkarībā no terapijas iespējām, ko atbal-

sta atlasītais iekārtas profils. Papildu terapijas parametrus (skatīt šeit: 185. lpp.) var arī
noteikt atkarībā no atlasītā terapijas veida.

• Use template: izmantojot šo opciju, var atlasīt terapijas elementu kopu atkarībā no
veidnes, ko konkrētā klīnika iepriekš ir noteikusi audzēja veidam, piemēram, AVM (ska-
tīt šeit: 299. lpp.).

6. Kad vēlamā iestatījuma konfigurēšana ir pabeigta, noklikšķiniet uz OK, lai apstiprinātu.

Specifiskas apstarošanas iestatījumi

Ja ir atlasīta opcija Create new elements, dialoglodziņa Group zonā Irradiation setup jādefinē
dažādi parametri. Tie ir atkarīgi no izmantotās terapijas metodes, un tie ir aprakstīti tālāk
norādītajās sadaļās.
• 183. lpp.
• 183. lpp.
• 184. lpp.
• 184. lpp.
• 185. lpp.

Terapijas metodi var izvēlēties tikai tad, ja to pieļauj atlasītais iekārtas profils.

Konformā stara terapijas grupas izveidošana

Darbības

1. Aktivizējiet opciju Conformal beam sadaļā Treatment Type.

2. Ievadiet kolimatora leņķi laukā Coll. angle.

3. Lai varētu aprēķināt PTV formu, laukā Margin var norādīt PTV robežas.

4. Laukā Distribution var norādīt terapijai Cranial vai Extracranial piemērotu stara izkliedi.

5.

Definējiet tālāk norādītos parametrus.
• Elements: terapijas elementu (staru) skaits
• Gantry spread
• Table spread
• Off center: nosaka, cik tālu no centrālā sadalījuma stari tiek aizgriezti

IMRT terapijas grupas izveidošana

Darbības

1. Aktivizējiet opciju IMRT beam sadaļā Treatment Type.

2. Ievadiet kolimatora leņķi laukā Coll. angle.

3. Lai varētu aprēķināt PTV formu, laukā Margin var norādīt PTV robežas.

4. Laukā Distribution var norādīt vai nu terapijai Cranial, vai terapijai Extracranial piemē-
rotu stara izkliedi.

5.

Definējiet tālāk norādītos parametrus.
• Elements: terapijas elementu (staru) skaits
• Gantry spread
• Table spread
• Off center: nosaka, cik tālu no centrālā sadalījuma stari tiek aizgriezti
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PIEZĪME: IMRT devas aprēķināšanas parametrus var konfigurēt dialoglodziņā RTPlan
Properties. Skatīt šeit: 206. lpp.
 

Kad IMRT terapijas grupa ir izveidota, to var optimizēt, kā aprakstīts šeit: 186. lpp.

Konformā loka (statiskā vai dinamiskā) terapijas grupas izveidošana

Darbības

1. Sadaļā Treatment Type aktivizējiet vai nu parametru Conformal Arc (Static), vai Con-
formal Arc (Dynamic).

2. Ievadiet kolimatora leņķi laukā Coll. angle.

3. Lai varētu aprēķināt PTV formu, laukā Margin var norādīt PTV robežas.

4. Laukā Distribution var norādīt vai nu terapijai Cranial, vai terapijai Extracranial piemē-
rotu stara izkliedi.

5.

Definējiet tālāk norādītos parametrus.
• Elements: terapijas elementu (loku) skaits
• Table spread
• Arc length

Tā kā konformā loka terapijas devai aprēķinātais intervāla lielums ir 10 grādi, aprēķinātā
deva var būt neprecīza. Ļoti ieteicams veikt katra konformā loka ārstēšanas plāna pārbaudi
ar fantomu.

Konformā loka terapijas grupas izveide

Darbības

1. Sadaļā Treatment Type aktivizējiet parametru Circular Arc.

2.
Laukā Diameter ievadiet kolimatora diametru.
Ja ir aktivizēta opcija Automatic, katra jaunas terapijas grupas riņķveida konusa diametrs
sākotnēji tiek pielāgots vidējai PTV formai.

3. Lai varētu aprēķināt PTV formu, laukā Margin var norādīt PTV robežas.

4.

Konformā loka terapijai varat iestatīt opciju Overlap, kā norādīts tālāk.
• Pie 100% iegūtā vidējā PTV forma ir visu PTV formu, kas aprēķinātas visiem gentrija

kontrolpunktiem, pārklāšanās.
• Pie 0% iegūtā vidējā PTV forma ir visu PTV formu, kas aprēķinātas visiem gentrija kon-

trolpunktiem, apvienojums.
Kad loka izveidošana ir pabeigta, pārklāšanos un PTV robežas nevar mainīt. Piešķirtās
vērtības var skatīt cilnē Plan Content, atlasot attiecīgo grupu.

5. Laukā Distribution var norādīt vai nu terapijai Cranial, vai terapijai Extracranial piemē-
rotu stara izkliedi.

6.

Definējiet tālāk norādītos parametrus.
• Elements: terapijas elementu (loku) skaits
• Table spread
• Arc length

PIEZĪME: konformā loka stara attāluma intervālus var konfigurēt dialoglodziņā RTPlan
Properties. Skatīt šeit: 206. lpp.
 

Terapijas grupu pievienošana
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HybridArc grupas izveidošana

Darbības

1. Sadaļā Treatment Type aktivizējiet parametru HybridArc.

2. Ievadiet kolimatora leņķi laukā Coll. angle.

3. Lai varētu aprēķināt PTV formu, laukā Margin var norādīt PTV robežas.

4. Ievadiet katra loka staru skaitu laukā Beams.

5. Laukā Distribution var norādīt vai nu terapijai Cranial, vai terapijai Extracranial piemē-
rotu stara izkliedi.

6.

Definējiet tālāk norādītos parametrus.
• Elements: terapijas elementu (loku) skaits
• Table spread
• Arc length

PIEZĪME: lai pievienotu HybridArc grupu, funkciju zonā var noklikšķināt arī uz pogas Add
HybridArc. Šīs pogas izmantošana vienkāršo darba plūsmu, bet funkcionalitāte nemainās.
 

PIEZĪME: 3D displejā IMRT staru novietojumu var pārbaudīt, skatot pretējā virzienā. Piemēram,
HybridArc grupa ar galda leņķi 0° ļauj uzlabot IMRT elementu skatu, izmantojot 3D skatīšanas
opciju Caudal.
 

Kad HybridArc terapijas grupa ir izveidota, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

Darbības

1. Pielāgojiet loku atbilstoši IMRT svēruma faktoram (skatīt šeit: 193. lpp.).

2. Veiciet HybridArc optimizāciju vai veiciet atvēruma un pēc tam IMRT optimizāciju (skatīt
šeit: 186. lpp.).

Ja, izmantojot vienu loku (ar vienu izocentru), ir jāveic vairāk nekā viena izocentra
apstarošana, rotācijas iestatīšanas kļūdas var ietekmēt pavadošos izocentrus. Pirms
apstarošanas uzsākšanas ir jāizlabo iestatīšanas kļūdas, it īpaši rotācijas kļūdas, ja ir
jāapstaro vairāk nekā viens bojājums ar vienu izocentru.

Plānošanas procesa dažādās fāzēs var tikt sajaukts gentrija rotācijas virziens. Piemēram,
MLC formas tiek kopētas apgrieztas gentrija rotācijas dēļ vai izdrukā nav skaidri norādīts
atlasītais rotācijas virziens. Pirms apstarošanas pārbaudiet, vai konkrētajā R&V sistēmā ir
importēts pareizais rotācijas virziens un tas tiek parādīts lineārā paātrinātāja vadības pultī.

Terapijas veidnes

Ja ir atlasīta opcija Use template, īpašajā dialoglodziņā ir nodrošināta arī pieejamo veidņu
pārvaldības opcija (skatīt šeit: 293. lpp.).

Piezīmes par drošību

Atkarībā no mērķa apjomu un riskam pakļauto orgānu ģeometriskā sastāva pastāv
kompleksā devas sadalījuma realizēšanas ierobežojumi. Galīgais plāns ir uzmanīgi
jāpārskata.

Fizisko pamatprincipu dēļ pastāv ierobežojumi, kas attiecas uz kompleksā devas
sadalījuma, kā arī PTV un papildu objektu konkurējošo norādījumu praktisko izmantošanu.
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7.4.2 IMRT vai HybridArc terapijas grupas optimizācija

Vispārīga informācija

Kad IMRT grupa vai HybridArc terapijas grupa ir izveidota, to var optimizēt (skatīt arī šeit: 305.
lpp.).
Turklāt HybridArc atvērumu var arī optimizēt atsevišķi pirms tā optimizācijas IMRT grupai (skatīt
šeit: 329. lpp.).

IMRT terapijas grupas optimizācija

Lai optimizētu IMRT grupu, var rīkoties šādi:
• izpildīt darbību Dose Optimization (skatīt šeit: 305. lpp.);
• izmantojot funkcijas darbībā Treatment Planning, kā norādīts tālāk.

Darbības

1. Funkciju zonas sarakstā atlasiet IMRT terapijas grupu.

2.

Lai iepriekš atlasītu inversās plānošanas veidu, noklikšķiniet ar peles labo pogu un at-
veriet konteksta izvēlni. Sadaļā Select Inverse Planning Type atlasiet vienu no pieeja-
majām opcijām, lai noteiktu OAR svēruma faktoru (skatīt šeit: 316. lpp.).

3. Noklikšķiniet uz Optimize IMRT.

PIEZĪME: IMRT terapijas grupa tiek optimizēta, izmantojot parametru kopu darbībā Dose
Optimization, kas aprakstīta iepriekš. Ja šī darbība iepriekš nav veikta, tā ir jāizpilda, lai
optimizētu IMRT; pretējā gadījumā atlasiet opciju sadaļā Select Inverse Planning Type.
 

HybridArc terapijas grupas optimizācija

Lai optimizētu HybridArc terapijas grupas atvērumu (skatīt šeit: 329. lpp.) un IMRT, var rīkoties
šādi:
• izpildīt darbību Dose Optimization (skatīt šeit: 305. lpp.);
• izmantojot funkcijas darbībā Treatment Planning, kā norādīts tālāk.

Darbības

1. Funkciju zonas sarakstā atlasiet HybridArc terapijas grupu.

Terapijas grupu pievienošana
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Darbības

2.

Lai iepriekš atlasītu inversās plānošanas veidu, noklikšķiniet ar peles labo pogu un at-
veriet konteksta izvēlni. Sadaļā Select Inverse Planning Type atlasiet vienu no pieeja-
majām opcijām, lai gan IMRT, gan atvēruma optimizācijai noteiktu OAR svēruma fakto-
ru (skatīt šeit: 316. lpp.).

3.

Noklikšķiniet uz vienas no šādām opcijām:
- Opt. Aperture, lai optimizētu tikai atvērumu.
- Opt. HybridArc, lai optimizētu gan atvērumu, gan IMRT.

Ja tiek atlasīta tikai atvērumu optimizācijas opcija, IMRT var optimizēt vēlāk, noklikšķi-
not uz Optimize IMRT. Atvēruma optimizācija ir jāveic pirms IMRT optimizācijas.
PIEZĪME: ja IMRT parametri nav vēl definēti, HybridArc terapijas grupa tiek optimizēta,
izmantojot noklusējuma parametrus.
 

Optimizācijas noņemšana

Lai noņemtu optimizāciju, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

Noņemšanas vieta

Viss plāns Atlasiet plānu un noklikšķiniet uz Reset Inverse Optimization.

IMRT terapijas grupa Atlasiet terapijas grupu un noklikšķiniet uz Reset IMRT.

HybridArc terapijas gru-
pa

Atlasiet terapijas grupu un noklikšķiniet uz tālāk norādītajām opcijām.
• Reset All, lai noņemtu gan IMRT, gan atvēruma optimizāciju. Iz-

mantojiet šo opciju, ja ir pielāgoti ārstēšanas plāna pamatparametri
(piemēram, objekti, leņķi, izocentra novietojums).

• Reset IMRT, lai noņemtu IMRT optimizāciju. Šo opciju var izmantot,
lai iegūtu precīzi pielāgotu plānu (pielāgot var IMRT staru skaitu, kā
arī loka un IMRT savstarpējo svēruma faktoru).

• Reset Aperture, lai noņemtu atvēruma optimizāciju (pieejama tikai
tad, ja šī optimizācija nav veikta attiecībā uz IMRT).

PIEZĪME: dialoglodziņus, kas tiek parādīti pēc noklikšķināšanas uz
šīm pogām, var ignorēt, izmantojot konteksta izvēlni.
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Optimizējamās grupas atlasīšana

IMRT vai HybridArc terapijas grupu var optimizēt atsevišķi, lai novērtētu, kā tās katra atsevišķi
ietekmē terapiju. Atsevišķas terapijas grupas optimizācijas rezultātus var bloķēt un veikt terapijas
grupu turpmāku optimizāciju. Lai atlasītu optimizējamo grupu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

Darbības

1. Atlasiet terapijas grupu.

2.

Noklikšķiniet ar peles labo pogu, lai atvērtu konteksta izvēlni.

3. Noklikšķiniet uz Selected for IMRT Optimization. Veicot optimizāciju, optimizēta(-s) tiek
tikai atlasītā(-s) grupa(-s).

Optimizācijas atlases ikonas

Ikona Nozīme

Šī terapijas grupa ir atlasīta optimizācijai.

Šī terapijas grupa ir optimizēta.

Šī grupa nav atlasīta optimizācijai.
PIEZĪME: ja terapijas grupa ir atlasīta optimizācijai, veicot darbību Dose Optimi-
zation, vienlaicīgi tiek optimizētas visas IMRT terapijas grupas.
 

Pogas Refresh MU izmantošana

• HybridArc terapijas elementu gadījumā pogas Refresh MU izmantošana ļauj atjaunot Arc-
IMRT stara svēruma faktoru pēc atvēruma optimizācijas.

• IMRT un HybridArc terapijas elementu gadījumā pogas Refresh MU izmantošana ļauj izpildīt
nozīmētās PTV devas normalizēšanu pēc IMRT optimizācijas.

Terapijas grupu pievienošana
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• Pogu Refresh MU kopumā nav ieteicams izmantot pēc IMRT optimizācijas, jo šī darbība
neņem vērā OAR uzdevumus. Tādējādi pogas Refresh MU izmantošana var radīt OAR
ierobežojumu neievērošanu.
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7.4.3 Terapijas grupu rediģēšana

Vispārīga informācija

Kad terapijas grupa ir izveidota (skatīt šeit: 181. lpp.), to var mainīt, izmantojot funkciju zonā
pieejamās opcijas.

Terapijas grupas rediģēšana

Lai rediģētu terapijas grupu, atlasiet to funkciju zonā pieejamajā sarakstā. Rediģēšanas pogas
tiek parādītas zem šīs zonas.

91. att. 

Izocentra pārvietošana

Lai pārvietotu atlasītās terapijas grupas izocentra koordinātas uz citu atrašanās vietu, rīkojieties,
kā aprakstīts tālāk.

Darbības

1. Noklikšķiniet uz Position.

2.

Slāņa skatā novietojiet peles kursoru (redzams kā balts krustiņš) virs izocentra (redzams
kā zaļš krustiņš).

3. Izocentru tagad var vilkt uz vēlamo atrašanās vietu, izmantojot peli.

4.

Novietojot riņķveida loka terapijas grupas izocentra koordinātas, rekonstrukcijā tiek parā-
dīts zaļš aplis.

5. Šis aplis norāda aprēķināto 50% izodevas līniju.

Terapijas grupu pievienošana
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Darbības

6. Attiecīgais izocentra uzklātā lauka Superimp. field for isoc. diametrs tiek parādīts skatā
no stara puses (skatīt šeit 261. lpp.).

7. Galīgais devas sadalījums var neatbilst precīzas sfēras formai, tāpēc šo lauka pagarināju-
ma tuvinājumu var izmantot tikai kā orientieri telpiskā novietojuma atvieglošanai.

Grupas centra noteikšana

Lai centrētu terapijas grupu attēla skatā, noklikšķiniet uz Find.

Grupas rekvizītu skatīšana

Lai piekļūtu atlasītās terapijas grupas rekvizītiem, noklikšķiniet uz Properties.

Grupas dzēšana

Lai izņemtu terapijas grupu no ārstēšanas plāna, noklikšķiniet uz Delete.

Koordinātu pielāgošana

92. att. 
Terapijas grupas novietojuma koordinātas var pielāgot.

Grupas svēruma faktora pielāgošana

93. att. 

Opcijas

Noklikšķiniet uz ikonas Open Weighting Dialog, lai atvērtu dialoglodziņu, kurā ietverta
informācija par attiecīgo terapijas grupu savstarpējo svēruma faktoru.

Sīkāku informāciju skatīt šeit: 179. lpp.

Papildu elementu pievienošana

Lai atlasītajai terapijas grupai pievienotu papildu terapijas elementus (starus vai lokus),
noklikšķiniet uz Add.

Loka vai stara pievienošana vai noņemšana izmaina ārstēšanas plānu tā, ka ārstēšanas
plāns vairs neatbilst norādījumam. Šajā gadījumā ir jāatjaunina devas sadalījums atbilstoši
norādījumam, izmantojot pogu Update MU.

Statisko loku pārklāšanās noteikšana

Statiskās konformā loka terapijas gadījumā atsevišķiem laukiem var noteikt atļauto pārklāšanos,
kas savukārt ietekmē vidējotā MLC lauka formu.
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94. att. 
Ja plānā tiek iekļauts statiskais loks, programmatūra izveido pirmo dinamisko loku un pielāgo MLC
atbilstoši PTV ar 10 grādu intervāliem. Atkarībā no pārklāšanās vērtības programmatūra pēc tam
izveido vienu statiskā loka MLC lauku.
Piemērs: jūs vēlaties izveidot loku, kura leņķis pārsniedz 40 grādus. Plānojot dinamisko loku, tas
atbilst 5 MLC laukiem.
• Plānojot statiskos lokus, var definēt, piemēram, 0% pārklājumu. Tas nozīmē, ka neviens MLC

lauks nevar pārklāt citu MLC lauku, līdz ar to iegūtā vidējotā PTV forma ir visu PTV formu, kas
aprēķinātas visiem gentrija kontrolpunktiem, apvienojums.

• Var arī definēt, piemēram, 25% pārklājumu. Tas nozīmē, ka vismaz 25% lauku ir jāpārklājas.
• Pie 100% iegūtā vidējā PTV forma ir visu PTV formu, kas aprēķinātas visiem gentrija

kontrolpunktiem, pārklāšanās.

Riņķveida loka diametra pielāgošana

Izmantojot riņķveida loka elementus, noklusējuma konusu diametrs ir sākotnēji definēts, kā
aprakstīts šeit: 184. lpp. Pēc tam funkciju zonā ir pieejamas dažādas diametra pielāgošanas
opcijas.

95. att. 

Opcijas

Diametra vērtību var ievadīt tieši redzamajā laukā. Ja tiek ievadīta diametra vērtība, kas nav de-
finēta izmantotās iekārtas profilā (skatīt šeit: 182), tiek atlasīta tuvākā diametra vērtība.

Diametru var arī pielāgot, velkot diametru slīdni no kreisās puses (mazākais diametrs) uz labo
pasi (lielākais diametrs).

Noklikšķinot uz šīs ikonas, tiek noteikts optimālais konusu diametrs visiem riņķveida loka ele-
mentiem, kas piešķirti šai terapijas grupai, un pēc tam visiem lokiem tiek atlasīta šo optimizēto
diametru minimālā vērtība:

Ja ar peles labo pogu noklikšķina uz terapijas grupas, konteksta izvēlnē tiek parādītas diametra
papildopcijas.

96. att. 

Terapijas grupu pievienošana
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Opcijas

Opcija Optimize diameters individually nosaka katra riņķveida loka individuāli optimizēto dia-
metru.

Opcija Optimize to common diameter nosaka vispārējo loka diametru līdzīgā veidā, kā noklikš-
ķinot uz šīs ikonas:

Loka stara relācijas nozīmības noteikšana

Izmantojot HybridArc elementus, noklusējuma Arc-IMRT staru relācija tiek sākotnēji definēta
terapijas veidnēs (skatīt šeit: 293. lpp.). Loka-IMRT un stara relāciju var pielāgot, izmantojot slīdni
funkciju zonā.

97. att. 
Loka un stara relācija nosaka HybridArc IMRT staru relatīvo svēruma faktoru pret tā loku atsevišķi
katram HybridArc elementam terapijas grupā.
Šis svēruma faktors tiek ņemts vērā pirms un pēc atvēruma optimizācijas, un tas ir atkarīgs no
ordinētās devas. Līdz ar to, nospiežot pogu Refresh MU, tiek mainīta pieejamo vēlamās devas
sadalījumu uz loku atbilstoši pielāgotajam svēruma faktoram. Ja HybridArc IMRT stari tiek
optimizēti, atlikusī deva tiek pievienota, optimizējot visu uzdevuma funkciju, ne tikai ordinēto devu.
Tāpēc galīgais loka un stara svēruma faktors var nedaudz atšķirties no norādītajām vērtībām.
PIEZĪME: ja HybridArc terapijā netiek izmantots neviens IMRT stars, tiek izmantota iekšējā Arc-
IMRT Beam relācija 100% neatkarīgi no jebkuras slīdņa funkcijā pielāgotās vērtības.
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7.4.4 Terapijas grupas rekvizītu mainīšana

Terapijas grupas rekvizītu rediģēšana

Lai rediģētu terapijas grupas galvenos rekvizītus, atlasiet grupu zonā Functions un noklikšķiniet
uz Properties.
PIEZĪME: kad tiek izveidota terapijas grupa, tai automātiski tiek izveidota jauna izocentra
koordināta. Ja grupai pēc tam tiek piešķirta cita izocentra koordināta un ja iepriekšējā izocentra
koordināta nav piešķirta citai terapijas grupai, tā tiek dzēsta.
 

Cilne Properties

98. att. 

Komponents Funkcija

Name Terapijas grupas nosaukums.

Coordinate Piešķirtās izocentra koordinātas nosaukums.

Assigned targets Ar atlasīto terapijas grupu saistītais PTV (skatīt šeit: 179. lpp.).

Machine Iekārtas (lineārā paātrinātāja) profils, ko paredzēts izmantot terapijā (skatīt
šeit: 195. lpp.).

Dose Rate Devas intensitāte (īpaši svarīgs rekvizīts lapiņu secības noteikšanas gadīju-
mā).

Leaf adaption
Lapiņu pielāgošana veids, ko paredzēts izmantot MLC terapijas laikā, lai la-
piņas pielāgotos PTV formai (skatīt programmatūras lietotāja ceļvedi,
Physics Administration 4.5).

Conversion

Atkarībā no atlasītā terapijas grupas veida pārvēršanu uz citu terapijas veidu
var veikt tālāk norādītajā veidā.
• Konformais stars -> IMRT stars
• IMRT stars > konformais stars
• Statiskais loks -> dinamiskais loks
• Dinamiskais loks -> statiskais loks

Pārvēršanas opcijas nav pieejamas riņķveida loka vai HybridArc terapijai.

Terapijas grupu pievienošana

194 Klīniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 iPlan® RT Vers. 4.5



Dialoglodziņš Machine

Lai izmantotu citu iekārtas profilu, nomainot to ar terapijas iestatīšanas laikā konfigurēto profilu
(skatīt šeit: 181. lpp.), attiecīgās terapijas grupas cilnē Properties noklikšķiniet uz Change ...
(skatīt šeit: 194. lpp.). Tiek parādīts dialoglodziņš Machine.

① ② ③

99. att. 

Nr. Komponents

① Pieejamie lineārie paātrinātāji

② Pieejamie MLC

③ Pieejamie atlasītā lineārā paātrinātāja enerģijas iestatījumi

Ja tiek atzīmēta izvēles rūtiņa Hide older profiles, katram profila nosaukumam tiek parādīts tikai
pēdējais profils.

Cilne Jaws

Cilne Jaws ļauj noteikt lineārā paātrinātāja primāro spaiļu novietojumu, ja tiek izmantots MLC.
Pieejamie iestatījumi ir atkarīgi no atlasītā iekārtas formāta (skatīt šeit: 194. lpp.). Lai iegūtu
informāciju par spaiļu novietojumiem konusveida kolimatoru izmantošanas gadījumā, skatiet
programmatūras lietotāja ceļvedi, Physics Administration 4.5.

100. att. 
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Komponents Funkcija

Jaw Setting for
elements within

group

• Automatic: spailes tiek automātiski pārvietotas un optimizētas individuāli
katram terapijas elementam.

• Manual: manuāli var norādīt spaiļu novietojumu, neņemot vērā lauka iz-
mēru un formu. Ja nepieciešams, šo spaiļu novietojumu var arī manuāli
pielāgot plānošanas laikā (skatīt šeit: 263. lpp.).

PIEZĪME: šie iestatījumi tiek zaudēti, ja visi grupas elementi tiek izdzēsti.
Tukšai grupai pievienotiem jauniem elementiem izmanto noklusējuma para-
metrus.
 

Jaw Setting for
group

Ļauj parādīt vienu no tālāk norādītajām tikai lasāmajām vērtībām (mainīt
var, tikai izmantojot Physics Administration).
• Symmetric: X un Y spaiļu pāri tiek pārvietoti simetriski.
• Independent: viena pāra spailes var pārvietot savstarpēji nesaistīti.

Same jaw value for all elements: ja šī opcija ir aktivizēta, visiem terapijas
grupas elementiem lieto vienādas spaiļu vērtības.
PIEZĪME: šie iestatījumi tiek saglabāti arī tad, ja visi grupas elementi tiek iz-
dzēsti.
 

Piezīmes par drošību

Lai tiktu ievērota spaiļu novietojuma precizitāte, primāro spaiļu režīmu Automatic ieteicams
iestatīt ar saprātīgu robežu. Nododot iekārtu ekspluatācijā, uzņēmums Brainlab iesaka
pārbaudīt, vai nav radusies starojuma noplūde starp maksimālo primāro spaiļu lauku un
MLC bloķēto maksimālo apgabalu.

Ja, izmantojot konformā loka terapiju, ir atlasīta opcija Manual, ir jāpārliecinās, vai visi loka
lauki iekļaujas spaiļu atvēruma noteiktajās robežās. Ja lauki pārsniedz šīs robežas, tiek
parādīts brīdinājums ar norādi, ka atvērums nav pietiekami liels.

Izmantojot riņķveida konus, spailēm ir jānorobežo starojums ārpus konusa materiāla.
Terapijas laikā izmantotajam spaiļu novietojumam ir jābūt vienādam ar spaiļu novietojumu,
kas tiek izmantots, veicot stara mērījumus.

Izmantojot lineārā paātrinātāja vadības konsoli, konkrēti pārbaudiet katram atsevišķajam
apstarošanas laukam paredzēto spaiļu novietojumu un spaiļu noteikto lauka izmēru.

Iekārtu nav paredzēts lietot, lai izpildītu apstarošanas plānu, ja primārās spailes bloķē MLC
atvērumu.

Cilne DRRs

Šeit var noteikt informāciju, kas jānorāda, lai tā tiktu iekļauta digitāli rekonstruētas
rentgenogrammas (DRR) ģenerēšanas laikā (skatīt šeit: 355. lpp.). Izmantojot opciju Imprint
Overlays for DICOM, var noteikt stara iestatījumus, atlasīto attēlveidošanas iekārtu, gentriju un
galda leņķus, kā arī var aktivizēt DRR pārklājumus, kas paredzēti eksportēšanai uz DICOM (skatīt
šeit: 373. lpp.).

Terapijas grupu pievienošana
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7.4.5 Terapijas elementu rediģēšana

Vispārīga informācija

Katru terapijas elementu (staru vai loku) var mainīt, izmantojot funkciju zonā pieejamās opcijas.

101. att. 

Terapijas elementu novietošana

Lai mainītu terapijas elementu novietojumu, var izmantot 3D skatus (skatīt šeit: 249. lpp.).

Rekvizīti

Lai piekļūtu atlasītā terapijas elementa rekvizītiem, noklikšķiniet uz Properties (skatīt šeit: 201.
lpp.).

Dzēšana

Lai izņemtu terapijas elementu no ārstēšanas plāna, noklikšķiniet uz Delete.

Leņķi un robežas

102. att. 
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Opcijas

Lai pielāgotu terapijas grupā iekļauto visu terapijas staru un loku leņķu definīcijas (Table, Gen-
try, Coll.), var izmantot pieejamos skaitītāja lodziņus. Izmantojot loka terapiju, var definēt gentri-
ja sākuma un beigu leņķi.

Lai terapijas grupā pielāgotu robežu Margin ap PTV, izmantojiet skaitītāja lodziņu.

Noklikšķiniet uz šīs pogas, lai optimizētu MLC terapijas elementiem paredzēto kolima-
tora rotāciju.

Robežai ir jābūt pietiekami lielai, lai ietvertu novietojuma neprecizitātes un MLC pusēnas zonu.

Noklikšķiniet uz pogas, kas atrodas blakus katram skaitītāja lodziņam (leņķi un robe-
ža), lai atvērtu dialoglodziņu, kurā individuāli var mainīt visu terapijas grupas elementu
vērtības.

Lai mainītu leņķa vai robežas definīcijas, izmantojiet pieejamos skaitītāja lodziņus.

Gentrija rotācijas virziens

Opcijas

Noklikšķiniet uz šīs pogas, lai pārslēgtos starp terapijas elementam paredzēto gentrija
rotāciju pulksteņrādītāju kustības virzienā (CW) un pretēji pulksteņrādītāju kustības vir-
zienam (CCW).

PIEZĪME: ja rotācijas virziens tiek mainīts pretējā virzienā, tiek mainīts arī gentrija sākuma Gantry
Start un beigu Gantry Stop leņķis.
 

Terapijas grupu pievienošana
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PIEZĪME: ja poga CW/CCW tiek apzīmēta ar izsaukuma zīmi, tiek norādīts, ka loku veido vairāk
nekā viena daļa.
 

Gentrija rotācijas virziens plānošanas procesa dažādās fāzēs var tikt sajaukts, piemēram,
apgrieztās gentrija rotācijas dēļ tiek kopētas MLC formas, vai izdrukā nav skaidri norādīts
atlasītais rotācijas virziens. Pirms apstarošanas pārbaudiet, vai konkrētajā R&V sistēmā ir
importēts pareizais rotācijas virziens un tas tiek parādīts lineārā paātrinātāja vadības pultī.

Konusu diametrs

Izmantojot riņķveida loka elementus, noklusējuma konusu diametrs ir sākotnēji definēts, kā
aprakstīts šeit: 185. lpp. Pēc tam funkciju zonā ir pieejamas dažādas diametra pielāgošanas
opcijas.

103. att. 
• Diametra vērtību var ievadīt tieši redzamajā laukā. Ja tiek ievadīta diametra vērtība, kas nav

definēta izmantotās iekārtas profilā (skatīt šeit: 182), tiek atlasīta tuvākā diametra vērtība.
• Diametru var arī pielāgot, velkot diametru slīdni no kreisās puses (mazākais diametrs) uz labo

pasi (lielākais diametrs).

Noklikšķinot uz šīs ikonas, loka elementa diametrs tiek optimizēts atbilstoši
PTV formai. Noklikšķinot ar peles labo pogu uz terapijas elementa, opcija Op-
timize diameter konteksta izvēlnē ļauj veikt šai ikonai identisku funkciju.

Terapijas elementu svēruma faktora noteikšana

104. att. 

Noklikšķinot uz funkciju zonā pieejamās ikonas Open Weighting Dialog, tiek
atvērts dialoglodziņš, kurā ir sniegta informācija par attiecīgo terapijas elementu
savstarpējo svēruma faktoru.
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Svēruma faktora pielāgošana

Katra terapijas elementa attiecīgos svēruma faktorus var mainīt.

105. att. 

HybridArc terapijas elementu stari

HybridArc terapijas elementiem paredzēto IMRT staru skaitu var pielāgot, izmantojot pogu Beam
No. Šī poga ir aktīva, ja IMRT stari nav optimizēti.

MU vērtība

Šeit, optimizējot norādījumu (piemēram, izmantojot pogu Refresh MU), tiek parādīta terapijas
elementiem aprēķinātā MU vērtība.

Loka vai stara pievienošana vai noņemšana izmaina ārstēšanas plānu tādā veidā, ka
ārstēšanas plāns vairs neatbilst norādījumam. Šādā gadījumā ir jānoklikšķina uz pogas
Refresh MU.

Noklikšķināšana uz pogas Refresh MU negarantē attiecīgo parametru mainīšanu. Manuāli ir
jāpārbauda iegūtie ārstēšanas plāna dati.

Terapijas grupu pievienošana
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Terapijas elementu rekvizītu mainīšana

106. att. 

Cilne Funkcija

Properties Var rediģēt terapijas elementam piešķirto nosaukumu.

Jaws

Var rediģēt lineārā paātrinātāja spaiļu pozicionēšanas datus, ja tiek izmantota
MLC terapija.
• Automatic: spailes tiek automātiski pārvietotas un optimizētas individuāli ka-

tram terapijas elementam.
• Manual: manuāli var norādīt spaiļu novietojumu, neņemot vērā lauka izmēru

un formu. Ja nepieciešams, šo spaiļu novietojumu var arī manuāli pielāgot plā-
nošanas laikā (skatīt šeit: 263. lpp.).
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7.4.6 Terapijas elementu un kolimatoru optimizācija

Vispārīga informācija

Programmatūra iPlan RT Dose ļauj automātiski kārtot un optimizēt terapijas elementus un
kolimatorus, lai nodrošinātu efektīvāku terapijas izpildi.

Stara elementu optimizācija

107. att. 

Komponents Funkcija

Optimize Element
Delivery

Ļauj kārtot staru secību, lai nodrošinātu efektīvākas lineārā paātrinātāja/
galda kustības.

Distribute Elements
Equally

Ļauj sadalīt terapijas elementus, lai paaugstinātu lineārā paātrinātāja/
galda efektivitāti.

Weight Elements Pro-
portionally (attiecas ti-
kai uz konformo sta-

ru)

Ļauj iestatīt elementu svēruma faktoru tā, lai visi stari tiek vienmērīgi iz-
svērti.

Optimize All Collima-
tor Angles

Ļauj pielāgot katram staram paredzēto kolimatora leņķi tā, lai tas visla-
bāk atbilst PTV formai. Lai to veiktu atsevišķam staram, rīkojieties, kā
aprakstīts tālāk.
• Atlasiet staru un noklikšķiniet ar peles labo pogu, lai atvērtu konteksta

izvēlni.
• Izvēlieties opciju Optimize Collimator Angle.

Terapijas grupu pievienošana
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Loka elementu optimizācija

108. att. 

Komponents Funkcija/izmantojums

Optimize Element
Delivery

• Full Optimization: ļauj optimizēt gan gentrija rotāciju, gan elementu
kārtošanu

• Gantry Rotation: optimizē gentrija rotāciju (pulksteņrādītāju kustības
virzienā/pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam) labākai efektivitā-
tei

• Element Sorting: ļauj kārtot loku secību, lai nodrošinātu efektīvākas li-
neārā paātrinātāja/galda kustības

Weight Elements Pro-
portionally (izņemot

HybridArc)

Ļauj iestatīt elementu svēruma faktoru tā, lai visi stari tiek vienmērīgi iz-
svērti.

Optimize All Collima-
tor Angles

Ļauj pielāgot katram staram paredzēto kolimatora leņķi tā, lai tas visla-
bāk atbilst PTV formai. Lai to veiktu atsevišķam staram, rīkojieties, kā
aprakstīts tālāk.
• Atlasiet staru un noklikšķiniet ar peles labo pogu, lai atvērtu konteksta

izvēlni.
• Izvēlieties opciju Optimize Collimator Angle.

Optimize Diameters
Individually (attiecas
tikai uz riņķveida lo-

ku)

Ļauj optimizēt atsevišķu loka elementu diametru atbilstoši PTV formai.
Skatīt šeit: 199. lpp.

Optimize to Common
Diameter (attiecas ti-
kai uz riņķveida loku)

Ļauj optimizēt visu loka elementu diametru atbilstoši PTV formai. Skatīt
šeit: 199. lpp.
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7.4.7 Terapijas grupu un elementu bloķēšana

Vispārīga informācija

Lai piekļūtu bloķēšanas un fiksēšanas funkcijai konteksta izvēlnē, ar peles labo pogu noklikšķiniet
uz terapijas grupas vai atsevišķa terapijas elementa (stara vai loka).
Kad ir pārbaudīts, ka terapijas grupas un elementi ir pareizi saplānoti un pozicionēti, var izmantot
bloķēšanas un fiksēšanas funkcijas, lai nepieļautu turpmākas izmaiņas.
Bloķēšanas un fiksēšanas funkcija nav pieejama, ja ir pabeigta IMRT optimizācija (skatīt šeit:
305. lpp.). Šādos gadījumos, poga Remove IMRT Optimization funkciju zonā ļauj atbloķēt plānu,
lai tajā var veikt papildu izmaiņas.
Bloķēšanas un fiksēšanas funkcija nav pieejama vispār darbā ar visām IMRT terapijas grupām vai
elementiem.
Bloķēšanas un fiksēšanas funkciju var izmantot, ja vēlaties mainīt terapijas grupas novietojumu ar
mērķi pārbaudīt, kā tas ietekmē devas apjoma histogrammu. Veicot kvalitātes nodrošināšanas
pārbaudi ar fantomu, ieteicams arī mainīt stara leņķi, nemainot starojuma lauku. Ja tiek konstatēts
gentrija sadursmes risks, ieteicams pielāgot gentrija iestatījumus, saglabājot pašlaik definēto
starojuma lauku.

Terapijas grupu bloķēšana

Noklikšķiniet uz Lock all elements, lai bloķētu visus terapijas elementus atlasītajā terapijas
grupā. Tie tiek parādīti sarakstā kopā ar bloķēšanas simbolu.

109. att. 

Terapijas grupu atbloķēšana

Noklikšķiniet uz Unlock all elements, lai noņemtu bloķējumu, kas ļauj mainīt terapijas elementus
atlasītajā terapijas grupā.

110. att. 

Terapijas grupu pievienošana
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Atsevišķu terapijas elementu bloķēšana

Noklikšķiniet uz Lock, lai bloķētu atlasīto terapijas elementu un piešķirtu tam bloķēšanas simbolu
sarakstā.
Lai noņemtu bloķējumu un varētu atkal mainīt terapijas elementu, atlasiet izvēlni Unlock, kas pēc
tam tiek parādīta.

111. att. 

Atsevišķu terapijas elementu fiksēšana

Noklikšķiniet uz Freeze Shape(s), lai fiksētu starojuma lauku atlasītajam terapijas elementam.
Šajā gadījumā sarakstā tiek parādīts daļējas bloķēšanas simbols.

112. att. 
Aktivizētas opcijas Freeze Shape(s) gadījumā primāro spaiļu un kolimatora lauka izmērs un forma
netiek pielāgota, ja tiek mainīti šādi elementi:
• stara/loka leņķi;
• terapijas grupas pozīcija;
• PTV robeža;
• objekta lomas vai kontūras.

MLC terapijas gadījumā tādējādi, piemēram, var novērst nejaušas lapiņu kustības.

Atsevišķu terapijas elementu fiksācijas noņemšana

Lai atkal aktivizētu attiecīgā starojuma lauka automātiskās pielāgošanas funkciju, rīkojieties, kā
aprakstīts tālāk.
• Atlasiet izvēlnes vienumu Unfreeze Shape(s).
• Lai atjauninātu ekrānu, skatā no stara pozīcijas nospiediet ikonu reset manual changes to

shape (skatīt šeit: 266. lpp.).
Automātiskā pielāgošanas funkcija tiek atkal automātiski aktivizēta šādā gadījumā:
• pašreizējai terapijas grupai tiek atlasīts jauns iekārtas profils (skatīt šeit: 182);
• tiek pārvērsta terapijas metode (skatīt šeit: 194. lpp.).

PIEZĪME: dinamiskā loka terapijas izmantošanas gadījumā automātiskā pielāgošanas funkcija tiek
atkal automātiski aktivizēta, ja loki tiek palielināti vai ja galda leņķi tiek mainīti sadursmes kartē
(sadursmes kartē veiktās izmaiņas var mainīt galda leņķi par līdz pat 180°). Abos gadījumos tiek
izveidoti papildu starojuma lauki, kas rada nepieciešamību atkārtot lapiņu pielāgošanu.
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7.5 Devas aprēķināšana

Vispārīga informācija

Parametrus, ko programmatūra iPlan RT Dose izmanto plāna devas aprēķināšanai, var mainīt.
Devu var arī aprēķināt, izmantojot Monte Carlo vai zīmuļa stara (Pencil Beam) algoritmu.

Devas aprēķināšanas parametru iestatīšana

Darbības

1.

Atlasiet RTPlan objektu funkciju zonā.

2. Lai atvērtu dialoglodziņu Properties, funkciju zonas cilnē Functions noklikšķiniet uz Pro-
perties.

Dialoglodziņš RTPlan Properties

①
②
③

⑤

⑥
⑦

④

113. att. 

Devas aprēķināšana
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Dialoglodziņa komponenti

Nr. Komponents Funkcija

① Dose Resolution

Devas izšķirtspēja, ko izmanto par devas aprēķināšanas režģa noteik-
šanas pamatu (skatīt šeit: 83. lpp.). To izmanto šādiem mērķiem:
• ordinēšanas un 3D devas apjoma aprēķini;
• DVH un IMRT aprēķinu noklusējuma vērtība;
• devas matricu saglabāšana (skatīt šeit: 274. lpp.).

Šo iestatījumu var pielāgot arī DVH dialoglodziņā (220. lpp.).

② Finer for Small
Objects

Šo opciju ieteicams izmantot, lai nodrošinātu, ka režģa izmēru var au-
tomātiski pielāgot, tādējādi ļaujot precīzi aprēķināt devu arī ļoti mazu
struktūru gadījumā.

③ Use Small Grid
Size for Min/Max

Min./maks devas punkti tiek aprēķināti, ļoti precīzā režģī meklējot mini-
mālās un maksimālās devas punktus. Šo opciju ieteicams izmantot, lai
varētu precīzi aprēķināt min./maks. devas punktus augstas devas gra-
dienta apgabalos. Ja šī opcija nav atlasīta, režģa izšķirtspēja ir identi-
ska DVH aprēķinos izmantotajai izšķirtspējai.

④ Arc Calculation
Step

Izmantojot šo nolaižamo sarakstu, var definēt staru attāluma intervālu
(grādos), kas jāizmanto riņķveida loka terapijā atbilstoši riņķveida ko-
nusa devas algoritmam.

⑤ Heterogeneity
Correction

Ja šī opcija ir atlasīta, devas aprēķinos tiek ņemtas vērā audu blīvuma
izmaiņas un attiecīgi tiek koriģēts stara ceļa garums. Ja šī opcija nav
atlasīta, tiek pieņemts, ka audi, kurus šķērso stars, ir ūdens ekviva-
lents.

⑥

Multiple Targets:
Separate Nor-
malization for
Each Target

Ja ārstēšanas plānā ir ietverti vairāki PTV, veicot normalizāciju saska-
ņā ar vēlamo devu, vērā tiek ņemti tikai tie terapijas elementi, kas ir
piešķirti konkrēti katram PTV. Tas ir īpaši noderīgi, ja pastāv konkurējo-
ši PTV. Tomēr devas rādījumā vienmēr ir ņemti vērā visi terapijas ele-
menti. Ja šī opcija ir aktivizēta, dialoglodziņā Plan Status tiek parādīts
atbilstošs informatīvs ziņojums (skatīt šeit: 282. lpp.).
Atsevišķa optimizācija var izraisīt neatbilstošu devas uz PTV aprēķinā-
šanu.

⑦

Representation
Point: Exactly
Representing
Normalization
Dose

Ja šī opcija ir aktivizēta, ģenerētajiem attiecīgajiem punktiem tiek pieš-
ķirta faktiski ordinētā deva (skatīt šeit: 168. lpp.). Šīs vērtības var arī
eksportēt, veicot datu eksportēšanu uz DICOM (skatīt šeit: 373. lpp.).

Papildu iestatījumi

Papildu iestatījumi ir pieejami tālāk norādītajiem parametriem.
• Plāna rekvizīti. Skatīt šeit: 162. lpp.
• Monte Carlo algoritms. Skatīt šeit: 210. lpp.

Ja izvēles rūtiņa Heterogeneity Correction nav atzīmēta, var rasties nepareiza dziļuma
ekvivalence.

Atmiņas resursu pārbaude

Lai pārbaudītu iekārtas atmiņas brīvo vietu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

Darbības

1. Atlasiet RTPlan objektu funkciju zonā.
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Darbības

2.

Ar peles labo pogu noklikšķiniet, lai atvērtu konteksta izvēlni, un atlasiet Memory Infor-
mation. Dialoglodziņā Memory ir sniegta informācija par pieejamo atmiņas vietu. Aprēķi-
nātās atmiņas vietas vērtības ir derīgas tikai tad, ja programmatūra iPlan RT Dose darbo-
jas ekskluzīvi:

Devas aprēķināšana
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7.5.1 Par Monte Carlo un zīmuļa stara (Pencil Beam) algoritmiem

Vispārīga informācija

Lai aprēķinātu devu, var pārslēgties starp Monte Carlo un zīmuļa stara (Pencil Beam) algoritmiem.
PIEZĪME: šī opcija nav pieejama, izmantojot riņķveida loka terapiju, jo šai terapijai paredzētās
devas plānošanas pamatā ir riņķveida konusa devas algoritms.
 

Algoritmu salīdzinājums

Komponents Funkcija

Zīmuļa stars
(Pencil Beam)

Zīmuļa stars (Pencil Beam) ir ātrs, uzticams devas algoritms. Tomēr uz to attie-
cas tālāk norādītie ierobežojumi.
• Netiek ņemts vērā laterālā sekundāro elektronu līdzsvara zudums. Šādā ga-

dījumā stars šķērso heterogēnus audus vai tas tiek virzīts tuvu audu virsmai.
• Stara ceļa garuma korekcija nodrošina precīzu devas aprēķinu stara virzienā

arī tad, ja stars, šķērsojot audus, šķērso arī heterogēnus audus.

Monte Carlo

Devas aprēķināšanas ar Monte Carlo algoritmu pamatā ir statistisko paraugu
ņemšana, un tas ir īpaši noderīgi heterogēnu audu apgabalos (piemēram, plau-
šu apstarošanā).
Vidējo statistiskās novirzes vērtību var atlasīt dialoglodziņā RTPlan Properties
(skatīt šeit: 210. lpp.).
• Jo augstāka vēlamā precizitāte un zemāka vidējā statistiskā novirze, jo ilgāks

aprēķina laiks.
Tāpēc ir jāatrod kompromiss starp precizitāti un aprēķina laiku.

Devas aprēķināšanas rezultāts ir jāpārbauda (skatīt šeit: 214. lpp. un 220. lpp.).

Pārslēgšanās starp Monte Carlo un zīmuļa stara (Pencil Beam) algoritmu

Darbība

Lai pārslēgtos starp Monte Carlo un zīmuļa stara (Pencil Beam) algoritmu, noklikšķiniet uz po-
gas Toggle Monte Carlo / Pencil Beam.
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7.5.2 Monte Carlo aprēķins

Monte Carlo algoritma ekrāns

Opcijas

Ja ir aktivizēta poga Toggle Monte Carlo / Pencil Beam (dzeltena), devas aprēķini
tiek balstīti uz Brainlab Monte Carlo devas algoritmu, ja to atbalsta iekārtas profils
(skatīt šeit: 181. lpp.).

114. att. 

Iekārtā tagad tiek aprēķināta visa apstarojamā 3D apjoma vēlamā deva.
Atkarībā no stara iestatījumiem un dialoglodziņā Dose Display atlasītajiem iestatījumiem (skatīt
šeit: 218. lpp.) aprēķina pabeigšanas laiks var atšķirties. Funkciju zonā tiek parādīta attiecīga
progresa josla.

115. att. 
Kad aprēķins ir pabeigts, slāņu skatos var parādīt attiecīgus datus.
Monte Carlo algoritmam definētie iestatījumi, piemēram, telpiskā izšķirtspēja un vidējā novirze,
tiek norādīti dialoglodziņā Dose Display virs devas skala.
Tiek parādīti arī pašreizējie 3D apjomam aprēķinātie parametri.

Monte Carlo algoritma iestatījumu pielāgošana

Darbības

1. Atveriet programmatūrā RTPlan dialoglodziņu Properties (skatīt šeit: 206. lpp.).

Devas aprēķināšana
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Darbības

2.

Programmatūras RTPlan sadaļas Monte Carlo cilnē Properties var mainīt tālāk norādī-
tos iestatījumus.
• Spatial Resolution: nosaka telpisko izšķirtspēju (devas režģa izmēru), kas jāizmanto

3D apjoma aprēķinā. 3D apjoma aprēķināšanas precizitāte ir atkarīga no definētās tel-
piskās izšķirtspējas, un tā neuzlabojas, palielinot, piemēram, palielinājumu. Adaptīvā
devas aprēķināšana netiek veikta.

• Mean Variance: ierobežo statistisko devas vērtības novirzi uz vienu vokseli, lai nodroši-
nātu precīzu un vienmērīgu devas sadalījumu.

Dose Result type:
• Dose to medium: šis noklusējuma iestatījums ļauj aprēķināt faktisko enerģijas devu at-

karībā no uz audiem absorbētās devas.
• Dose to water: šis papildu iestatījums ļauj aprēķināt enerģijas devu atkarībā no uz
ūdens absorbētās devas.

MLC Model: atlasei ir pieejami divi tālāk norādītie MLC modeļi.
• Accuracy optimized: ja šī opcija ir atlasīta, MLC tiek modelēts ar faktisko lapiņu kon-

strukciju (piemēram, gropes un ierievja vai pakāpjveida konstrukciju) atkarībā no atlasī-
tā iekārtas profila (skatīt šeit: 181. lpp.), ņemot vērā lapiņu noplūdi.

• Speed optimized: izmantojot šo opciju, tiek izveidots „ideāls” MLC, pamatojoties uz
pieņēmumu, ka nerodas lapiņu noplūde. Tas samazina aprēķinam nepieciešamo laiku.

Piezīmes par Monte Carlo algoritma izmantošanu

Ja tiek izmantots Monte Carlo devas algoritms (skatīt šeit: 206. lpp.), saskaņā ar iepriekš
norādītajiem iestatījumiem vienmēr tiek aprēķināts vispusīgs 3D devas apjoms neatkarīgi no tā,
vai dialoglodziņā Dose Display ir aktivizēts iestatījums Calculate 3D Dose Volume (skatīt šeit:
218. lpp.).
• Iestatījuma Calculate 3D Dose Volume kombinēšana ar Monte Carlo devas aprēķinu var

paaugstināt nepieciešamību pēc interpolācijas, ko nosaka abu apjomu telpiskās izšķirtspējas
atšķirības.

• Lai iegūtu sīkāku informāciju par Brainlab Monte Carlo algoritmu, skatiet Brainlab fizikas
principu Tehnisko atsauces ceļvedi.

Monte Carlo devas algoritmā tiek ņemts vērā arī atgriezeniskais starojums no apkārtējiem
audiem. Vienmēr nodrošiniet, ka tiek skenēts attiecīgais pacienta ķermeņa apgabals (ārēja
kontūra X–Y ass virzienā un vismaz 50 mm virs un zem PTV Z ass virzienā).

Pārskatot devas sadalījumu objektiem, ko ietver kaulu audi, ir jāņem vērā iestatījuma Dose
to water un Dose to medium atšķirības, un jāizvēlas piemērotais iestatījums.

Ja Monte Carlo algoritmam pieejamais MLC modelis neietver pietiekami daudz detalizētu
datu, pēc noklusējuma var izmantot modeli Speed optimized, lai gan ir atlasīts modelis
Accuracy optimized.

Devas aprēķina precizitāte ir atkarīga no lietotāja noteiktās devas režģa izšķirtspējas.
Vērtībai, kas tiek izmantota galīgā ārstēšanas plāna apstiprināšanai, ir jābūt iespējami
zemai un ne augstākai par 5 mm. Ja objekta izmērs ir mazāks par 30 mm, īpaši ieteicams
izmantot vērtības, kas vienādas ar 3 mm vai mazākas.
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7.5.3 Zīmuļa stara (Pencil Beam) aprēķins

Zīmuļa stara (Pencil Beam) ekrāns

Opcijas

Ja poga Toggle Monte Carlo / Pencil Beam ir deaktivizēta, devas aprēķini tiek balstīti
uz Brainlab zīmuļa stara (Pencil Beam) devas algoritmu.

116. att. 

Šajā gadījumā iekārtas noklusējuma iestatījumi nodrošina pašreiz redzamajam slānim
nepieciešamās devas aprēķinu. Šis aprēķins tiek veikts relatīvi ātri.

3D apjomam paredzētās devas aprēķināšana

Ja ir jāaprēķina deva pēc 3D apjoma, deva tiek aprēķināta vienu reizi visam apjomam un pēc tam
tā vienmēr tiek parādīta, ritinot pa slāņiem.
Devu var arī aprēķināt katram slānim. Ja deva tiek aprēķināta katram slānim, ritināšanas laikā ir
jāgaida atjauninājums.

Darbības

1.

Lai atvērtu dialoglodziņu Dose Display, rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Dose Display:

2. Lai aprēķinātu devu uz visu apstarojamo 3D apjomu, sadaļā Settings iespējojiet vienumu
Calculate 3D Dose Volume. Šī aprēķina izpilde var ilgt dažas sekundes.

Devas aprēķināšana

Devas aprēķināšanas laikā funkciju zonā tiek parādīta attiecīga progresa josla.

117. att. 
Kad aprēķins ir pabeigts, slāņu skatos var parādīt attiecīgus datus.

Devas aprēķināšana
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Zīmuļa stara (Pencil Beam) algoritmam noteiktā telpiskā izšķirtspēja dialoglodziņā Dose Display
(skatīt šeit 219. lpp.) ir norādīta milimetros virs devas skalas.
Izmantojot konformā loka terapiju, zīmuļa stara (Pencil Beam) devas algoritmā tiek izmantots
noklusējuma stara attāluma intervāls 10°.
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7.6 Devas sadalījuma skatīšana
7.6.1 Devas sadalījuma rādījums

Vispārīga informācija

Kad deva ir aprēķināta saskaņā ar izvēlēto norādījumu, var skatīt devas sadalījumu.

Devas sadalījuma parādīšana

Darbība

Noklikšķiniet uz pogas Show Dose.

PIEZĪME: ekrānā parādīto datu (devas krāsu pludināšanas vai izodevas līniju) pamatā ir konkrētie
iestatījumi dialoglodziņā Dose Display (skatīt šeit: 218. lpp.).
 

2D izodevas rādījums

①

118. att. 
Parādītie devas sadalījuma dati (izodevas līniju vai devas krāsu pludināšanas) ir atkarīgi no
ārstēšanas plānā izveidotajiem stara vai loka iestatījumiem.
Atkarībā no iestatījumiem dialoglodziņā Dose Display pa labi no slāņu skatiem tiek parādīta arī
attiecīgā devas skala ① (skatīt šeit: 218. lpp.).

Opcijas

Lai parādītu izodevu biezas līnijas veidā, veiciet dubultklikšķi uz devas numura.

Veiciet dubultklikšķi uz devas displeja krāsu, lai padarītu šo izodevas līniju neredzamu. Lai to at-
kal padarītu redzamu, vēlreiz veiciet dubultklikšķi uz devas numura vai krāsas.

Devas sadalījuma skatīšana
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Algoritma rādījums

Atlasītās devas algoritms tiek parādīts virs devas skalas.
• Ja tiek veikta riņķveida loka terapija (skatīt šeit: 181. lpp.), tiek izmantots riņķveida konusa

algoritms.
• Ja tiek veikta riņķveida loka, konformā stara vai IMRT terapija, atkarībā no iekārtas profila var

izmantot vai nu zīmuļa stara (Pencil Beam), vai Monte Carlo devas algoritmu (skatīt šeit: 206.
lpp.).

• Ja tiek veikta riņķveida loka terapija, stara attāluma dati, kas ir redzami virs devas skalas, ir
atkarīgi no konkrētajiem iestatījumiem dialoglodziņā Dose Display (skatīt šeit: 218. lpp.).

Devas ap interesējošo apgabalu ir jāpārbauda, izmantojot mērījuma funkcijas.

Devas rādījuma precizitāte

Devas rādījuma precizitāte ir atkarīga no vairākiem parametriem. Ja deva tiek parādīta
rekonstrukcijās (piemēram, cilnē Overview), devu var skatīt arī starp atsauces kopas slāņiem.
Citos skatos, kuros tiek parādīti tieši atsauces slāņi, deva tiek parādīta slāņa plaknē. Tādējādi
pastāv iespēja, ka deva rekonstrukcijās un slāņos tiek parādīta atšķirīgi, lai gan tiek parādīts viens
attēlu kopas apgabals.

3D devas parādīšana

119. att. 
Lai parādītu devas sadalījumu uz trīsdimensiju objektu virsmas, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

Darbības

1. Galvenajā ekrānā atveriet cilni Overview vai Irradiation Plan.

2. 3D objekta skatā atlasiet pogu View Types un atlasiet opciju Objects vai 3D.
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7.6.2 Noklusējuma devas robežvērtību parādīšana

Noklusējuma robežvērtības parādīšana

Darbība

Noklikšķiniet uz pogas Threshold, lai atvērtu noklusējuma robežvērtību (piemēram, maksimālā
PTV pārklājuma) dialoglodziņā Dose Display (skatīt šeit: 218. lpp.).

Pa labi no slāņu skatiem tiek parādīta arī attiecīgā devas skala, kas ir arī atkarīga no konkrētajiem
iestatījumiem dialoglodziņā Dose Display (skatīt šeit: 218. lpp.).
PIEZĪME: atlasītās devas algoritms (skatīt šeit: 206. lpp.) tiek parādīts virs devas skala.
 

Robežvērtības rādījums

①

120. att. 
Visas struktūras, kas saņem augstāku par noklusējuma robežvērtību devu, tiek parādītas rozā
krāsā neatkarīgi no atlasītās krāsu shēmas.
Ja vēlaties īslaicīgi pielāgot noklusējuma robežvērtību, novietojiet peles kursoru uz devas skalas,
nospiediet un turiet nospiestu peles kreiso pogu un velciet peli ① uz augšu vai uz leju pa skalu,
līdz ir iestatīta vēlamā vērtība.
Struktūras, kas saņem par šo vērtību mazāku devu, tiek parādītas ar sākotnējo krāsu saskaņā ar
atlasīto krāsu shēmu.
PIEZĪME: devas robežvērtības mainīšana trīsdimensiju režīma skatīšanas laikā ļauj pārbaudīt
devu uz virsmu un analizēt devas samazināšanos.
 

Devas sadalījuma skatīšana
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7.6.3 Plūsmas rādījuma režīma pārslēgšana

Vispārīga informācija

Kad devas optimizācija ir pabeigta (skatīt šeit: 305. lpp.), darbībā Treatment Planning skata no
stara pozīcijas zonā IMRT terapijas elementiem tiek parādīta poga Toggle fluence display (skatīt
šeit: 260. lpp.).

Plūsmas rādījuma pārslēgšanas izpilde

Darbība

Noklikšķiniet uz pogas Toggle fluence display, lai pārslēgtos starp skatu no stara pozīcijas un
plūsmas karti.

Pārslēgšanās skats

① ②

121. att. 

Nr. Komponents

① Lapiņu secības noteikšanas logs

② Plūsmas karte

Plūsmas karte atbilst optimizācijas rezultātiem, kas ir atlasīti darbības Dose Optimization funkciju
apgabala nolaižamajā sarakstā Select Result (skatīt šeit: 305. lpp.).
Atšķirība ir tā, ka, veicot darbību Treatment Planning, optimizācijas rezultāti tiek pārsūtīti uz
lapiņu secības noteikšanas procesu, un ir redzams, ka daudzlapiņu kolimators var izpildīt faktisko
staru kūlīšu sadali un devas optimizāciju.
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7.6.4 Devas rādījuma iestatījumu pielāgošana

Vispārīga informācija

Dažādas rādījuma opcijas var pielāgot dialoglodziņā Dose Display. Opcijas ietver krāsu shēmu,
devas (relatīvās vai absolūtās) rādījumu un absolūto mērvienību (cGy vai Gy).
Papildu devas aprēķina opcijas ir pieejamas arī zīmuļa stara (Pencil Beam) un riņķveida konusa
devas algoritmam.
Attiecīgos devas datus var parādīt arī funkcijas Object Creation izpildes laikā (skatīt šeit: 111.
lpp.).

Devas sadalījuma aktivizēšana

Darbība

Lai atvērtu dialoglodziņu Dose Display, rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Dose Display.

Dialoglodziņš Display Dialog

122. att. 

Krāsu tabulas

Zonā Color Tables atlasiet vēlamo devas rādījuma plānošanas skatos krāsu shēmu.

Izodevas apgabalu

Komponents Funkcija

Visible
Pieejamajos laukos var definēt noteiktas Gy robežvērtības un noteikt, vai šīs
robežvērtības tiek rādītas plānošanas skatos, izmantojot attiecīgās izvēles rūti-
ņas.

Devas sadalījuma skatīšana
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Komponents Funkcija

Preset Aktivizējiet šo opciju, lai lietotu iepriekšnoteiktu vērtību.

Save current Ļauj saglabāt pašreizējo iestatījumu kā iepriekšnoteiktu vērtību.

Priority Atlasītajām robežvērtībām var piešķirt augstāku rādīšanas prioritāti. Tās tiek
parādītas ar biezākas izodevas līniju.

Default Thres-
hold

Var definēt, piemēram, maksimālā PTV pārklājuma, robežvērtību, ko pēc tam
plānošanas laikā var iezīmēt, izmantojot funkciju Threshold (skatīt šeit: 216.
lpp.).

Iestatījumu zona

Komponents Funkcija

Absolute Dose Unit: Var norādīt, vai atlasītie izodevas dati ir jāparāda, izskatot cGy vai Gy.

Dose Scale: Var atlasīt, vai jāizmanto relatīvās (procentos) vai absolūtās (cGy vai Gy
vērtības) devas rādījumu.

Prescr. Percentage: Var definēt kā absolūtās devas vērtību (Relation for Display), kurai jābūt
vienādai ar konkrētu plānotās devas vērtību Prescr. Percentage.
Tas it īpaši attiecas uz vairākiem PTV ar atšķirīgiem norādījumiem. Ja pa-
rametra Dose Scale iestatījums ir Absolute, norādījuma procentuālajai
vērtībai nav nozīmes.

Relation for Dis-
play:

Display Mode:

Var atlasīt devas rādījuma papildu opcijas.
• Izodevas līniju, devas krāsu pludināšanai vai abu metožu kombinācijas

atlasīšanai ir pieejamas opciju pogas (Dose Lines, Dose Wash un Do-
se Lines and Wash).

• Attiecīgas izvēles rūtiņas (Thin Dose Lines un Show Dose Wash
smoothed) ļauj noteikt devas izodevas līniju un devas krāsu pludināša-
nas parādīšanas režīmu.

Dose Calculation:

Var norādīt ar rādījumu saistītās devas aprēķināšanas opcijas.
• Opcija Use adaptive grid for 2D (Non-MC only) ļauj automātiski pielā-

got 2D režģa izmēru, no kura ir atkarīgs izodevas rādījums, lai nodroši-
nātu precīzas izodevas kontūras arī ļoti mazu struktūru gadījumā. To ne-
izmanto aprēķinos, kuros tiek izmantots Monte Carlo algoritms.

• Calculate 3D Dose Volume ļauj vienlaicīgi aprēķināt visa pilna apjoma
3D devas datus. Pēc tam iegūtās devas sadalījumu un attiecīgās izode-
vas līnijas var parādīt bez papildu aprēķiniem (skatīt šeit: 214. lpp.). Pēc
tam pārrēķins tiek veikts tikai tad, ja tiek mainīts plāns. Ja šī opcija nav
atlasīta, programmatūra aprēķina tikai pašlaik nepieciešamos devas da-
tus, piemēram, lai parādītu pašreizējo slāni. Pēc tam devas dati tiek pār-
rēķināti, ja nepieciešams, piemēram, kad tiek parādīts nākamais skenē-
šanas slānis. Ja šī opcija ir aktivēta, tās aktīvais stāvoklis saglabājas vi-
sas ārstēšanas plānošanas laikā. Šī opcija pēc noklusējuma ir aktivizēta
parametram Object Creation un Dose Optimization uzdevumiem.
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7.7 Devas apjoma histogrammas (DVH) izmantošana

Vispārīga informācija

Ārstēšanas plāna galvenais mērķis ir nodrošināt audzēja apjoma augsta procentuālā īpatsvara
apstarošanu, izmantojot noteiktu devu, vienlaicīgi saglabājot iespējami zemu devu, ko saņem
normāli audu. Šī attiecība var radīt labu optimizācijas pakāpes novērtēšanas kritēriju, un to var
aprēķināt tieši, izmantojot parādīto devas un apjoma histogrammu un nolasot uz normālajiem
audiem vertikālā pozīcijā padotās devas procentuālo īpatsvaru, kur nepieciešamā deva nosedz
pietiekami lielu audzēja frakciju.

Devas apjoma histogrammas (DVH) atvēršana

Darbība

Lai atvērtu dialoglodziņu, kas ietver devas apjoma histogrammu, rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas
Open DVH Dialog. 

Dialoglodziņš DVH

Tajā ir redzama iepriekš noteiktā dažādu objektu apjoma un devas attiecība.

123. att. 

Ass diapazona pielāgošana

Darbības

1. Ja peles kursoru pārvieto uz bultiņas Y un X ass galā, atlasītā ass tiek parādīta sarkanā
krāsā.

Devas apjoma histogrammas (DVH) izmantošana
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Darbības

2.
Pēc tam var noklikšķināt uz šīs bultiņas un vilkt to, līdz tiek parādīts nepieciešamais dia-
pazons. Ja uz vienas no bultiņām veic dubultklikšķi, attiecīgā ass automātiski parāda at-
bilstošo diapazonu.

Režģa izmēra pielāgošana

Komponents Funkcija

Grid Size
Devas apjoma histogrammā izmantotā režģa izmēru var pielāgot, vai nu atla-
sot vērtību skaitītāja lodziņā Grid Size, vai tieši ievadot derīgu vērtību attiecī-
gajā laukā.

Finer for Small
Objects

Ja tiek izmantota funkcija Finer for Small Objects, lielāku objektu režģa iz-
mērs ir atkarīgs no vērtībām, kas definētas, izmantojot skaitītāja lodziņu. Ma-
zāku objektu gadījumā režģa izmērs tiek aprēķināts, izmantojot vismaz 10 ka-
tras dimensijas PTV vai OAR ietvaros vokseļus.

Recalc Funkcija ļauj pārrēķināt DVH, kad ir mainīti režģa parametri.

Devas rādījums

124. att. 
Maksimālā, minimālā un vidējā deva, ko saņem izvēlētā struktūra, tiek parādīta diagrammas
zonas labās puses augšdaļā.

125. att. 
Ja peles kursors tiek pārvietots uz diagrammas, zem deva datiem tiek parādīts papildu teksta
lauks. Atkarībā no izvēlētās struktūras (skatīt šeit: 225. lpp.) šeit parādītā informācija ietver devas
datus saskaņā ar peles kursora novietojumu, atsauces struktūras, kas saņem parādīto devas
daudzumu, apjoma datus un atbilstības indeksa datus, ja nepieciešams (skatīt šeit: 229. lpp.).

Vidējā deva

Deva tiek aprēķināta atbilstoši režģim, ko nosaka devas izšķirtspēja. Līdz ar to vidējā deva ir
katram režģa punktam atlasītajā objektā paredzētās devas summa, kas dalīta ar kopējo režģa
punktu skaitu atlasītajā objektā.

PTV devas relācija

Šī vērtība tiek parādīta, ja DVH redzamā vērtība atšķiras no vispārējā plāna vērtības.

Eksportēšana

Izmantojot pogu Export to Clipboard, var eksportēt visu histogrammu kopu operētājsistēmas
Windows starpliktuvē un kopēt šīs vērtības izvēlētajā izklājlapu redaktora programmā.
• Dati tiek formatēti divu vai trīs kolonnu sarakstā atkarībā no tā, vai tiek vai netiek rādīta

normālu audu diagramma.
• Kolonnas ir atdalītas ar cilnēm un formatētas ar norādīto mērvienību (skatīt šeit: 225).
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Piezīme par drošību

Devas aprēķina rezultāti, piemēram, izmantojot plānošanas skatos pieejamos datus, ir
obligāti jāpārbauda.

Devas apjoma histogrammas (DVH) izmantošana
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7.7.1 Diferenciālā un standarta DVH

Diferenciālās DVH parādīšana

Atzīmējot izvēles rūtiņu Differential DVH zonā Display Options, var aktivizēt diferenciālo
histogrammu, kurā var redzēt, kāds apjoma daudzums saņem noteikto devu.

126. att. 
• Devas vērtības režģa punktos ar iepriekš noteiktu soļa lielumu tiek aprēķinātas un grupētas

devas diapazonos pa 1%.
• Tiek noteikts punktu skaits noteiktā devas diapazonā, un šie skaitļi tiek iekļauti diferenciālajā

devas apjoma histogrammā saistībā ar punktu skaitu režģī, kas atrodas interesējošā objekta
kontūras ietvaros.

• Atbilstības indeksa dati diferenciālajā DVH attēlojumā nav pieejami.
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Standarta DVH parādīšana

Ja izvēles rūtiņa Differential DVH zonā Display Options nav atzīmēta, tiek parādīta kumulatīva
histogramma, kurā var redzēt, kāds apjoma daudzums saņem vismaz noteikto devu.

127. att. 
• Šajā standarta devas apjoma histogrammā tiek parādīta diferenciālās DVH datu summa.

Summēšana sākas ar lielāko devas vērtību un beidzas ar devas vērtību, kuras punktā
histogramma tiek parādīts pikselis.

• DVH izprašanas nolūkā konkrētās devas apjomu var uzskatīt kā apjomu, ko ietver konkrētās
devas izodevas virsma. Ja izodevas apjoms pārsniedz interesējošo objektu, tiek parādīta tikai
tā apjoma daļa, kas atrodas konkrētās izodevas virsmas un atlasītā objekta ietvaros.

• Standarta DVH attēlojumā ir pieejami atbilstības indeksa dati (skatīt šeit: 229. lpp.).

Devas apjoma histogrammas (DVH) izmantošana
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7.7.2 Papildu DVH opcijas

Mērvienību definīcijas

Mērvienības devas apjoma histogrammā, kas izmantotas apjoma un devas norādīšanai, var
pielāgot, izmantojot tālāk redzamās ikonas ① + ②.

128. att. 

① ②

129. att. 

Objekta atlase

Sarakstā Object ir norādīti visi iepriekš definētie objekti, ļaujot parādīt visu objektu kopējās
apjoma devas attiecību vai individuālu objektu atsevišķu vērtību.

130. att. 
DVH parādīšanas režīms tiek pielāgots atkarībā no nolaižamajā sarakstā veiktās atlases un no
saraksta laukā atlasītajiem objektiem.
Ja nolaižamajā sarakstā ir atlasīts, piemēram, vienums Target Volumes, devas apjoma
histogrammā katram noteiktajam PTV tiek parādīta attiecīgās krāsas kodējuma diagramma.

131. att. 
Ja ir atlasīts viens PTV, DVH kreisās puses apakšējā stūrī tiek parādīts 100% normalizācijas
apjoms.
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132. att. 
Šī vērtība tiek aprēķināta, uzkrājot režģa punktus atlasītajā objektā. Tā var atšķirties no precīzāka
no kontūras atkarīga apjoma, kas ir pieejams cilnē Plan Content.

Normalizācijas apjoms, kas parādīts apzīmējumu zonā zem DVH, ir atkarīgs no aprēķinātā
režģa izmēra. Šī vērtība var atšķirties no apjoma, kas ir aprēķināts sākotnējam vokseļu
objektam un ir norādīts cilnē Plan Content.

Normālu audu diagramma

①

133. att. 
Ja izvēles rūtiņa Normal Tissue Graph zonā Display Options ir atzīmēta, normālu audu apjoms,
kas saņem norādīto devu, tiek parādīts zilas līknes veidā ①.

Devas apjoma histogrammas (DVH) izmantošana
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Interpolēta diagramma

① ②

134. att. 

Nr. Komponents

① Interpolēts rādījums.

② Tiek parādītas faktiskās vērtības.

Ja tiek atzīmēta izvēles rūtiņa Interpolate Graph, diagrammas parādīšana tiek interpolēta. Ja
izvēles rūtiņa nav atzīmēta, tiek izmantotas faktiskās vērtības.

Ierobežojumu rādīšana

①

②

135. att. 
Izvēles rūtiņu Show Constraints var izmantot, lai aktivizētu/deaktivizētu noteiktos ierobežojumus
(piemēram, ① + ②).

ĀRSTĒŠANAS PLĀNA IZVEIDE

Klīniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 iPlan® RT Vers. 4.5 227



136. att. 
Ja peles kursors tiek novietots diagrammā virs ierobežojuma, tiek parādīts papildu teksta lauks,
norādot attiecīgo struktūru, ierobežojuma iestatījumus un procentuālo devu.
Sīkāka informācija par ierobežojumiem ir pieejama šeit: 174. lpp.

Devas apjoma histogrammas (DVH) izmantošana
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7.7.3 DVH atbilstības indekss

Vispārīga informācija

Ja DVH dialoglodziņā tiek atlasīta PTV struktūra (skatīt šeit: 225. lpp.) un standarta DVH
parādīšanas režīms (skatīt šeit: 223. lpp.), pārvietojot peles kursoru virs diagrammas, tiek parādīts
teksta lauks, kas ietver atbilstības indeksa datus.

① ②

137. att. 
• Atbilstības indekss norāda, cik precīzi devas sadalījuma apjoms atbilst mērķa apjoma izmēram

un formai, vienlaicīgi ņemot vērā ar normālajiem audiem saistītos nosacījumus.
• Pieejams ir RTOG atbilstības indekss (CI) ① un Iana Paddika (Ian Paddick) atbilstības indekss

(IPCI) ②.
PIEZĪME: plānu salīdzināšanas laikā ir pieejami tikai IPCI dati (skatīt šeit: 237. lpp.).
 

PIEZĪME: RTOG atbilstības indekss ir identisks standarta RTOG atbilstībai, ja viss PTV saņem
vismaz norādīto devu.
 

Atbilstības indeksa aprēķins

DVH parādītā atbilstības indeksa vērtība tiek aprēķināta, kā norādīts tālāk.

CI D( ) 1
VNormal D( )

VPTV D( )
-----------------------------+= IPCI D( )

VPTV
2 D( )

VPTV VTOTAL D( )⋅----------------------------------------------=

VPTV(D) Plānotā mērķa apjoma (PTV), kas saņem vismaz devu D, apjoms.

VTOTAL(D) Visu audu, kas saņem vismaz devu D, apjoms.

VNORMAL(D) Audu bez PTV, kas saņem vismaz devu D, apjoms.

VPTV PTV apjoms.

• CI vērtības ir šādā diapazonā: 1–∞. Piemērotākā vērtība ir 1.
• IPCI vērtības ir šādā diapazonā: 0–1 Piemērotākā vērtība ir 1. Vērtības ir izteiktas procentos.

Sīkāka informācija par atbilstības indeksiem ir pieejama šādā publikācijā:
• Paddick, A simple scoring ratio to index the conformity of radiosurgical treatment plans. J

Neurosurg. 93 Suppl 3:219-22, 2000

Vairāku PTV atbilstības indekss

Ja plānā ir vairāki PTV, lai aprēķinātu viena PTV atbilstības indeksu, vērā ir jāņem visi normālie
audi, arī normālie audi citu PTV, kas saņem noteikto devu, tuvumā.
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7.8 Dynamic Tracking terapijai paredzētā ārstēšanas
plānošana, izmantojot ExacTrac Vero

7.8.1 Pārskats

Vispārīga informācija

Ārstēšanas plānošanas laikā ir jāņem vērā stara novirzes, lai nodrošinātu, ka riskam pakļautie
orgāni nesaņem daudz lielāku devu, nekā paredzēts no 3D režīma atkarīgajā plānošanā. Ja
mērķa un/vai riskam pakļautā orgāna kustību aprēķināšanai ir pieejama 4D-DT datu kopa, ņemiet
vērā, ka mērķa orgāns citu terapiju frakciju laikā var pārvietoties ar citu amplitūdu un ap citu vidējo
novietojumu. Kopumā stari ir jāattālina no riskam pakļautajiem orgāniem, salīdzinot ar statistiskās
ārstēšanas plānošanu.

Terapijas padeves metožu saderība ar Dynamic Tracking

Ne visas terapijas padeves metodes pašlaik ir saderīgas ar Dynamic Tracking. Lūdzu, skatiet
klīnisko lietotāja ceļvedi, ExacTrac Vero vai sazinieties ar Brainlab atbalsta dienesta
speciālistu.

Pieejamība

Izmantot var tikai tos ārstēšanas plānus, kuriem ir iespējots Dynamic tracking karodziņš, ja plāns
ir izveidots programmatūrā iPlan RT Dose 4.5. Ja šis karodziņš ir iestatīts, paātrinātājs pieļauj
tikai tās terapijas padevi, kura darbojas režīmā Dynamic tracking. Izmantojot ārstēšanas plānus,
kuriem Dynamic tracking karodziņš nav iestatīts, režīmam Dynamic tracking nevar piekļūt.

Režīma Dynamic Tracking iespējošana programmatūrā iPlan RT Dose

Darbība

Sadaļas Treatment Group cilnē Properties iekārtas datu sadaļā atzīmējiet izvēles rūtiņu Enab-
le Dynamic Tracking.

Slīpuma diapazona indikators

Slīpuma diapazona indikators tiek automātiski parādīts programmatūras iPlan RT Dose ekrānā
Beam's Eye View, ja režīma Dynamic tracking karodziņš ir iespējots. Tas tiek parādīts ar

Dynamic Tracking terapijai paredzētā ārstēšanas plānošana, izmantojot ExacTrac Vero
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pārtrauktas līnijas lodziņu ①. Slīpuma diapazona indikatora lielums tiek noteikts pēc vairuma
ārējām MLC lapiņām.

①

138. att. 
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7.9 Konkrētiem MLC paredzētas ārstēšanas
plānošanas ierobežojumi

Vispārīga informācija

Atkarībā no konkrētās terapijas padeves sistēmas iespējams, ka automātiski pielāgotais lapiņu
novietojums precīzi neatbilst ieplānotajai formai. Ja uz izmantoto MLC attiecas aparatūras
ierobežojumi, piemēram, trūkst savstarpējas ieķīlēšanās funkcijas, aizsarglapiņas, ierobežots
pārmērīgs gājiens vai statiskās lapiņu spraugas (piemēram, Siemens 3-D daudzlapiņu
kolimatoriem un Elekta MLCi, MLCi2 vai Agility), iespējams, ka lapiņu forma nav tāda, kā vēlams.
Dinamiskā loka terapijas lapiņu secībai un IMRT stariem arī ir jāatbilst aparatūras prasībām, un tie
dažkārt var atšķiries no paredzētās formas. Šie ir aparatūras ierobežojumi, un tos nevar novērst,
lai gan automātiskās lapiņu pielāgošanas un lapiņu secības noteikšanas algoritms iekļauj īpašus
uzlabojumus, kas attiecas uz MLC bez savstarpējas ieķīlēšanās funkciju, aizsarglapiņām un
statiskajām lapiņu spraugām (ietverot karoga masta optimizāciju).

Norādījumi par MLC

Ja ārstēšanas plānošanā tiek izmantoti šādi MLC, jāņem vērā tālāk norādītie nosacījumi.
• Izmantojot manuālu MLC un spaiļu pielāgošanu ar Elekta MLCi, MLCi2 vai Agility, ir jāievēro

noteiktas prasības attiecībā uz aparatūru (piemēram, aizsarglapiņas).
• Elekta MLCi, MLCi2, Agility un Siemens iebūvētajiem MLC ir nepieciešamas spailes, lai tās

sekotu daudzlapiņu kolimatoram atbilstoši katram staram vai segmentam. Tāpēc manuālu
spaiļu pielāgošanu šiem MLC var izmantot tikai nodošanas ekspluatācijā testu nolūkā, bet ne
klīniskajos ārstēšanas plānos.

• Noteiktos apstākļos aizvērtus MLC laukus var automātiski izveidot kā Dynamic Arc un IMRT
terapijas sekvenču daļu. Šādā gadījumā spailes tiek iestatīts šo lauku centrā. Ja tas terapijas
padeves laikā rada MLC aparatūras un programmatūras darbības traucējumus, rīkojieties, kā
aprakstīts tālāk.
- Dynamic Arc terapijas gadījumā var izvairīties no šīs situācijas, mainot sākuma un

apturēšanas leņķi vai sadalot loku, lai izvairītos no aizvērta MLC lauka.
- Dynamic IMRT terapijas gadījumā var izvairīties no šīs situācijas, izvēloties secīgās

apstarošanas (step-and-shoot) IMRT terapiju bez lapiņu ātruma ierobežojuma.
• Maksimālais atļautais lapiņu ātrums netiek ņemts vērā Dynamic Arc un Dynamic IMRT

terapijas gadījumā, izmantojot Elekta Agility vai MLCi2. Saskaņā ar testu rezultātiem lineārais
paātrinātājs samazina devas intensitāti gadījumos, kad tiek pārsniegts spaiļu ātrums. Tas var
nedaudz paildzināt terapijas padeves laiku.

• Plānojot secīgas apstarošanas IMRT terapiju ar Elekta daudzlapiņu kolimatoriem un
iebūvētiem Siemens daudzlapiņu kolimatoriem, nav ieteicams izmantot lapiņu ātruma
ierobežojumu opciju (to var konfigurēt lietojumprogrammā Physics Administration/Beam Profile
Editor).

Maksimālais atļautais lapiņu ātrums netiek ņemts vērā Dynamic Arc un Dynamic IMRT
terapijas gadījumā, izmantojot Elekta Agility vai MLCi2. Retos gadījumos tas var izraisīt
neprecīzu devas padevi. Pārbaudiet, vai standarta kvalitātes nodrošināšanas testi spēj
noteikt šīs neprecizitātes.

Izmantojot MLC ar lielu minimālo lapiņu spraugu (piemēram, 5 mm atstarpe Elekta MLCi un
MLCi2 iekārtā), nevar plānā iekļaut ļoti mazus vai šaurus mērķa objektus. Vēlamas, bet
šauras viena lapiņu pāra atveres, kas ir mazākas nekā MLC nepieciešamā minimālā lapiņu
sprauga, pēc automātiskās lapiņu pielāgošanas tiek uzskatītas par aizvērtām.

Ja MLC lapiņu un spaiļu pielāgošana tiek veikta manuāli, lapiņas un spailes obligāti ir
jāiestata tā, lai netiktu pieļauta nejauša nepareiza mērķa apgabala un/vai būtisku struktūru
apstarošana.

Konkrētiem MLC paredzētas ārstēšanas plānošanas ierobežojumi
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8 DARBS AR ĀRSTĒŠANAS
PLĀNU

8.1 Interesējošo punktu definēšana

Vispārīga informācija

Interesējošie punkti tiek iedalīti tālāk norādītajās kategorijās.

Komponents Funkcija

Normalizēšanas
punkts

Šī tipa punktu var definēt tālāk aprakstītajos veidos.
• Automātiski, ja norādījuma definēšanas laikā tiek atlasīta opcija Point

Prescription to Isocenter (skatiet 164. lpp.)
• Manuāli, pievienojot atsevišķu normalizēšanas punktu (skatiet 234. lpp.)
• Automātiski, izmantojot funkciju Auto Generation (skatiet 235. lpp.)

Attēlojuma punkts

Šie punkti norāda arī izrakstīto devu. Programmatūra tos automātiski izveido
tādiem PTV, kam sākotnēji nav piešķirts normalizēšanas punkts (t.i., ja norā-
dījuma definēšanas laikā ir atlasīta opcija Dose Volume Prescription).
Ja ir paredzēts apstrādāt vairākus PTV, izmantojot to pašu terapijas grupu,
tad IMRT terapijai vienam PTV tiek izveidots tikai viens attēlojuma punkts.

Cits interesējo-
šais punkts

Dažādus interesējošos punktus, piemēram, minimālās devas punktu vai tera-
pijas grupas koordinātu, var definēt tālāk aprakstītajā veidā.
• Manuāli, pievienojot atsevišķu interesējošo punktu (skatiet 234. lpp.)
• Automātiski, izmantojot funkciju Auto Generation (skatiet 235. lpp.)

Interesējošo punktu skatīšana

Funkciju apgabala cilnē Prescription ir uzskaitītas tālāk aprakstītās darbības.

139. att. 
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Kā definēt manuālu punktu

Darbības

1. Lai punktu definētu manuāli, funkciju apgabala cilnē Prescription noklikšķiniet uz Add.
Attēlojuma punktus nevar izveidot manuāli.

2. Manuāls punkts tagad tiek automātiski pievienots interesējošo punktu sarakstam un plā-
nošanas skatiem.

3.
Šo punktu tagad var rediģēt, noklikšķinot uz atbilstošās ikonas.

Dialoglodziņš Properties

140. att. 
Papildus punkta nosaukumam ir iespējamas dažādas modifikācijas, tostarp tālāk aprakstītās.

Komponents Funkcija

Custom position Varat ievadīt konkrētas pozīcijas koordinātes.

Retrieve position
from

Varat definēt tālāk aprakstītos punktus.
• Coord. of Group: izmantojot šo opciju, interesējošo punktu ir iespējams

iestatīt atbilstoši konkrētas terapijas grupas pozīcijai.
Tālāk aprakstītos punktus var definēt gan attiecībā uz konkrētu segmentētu
objektu (piem., PTV), gan uz visu plānu.
• Focus Point of: šī opcija interesējošo punktu iestata atbilstoši atlasītā ob-

jekta pozīcijai.
• Min. dose point, Med. dose point vai Max. dose point: šīs opcijas inte-

resējošo punktu iestata atbilstoši konkrētam atlasītā objekta devas punk-
tam.

Update points au-
tomatically

Ja šī izvēles rūtiņa ir aktivizēta, pēc terapijas plāna modificēšanas atlasītā
punkta pozīcija tiek atjaunināta automātiski.

Update Now Noklikšķiniet uz šīs pogas, lai atjauninātu atlasītā punkta pozīciju.

Interesējošo punktu definēšana
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Komponents Funkcija

Function

• Punktu var papildus definēt kā Point of Interest vai kā Normalization
Point konkrētam PTV.

• Ja ir atlasīta opcija Normalization Point, tad plānošanas laikā tiek lietota
šī punkta norādīšanas metode, nevis devas un tilpuma metode (skatiet
166. lpp.).

Kā modificēt interesējošā punkta rekvizītus

Lai parādītu atlasītā interesējošā punkta rekvizītus, noklikšķiniet uz atbilstošās ikonas.

Interesējošā punkta dialoglodziņā Properties pieejamās konfigurācijas opcijas ir atkarīgas no
atlasītā interesējošā punkta tipa.

Interesējošais punkts Opcijas

Attēlojuma punkti
Rediģēt var tikai nosaukumu. Attēlojuma punkti norāda izrakstīto devu,
un programmatūra tos automātiski definē tādiem PTV, kam nav norma-
lizēšanas punkta (t.i., devas un tilpuma norādījuma gadījumā).

Visi pārējie punkti

Ir iespējamas dažādas modifikācijas, tostarp lietotāja definēta pozīcija
(Custom position) vai pozīcija atkarībā no konkrēta punkta (izmanto-
jot opciju Retrieve position from).
Punkta vienumu Function attiecībā uz PTV var arī papildus definēt kā
(skatiet 234. lpp.)
• Point of Interest vai
• Normalization Point.

PIEZĪME: ja ir atlasīta opcija Normalization Point, tad plānošanas lai-
kā tiek lietota šī punkta norādīšanas metode, nevis devas un tilpuma
metode (skatiet 166. lpp.).
 

Papildinformācija par interesējošajiem punktiem ir sniegta no 233. lpp.

Kā punktus ģenerēt automātiski

Noklikšķiniet uz Auto Generation cilnē Prescription. Tiek parādīts dialoglodziņš Generate.

141. att. 
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Komponents Funkcija

Select Points of In-
terest

Atlasiet izveidojamo punktu tipu no tālāk norādītajām izvēles rūtiņām.
• Isocenter Points
• Focus Points
• Min. Dose Points, Med. Dose Points vai Max. Dose Points

Update position au-
tomatically

Ja šī izvēles rūtiņa ir atzīmēta, pēc terapijas plāna modificēšanas atlasītā
punkta pozīcija tiek atjaunināta automātiski.

Generate Normali-
zation Points

• Šeit var ģenerēt normalizēšanas punktus tiem punktu tipiem, kas ir defi-
nēti, izmantojot interesējošo punktu izvēles rūtiņas.

• Ja tiek ģenerēti normalizēšanas punkti, tad plānošanas laikā tiek lietota
punkta norādīšanas metode, nevis devas un tilpuma metode (skatiet
166. lpp.).

Manuāli punktu plānošanas skatā

① ②

142. att. 

Nr. Komponents

① Manuāla punkta definīcija: sākotnējais punkts

② Manuāla punkta definīcija: manuāls punkts iestatīts kā min. devas punkts

Konkrētu objektu automātiski izveidoto interesējošo punktu, piemēram, minimālās un maksimālās
devas punktu, precīzā pozīcija ir atkarīga no attiecīgajam objektam izmantotā devas
aprēķināšanas režģa lieluma. Režģa lielums tiek pielāgots katram objektam atsevišķi, lai katrā
virzienā nodrošinātu minimālo režģa punktu skaitu. Tādēļ mazākiem orgāniem automātiski
izveidotās pozīcijas ir precīzākas nekā lielākiem orgāniem veidotās.

Interesējošo punktu definēšana
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8.2 Dažādu plānu salīdzināšana

Vispārīga informācija

Varat salīdzināt tālāk uzskaitītos faktorus.
• Devas aprēķinu, kas ir iegūts, izmantojot Monte Carlo algoritmu, un devas aprēķinu, kas ir

iegūts, izmantojot zīmuļa stara (Pencil Beam) algoritmu pašreizējam plānam
• Divus dažādus terapijas plānus

Kā aktivizēt plānu salīdzināšanu

Darbības

1.

Noklikšķiniet uz pogas Plan Comparison.

2.

• Lai salīdzinātu divus dažādus plānus, noklikšķiniet uz Load plan.
• Lai salīdzinātu divus dažādus devas aprēķinus pašreizējam plānam, noklikšķiniet uz

Monte Carlo.

DARBS AR ĀRSTĒŠANAS PLĀNU
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8.2.1 Devas aprēķinu salīdzināšana

Pārskats

143. att. 
Ja esat izvēlējies salīdzināt devas aprēķinu Monte Carlo un zīmuļa stara (Pencil Beam) devas
aprēķinu pašreizējam plānam (skatiet 237. lpp.), tad salīdzinājuma ekrāns tiek sadalīts divās
iepriekš norādītajās cilnēs.

Cilne Dual Reconst

144. att. 
Šajā cilnē ir ietverts aksiālais, koronārais un sagitālais skats, kreisajā pusē rādot Monte Carlo
devas aprēķinu un labajā pusē - zīmuļa stara (Pencil Beam) devas aprēķinu.
Galvenās rīkjoslas funkcijas (tostarp poga Toggle Monte Carlo / Pencil Beam, lai kreisajos
skatos aktivizētu/deaktivizētu Monte Carlo aprēķinu) ir norādītas cilnes labajā pusē.

Cilne Spy Glass

145. att. 
Izmantojiet cilni Spy Glass, lai Monte Carlo devas aprēķinu (parādīts ārpus tālskata kadra) tieši
salīdzinātu ar zīmuļa stara (Pencil Beam) aprēķinu.
Devas skalas informācija (skatiet arī 214. lpp.) tiek rādīta skata apakšējā labajā pusē. Izmantojot
tālskati, var salīdzināt arī atbilstošās Monte Carlo un zīmuļa stara (Pencil Beam) vērtības.
Galvenās rīkjoslas funkcijas (tostarp poga Toggle Monte Carlo / Pencil Beam, lai kreisajos
skatos aktivizētu/deaktivizētu Monte Carlo aprēķinu) ir norādītas cilnes Spy Glass labajā pusē.

Dažādu plānu salīdzināšana
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Cilne DVH

146. att. 
Šajā cilnē ar Monte Carlo algoritmu aprēķinātā DVH tiek salīdzināta ar DVH, kas ir aprēķināta,
izmantojot zīmuļa stara (Pencil Beam) algoritmu.
• Klikšķinot uz DVH, varat pārslēgt starp Monte Carlo un zīmuļa stara (Pencil Beam) displeju.
• Aktīvais algoritms ir norādīts zem DVH.
• Aktīvais algoritms DVH ir norādīta ar nepārtrauktu līniju. Neaktīvais algoritms ir norādīts ar

punktētu līniju.

Plan Content

Plāna saturs tiek rādīts koka struktūrā, tādēļ šai informācijai var piekļūt, neaizverot dialoglodziņu.
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8.2.2 Divu dažādu terapijas plānu salīdzināšana

Pārskats

Ja esat izvēlējies savu pašreizējo terapijas plānu salīdzināt ar citu terapijas plānu (skatiet 237.
lpp.), tiek parādīts plāna atlases dialoglodziņš.

Dialoglodziņš Plans

147. att. 
Dialoglodziņā Plans atlasiet terapijas plānu, ar kuru ir jāsalīdzina pašreizējais plāns.
PIEZĪME: atkarībā no atlasītā plāna var netikt rādīti dažādi brīdinājuma ziņojumi, norādot uz
atšķirībām starp abiem plāniem. Pirms turpināšanas uzmanīgi izlasiet šos ziņojumus.
 

Salīdzināšanas skati

148. att. 
Kad atlasītais plāns ir ielādēts, tiek parādīts atsevišķs salīdzinājuma dialoglodziņš, kurā ir iepriekš
norādītās cilnes.

Cilne Dual Reconst

149. att. 

Dažādu plānu salīdzināšana
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Šajā cilnē ir ietverts aksiālais, koronārais un sagitālais skats, kur pašreizējais plāns tiek rādīts
kreisajā pusē un otrais plāns - labajā pusē.
Galvenās rīkjoslas funkcijas (tostarp poga Toggle Monte Carlo / Pencil Beam, lai aktivizētu
Monte Carlo aprēķinu) ir norādītas cilnes labajā pusē. 

Cilne Spy Glass

150. att. 
Izmantojiet tālskati, lai salīdzinājumam atlasīto plānu (rādīts tālskatis kadrā) salīdzinātu tieši ar
pašreizējo terapijas plānu.
Galvenās rīkjoslas funkcijas (tostarp poga Toggle Monte Carlo / Pencil Beam, lai aktivizētu
Monte Carlo aprēķinu) ir norādītas cilnes Spy Glass labajā pusē.

Cilne DVH

151. att. 
Šajā cilnē pašreizējam plānam aprēķinātā DVH tiek salīdzināta ar otrajam plānam aprēķināto
DVH.
• Klikšķinot uz DVH, aktīvo displeju varat pārslēgt starp pašreizējo plānu un otru plānu.
• Aktīvais plāns ir norādīts DVH augšējā labajā pusē.
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• Aktīvais plāns DVH ir norādīts ar nepārtrauktu līniju. Neaktīvais plāns ir norādīts ar punktētu
līniju.

Plan Content

152. att. 
Katra plāna saturs salīdzinājumam tiek rādīts koka struktūrā.

Dažādu plānu salīdzināšana
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8.3 Plānošanas skata opcijas
8.3.1 Skata režīma pārslēgšana

Vispārīga informācija

Poga Toggle view mode sniedz iespējas atlasīt skata orientāciju un rādāmos objektus.

Pārslēgt skata opcijas: sadursmju karte

153. att. 

Pārslēgt skata opcijas: skati no staru kūļa pozīcijas

154. att. 

Pieejamās opcijas

Poga Toggle view mode ir nodrošināta sadursmju kartes skatos un skatos no staru kūļa
pozīcijas. Tālāk ir aprakstītas atšķirīgās pieejamās opcijas.
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Komponents Funkcija

Sadursmju karte

Front view (OARs only): rāda priekšējo-aizmugurējo skatu, kurā ir ietverti
tikai OAR.
Cranial view (OARs only): rāda skatu no galvas uz pēdām, kurā ir ietverti
tikai OAR.
Front view (All structures): rāda priekšējo-aizmugurējo skatu, kurā ir iet-
verti visi segmentētie objekti.
Cranial view (All structures): rāda skatu no galvas uz pēdām, kurā ir iet-
verti visi segmentētie objekti.
Machine View: rāda telpas skatu, kurā ir ietverts lienārais paātrinātājs.

Skats no staru kūļa
pozīcijas

3D Objects: kolimatora skats tiek pārklāts pār pieejamo segmentēto objek-
tu 3D attēlojumu.
DRRs: kolimatora skats tiek pārklāts pār atbilstošo DRR.
Object Contours: kolimatora skats tiek pārklāts pār pieejamo segmentēto
objektu kontūru attēlojumu.

Plānošanas skata opcijas
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8.3.2 Dziļuma skats

Vispārīga informācija

Poga View Options rāda pieejamās orientācijas opcijas (skatiet 481. lpp.). Izmantojot šo pogu,
devas plānošanas skatos ir pieejami divi papildu plānošanas skati: skats Depth un skats Field.

Dziļuma skata aktivizēšana

Ja atlasāt skatu Depth, tad rekonstrukcija attēlo pašlaik atlasītā staru kūļa ceļu (centrālo asi) vai
loku cauri audiem, sākot ar pacienta ādu un beidzot ar atlasītās terapijas grupas izocentra
koordinātes atrašanās vietu.

Skata opcija: Dziļuma skats

Tā kā staru kūļa ceļš var rasties no jebkura virziena, skata orientācija ne vienmēr tiek rādīta
perpendikulāri pašreizējā slāņa skata orientācijai. Šādā gadījumā šī skata orientācijas augšējā
labā puse ir Oblique.

① ②

155. att. 

Nr. Komponents

① Dziļuma skats: stars

② Dziļuma skats: loks

Vispārīga informācija

Katra skata augšpusē dzeltenā krāsā tiek rādīta tālāk uzskaitītā informācija.
• Terapijas elementa nosaukums
• Galda leņķis
• Kolimatora leņķis (tikai MLC terapijām)
• Monitora vienību skaits
• Gentrija leņķis (tikai konformie stariem un IMRT stariem)
• Vidējais ādas attālums un vidējais ekvivalentais attālums visiem lokiem (tikai loku terapijām)

Šajā skatā ir arī norādīts, vai ir aktivizēta heterogenitātes korekcija (skatiet 104. lpp.).
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Staru kūļa informācijas displejs

Mērītais attālums (staru kūļa ceļš) tiek norādīts ar dzeltenu līniju, sākot ar baltu punktu uz ādas
virsmas un beidzot ar zaļu vertikālu līniju izocentrā.
• Zaļā līnija norāda lauka paplašinājumu.
• Nepārtrauktā dzeltenā līnija norāda staru kūļa ieejas ceļu.
• Dzeltenā punktētā līnija norāda staru kūļa izejas ceļu.
• Loka terapijām attāluma mērījumi tiek rādīti visam lokam un vienādi dalītos desmit grādu

leņķos. Katrai līnijai, kas norāda stara ceļu, staru krustpunkts ar pacienta ādu ir norādīts ar
baltu punktu.

Specifiska attāluma informācija

Absolūtais attālums no ādas virsmas līdz izocentram un ekvivalentais dziļums pašreizējam staram
vai lokam tiek (milimetros) rādīti blakus stara ceļam.
Ekvivalentā dziļuma vērtība ņem vērā audu blīvuma variācijas centrālā stara ceļā. Līdz ar to šo
informāciju var izmantot, lai pārliecinātos par devas algoritma dziļuma aprēķinu vai
heterogenitātes korekciju.

Ja izvēles rūtiņa Heterogeneity Correction nav atzīmēta, var rasties nepareiza dziļuma
ekvivalence. Šī iemesla dēļ ir jāpārbauda dziļuma ekvivalence un audu ieeja loka plaknes/
dziļuma projekcijas skatā, lai pārliecinātos, ka ādas virsma ir noteikta pareizi un ka staru
kūļa/loka ja ieejas punkti DT skenējuma kopā ir ietverti atbilstoši.

Katram staram vai lokam vienmēr rūpīgi pārbaudiet dziļuma ekvivalenci un audu ieeju loka
plaknes/dziļuma projekcijas skatā. Tas ir īpaši svarīgi, ja pēc staru vai loku definēšanas
terapijas plāns tiek modificēts ar citu programmatūras programmu (piem., iPlan RT Image),
audu modelis (skatiet 73. lpp.) atjaunotās lokalizācijas vai attēlu sapludināšanas dēļ var
pārbīdīties attiecībā pret atsauces DT skenējumu.

Loka simulācija

Loka terapijai vadības panelis (skatiet 267. lpp.) ir norādīts lauka skata apakšā.
• Tādējādi katram atsevišķajam lokam staru kūļa ceļu varat skatīt ar desmit grādu soļiem.
• Pašreizējais gentrija leņķis virs vadības paneļa ir norādīts dzeltenā krāsā.
• Galda/gentrija ikona sadursmju kartes apakšējā labajā pusē norāda arī gentrija un galda

pozīcijas kustību secības laikā.
Tas pats vadības panelis ir nodrošināts skata apakšā skatiem no staru kūļa pozīcijas (skatiet 255.
lpp.).

Plānošanas skata opcijas
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8.3.3 Lauka skats

Vispārīga informācija

Poga View Options rāda pieejamās orientācijas opcijas (skatiet 481. lpp.). Izmantojot šo pogu,
devas plānošanas skatos ir pieejami divi papildu plānošanas skati: skats Depth un skats Field.

Lauka skata aktivizēšana

Ja atlasāt skatu Field, pašreizējais slānis rāda skatu no staru kūļa pozīcijas, kurš tiek projicēts uz
PTV.

Skata opcija: Lauka skats

Tā kā staru kūļa ceļš var rasties no jebkura virziena, skata orientācija ne vienmēr tiek rādīta
perpendikulāri pašreizējā slāņa skata orientācijai. Šādā gadījumā šī skata orientācijas augšējā
labā puse ir Oblique.

① ②
156. att. 

Nr. Komponents

① Lauka skats: stars

② Lauka skats: loks

Katra skata augšpusē dzeltenā krāsā tiek rādīta tālāk uzskaitītā informācija.
• Terapijas elementa nosaukums
• Monitora vienību skaits
• Gentrija leņķis
• Galda leņķis
• Kolimatora leņķis (tikai MLC terapijām)
• Nominālais konusa diametrs (riņķveida loka terapijām)

Šajā skatā ir arī norādīts, vai ir aktivizēta heterogenitātes korekcija (skatiet 104. lpp.).

Lauka attēlojums

• Pašreizējam staram vai lokam definētajam starojuma laukam tiek rādīta kontūra zaļā krāsā.
• Primārajām spailēm tiek rādīta kontūra zilā krāsā.
• Atlasītās terapijas grupas izocentra koordinātes atrašanās vieta tiek rādīta ar zaļu krustu.
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• Segmentētie objekti tiek rādīti kā kontūras.

Loka simulācija

Loka terapijām vadības panelis (skatiet 267. lpp.) ir norādīts dziļuma skata apakšā.
• Tādējādi katram atsevišķajam lokam staru kūļa ceļu varat skatīt ar desmit grādu soļiem.
• Tas pats vadības panelis ir nodrošināts skata apakšā skatiem no staru kūļa pozīcijas (skatiet

255. lpp.).
• Pašreizējais gentrija leņķis virs vadības paneļa ir norādīts dzeltenā krāsā.
• Galda/gentrija ikona sadursmju kartes apakšējā labajā pusē norāda arī gentrija un galda

pozīcijas kustību secības laikā.

Plānošanas skata opcijas
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8.4 Terapijas elementu pozicionēšana
8.4.1 Stara/loka displejs

Vispārīga informācija

3D pārskats ir sniegts cilnes Overview augšējā kreisajā pusē un cilnes Irradiation Plan apakšējā
kreisajā pusē. Šajos skatos, kā arī definējot skata orientāciju (skatiet 481. lpp.) un vispārīgi
parādāmās informācijas tipu (skatiet 482. lpp.), varat arī konfigurēt specifiskus iestatījumus staru
kūļu un loku attēlošanai.
3D skatā varat redzēt, vai stara vai loka ceļā ir kādi objekti, no kuriem terapijas laikā ir jāizvairās.
• Rādītie stari vai loki ir atkarīgi no jūsu atlases izvēlnē Arc/Beam. Pašlaik atlasītās terapijas

elements tiek rādīts zaļā krāsā.
• Lai atlasītu kādu loku vai staru, varat uz tā noklikšķināt 3D skatā vai to atlasīt no saraksta

funkciju apgabalā.
• Lai parādītu kāda elementa leņķa vērtības, novietojiet peles kursoru virs šī elementa 3D skatā.
• Funkciju apgabalā tiek rādītas arī atlasītajam elementam atbilstošās vērtības, piemēram, galda

un gentrija leņķi.

Stara un loka iestatījumu aktivizēšana

Poga Arc/Beam display atver izvēlni, kas satur stariem un loka attēlojumam pieejamās opcijas.

Stara un loka iestatījumu definēšana

157. att. 
• All Beams/Arcs: tiek rādīti visi stari vai loki, kas ir definēti pašreizējam terapijas plānam.
• Beams/Arcs of Group: tiek rādīti visi stari vai loki, kas ir definēti pašreizējai terapijas grupai.
• Selected Beam/Arc: tiek rādīts tikai funkciju apgabalā pašlaik atlasītais stars vai loks.
• No Beams/Arcs: netiek rādīts neviens stars vai loks.

Pirmajiem trīs attēlojumiem pastāv variācija Thin.
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Kā pozicionēt starus un lokus

Funkciju apgabalā esošo funkciju Position (skatiet 190. lpp.) var izmantot terapijas grupu
pozicionēšanai. Atsevišķus starus un lokus var pārvietot 3D pārskatā, kā aprakstīts tālāk.

①

②

③

①

158. att. 

Darbības

1. No funkciju apgabalā rādītā saraksta atlasiet attiecīgo staru vai loku.

2. Tāliniet skatu, līdz atbilstošais stars vai loka elements ir redzams pilnībā.

3. Tagad atlasītā stara beigās būtu jābūt redzamam aplim ①. Izmantojot peli, noklikšķiniet
uz apļa un velciet to uz nepieciešamo pozīciju, lai regulētu kušetes un gentrija leņķus.

4. Ja izmantojat loku, atlasītā loka sākuma un beigu punkti ir norādīti ar apli ②. Galda leņķis
ir norādīts ar kvadrātu ③.

5.
Izmantojot peli, noklikšķiniet uz apļiem un/vai kvadrāta un velciet tos uz nepieciešamo po-
zīciju. Funkciju apgabalā atbilstošās galda un gentrija vērtības tiek automātiski atjauninā-
tas.

Terapijas elementu pozicionēšana
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8.4.2 Slāņa skati

Vispārīga informācija

Devas sadalījumu var skatīt slāņu skatos (skatiet 472. lpp.).

Slāņa skats

159. att. 

Devas rādījums

Devas sadalījumu var rādīt slāņu skatos, izmantojot tādas funkcijas, kā aprakstīts šeit: 214. lpp.

Terapijas grupas displejs

Elements Apraksts

Zaļš krusts Atlasītās terapijas grupas izocentra koordināte.

Zils krusts Citu terapijas grupu izocentru koordinātes slāņu skatā.

Aplis ar pārtrauktu līniju Pozīciju režīmā (funkciju apgabalā ir atlasīta opcija Position) progno-
zētā riņķveida loka terapijas grupu pusēna.
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8.4.3 Sadursmju karte

Vispārīga informācija

Plānošanas cilnēs Irradiation Plan un Arc BEVs nodrošinātajā sadursmju kartē tiek rādīts uz
sfēriskas virsmas projicēts segmentēto objektu divdimensiju skats. 
Plānošanas cilne Arc BEVs ir sniegta tikai tad, ja terapijas plānā ietilpst loka terapijas grupas.

Sadursmju kartes: loka terapijas

160. att. 

Sadursmju kartes: stara terapijas

①
②

③④

⑤

⑥

161. att. 

Terapijas elementu pozicionēšana
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Nr. Komponents

① Pašlaik atlasītās terapijas grupas izocentra koordināte ir novietota sfēras centrā.

② Arī pašlaik atlasītās terapijas grupas stari vai loki tiek rādīti no terapijas grupas perspektī-
vas. Ir redzams arī pats punkts, kurā stara centrālā ass šķērso plānoto objektu.

③ Galda/gentrija ikona sadursmju kartes apakšējā labajā pusē norāda gentrija un galda
pašreizējo pozīciju pašreizējam terapijas laukam.

④ Pacienta ikona sadursmju kartes apakšējā kreisajā pusē norāda pacienta orientāciju.

⑤
Plānotie objekti tiek projicēti pret sfēras iekšējo virsmu no izocentra perspektīvas. Terapi-
jas elementi, kas ietilpst terapijas grupā ar koordinātēm, kuras ir identiskas ar atlasītās te-
rapijas grupas koordinātēm, tiek rādīti pelēkā krāsā.

⑥
Katrs būtiskais orgāns tiek projicēts divas reizes, vienu reizi - ievades leņķim (stars vai
loks saskaras ar orgānu, pirms tas sasniedz izocentru), un otru reizi - izejas leņķim (stars
vai loks saskaras ar orgānu pēc izocentra sasniegšanas).

Tā kā tiek kombinētas divas dažādas projicēšanas metodes, sadursmju kartē rādītās MLC
formas nav precīzas attiecībā uz būtiskajām struktūrām. Pēc stara vai loka regulēšanas
attiecība pret būtiskajām struktūrām ir jāpārbauda, izmantojot skatu Field (skatiet 247.
lpp.).

Gentrija un galda leņķi: stari

162. att. 
Atlasītā stara elementa vai staru terapijas grupas pozīciju var regulēt, brīvi izmantojot peli.

Gentrija un galda leņķi: loki

②

①

③

163. att. 
Arī atlasītā loka elementa vai loka terapijas grupas pozīciju var regulēt, izmantojot peli.
• Pārvietojot sarkano punktu uz loka ①, varat regulēt loka beigu punktu (gentrija beigu pozīciju).
• Pārvietojot loka centra punktu ② horizontālās ass virzienā, tiek modificēts galda leņķis.
• Pārvietojot apvilkto zaļo punktu uz loka ③, varat regulēt loka sākuma punktu (gentrija sākuma

pozīciju).
Kad peles kursoru pārvietojat uz punktu, tiek parādīts atlasītā punkta nosaukums un atbilstošā
leņķa informācija.
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Piezīmes par drošību

Loka attēlojums sadursmju kartē nerāda loka lauku lielumu, bet gan lauku centru lielumu.
Šī iemesla dēļ sadursmju karti nedrīkst izmantot, lai pārbaudītu, vai būtiskās struktūras
atrodas stara ceļā.

Sadursmju kartē netiek rādītas iespējamās sadursmes starp lineārā paātrinātāja gentriju un
terapijas kušeti! Pirms terapijas uzsākšanas jums, atrodoties terapijas telpā, ir atbilstoši
jāpārbauda, vai atlasītos gentrija un kušetes leņķus var izmantot, lai veiktu terapiju,
neradot traumas pacientam un neizraisot bojājumus iekārtai, piemēram, terapijas padeves
sistēmai.

Terapijas elementu pozicionēšana
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8.5 Skati no staru kūļa pozīcijas

Vispārīga informācija

Plānošanas cilnēs Irradiation Plan un Arc BEVs nodrošinātajos skatos no staru kūļa pozīcijas
tiek rādīts PTV plānotais apstarošanas lauks.
• Apstarošanas laukam pašlaik plānotās formas kontūra tiek rādīta zaļā krāsā.
• Visi segmentētie objekti, tostarp PTV, tiek rādīti 3D skatā.
• Pašreizējā izocentra pozīcija šajā skatā ir centrēta un norādīta ar zilā koordinātu tīkla

krustošanās punktu.
Informācija, kas ir ietverta skatos no staru kūļa pozīcijas, ir atkarīga no atlasītās cilnes lapas un
terapijas grupas tipa:
• 257. lpp.
• 259. lpp.
• 260. lpp.
• 261. lpp.

Skats no staru kūļa pozīcijas: cilne Irradiation Plan

① ②
164. att. 

Nr. Komponents

① MLC stars

② Riņķveida loks

Skats no staru kūļa pozīcijas plānā Irradiation Plan rāda pašreizējo apstarošanas lauku viena
gentrija leņķim.
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Skats no staru kūļa pozīcijas: cilne Arc BEVs

① ②
165. att. 

Nr. Komponents

① Standarta pārbaudes BEV

② Funkcionālais BEV

Plānošanas cilne Arc BEVs tiek nodrošināta tikai loka terapijām.
Katrs no astoņiem skatiem no staru kūļa pozīcijas, kas ir sniegti šajā cilnes lapā, parāda loka
desmit grādu soli. Tādēļ šie skati no staru kūļa pozīcijas ļauj pārbaudīt apstarošanas lauka
(norādīts ar zaļu kontūru) formu 70° loka diapazonam.
Primārajām spailēm tiek rādīta kontūra zilā krāsā.

Skati no staru kūļa pozīcijas
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8.5.1 Konformais loks elementi

Vispārīga informācija

Var izmantot gan statiskā, gan dinamiskā konformā loka terapijas elementus.
Abos gadījumos apstarošanas lauks tiek pielāgots PTV formai, izmantojot daudzlapiņu kolimatoru,
tādējādi vienlaicīgi nodrošinot gan maksimālu devas piegādi audzējam, gan pietiekamu apkārtējo
audu aizsardzību.

Statiskie konformie loki

166. att. 
Izmantojot statiskās konformā loka terapijas, apstarošanas lauks tiek optimāli pielāgots vienas
loka plaknes PTV formai, t.i., tiek ņemta vidējota PTV forma visiem stara leņķiem.
PIEZĪME: statiskajiem konformajiem lokiem var definēt atļauto atsevišķu lauku pārklāšanos, kas
savukārt ietekmē vidējotā MLC lauku formu (skatiet 190. lpp.).
 

Dinamiskie konformie loki

167. att. 
Izmantojot dinamiskās konformā loka terapijas, gentrija rotācijas laikā apstarošanas lauks tiek
pielāgots faktiskajai PTV formai ar 10° intervāliem.
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Tādējādi tiek nodrošināts maksimāls PTV segums, vienlaicīgi minimizējot apkārtējiem audiem
piegādāto devu un definējot apdraudētos orgānus.
Lai izmantotu šo metodi, ir nepieciešama saite starp daudzlapiņu kolimatora un lineārā
paātrinātāja regulatoriem. Šī iemesla dēļ šo metodi var izmantot tikai noteiktās lineārā paātrinātāja
konfigurācijās, piemēram, Brainlab Novalis sistēmā.

Skati no staru kūļa pozīcijas
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8.5.2 Konformie stari elementi

Vispārīga informācija

Konformā stara terapijās tiek lietoti vairāki statiski stari, kuri tiek pielāgoti PTV formai, izmantojot
daudzlapiņu kolimatoru.

Konformais stars

168. att. 
Šādi iespējams maksimāli palielināt devas piegādi audzējam un vienlaicīgi nodrošināt pietiekamu
aizsardzību definētajiem apdraudētajiem orgāniem.
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8.5.3 IMRT stari

Vispārīga informācija

Standarta IMRT terapijām, kurās tiek izmantots daudzlapiņu kolimators, skats no staru kūļa
pozīcijas izskatās līdzīgi konformo staru terapiju skatam no staru kūļa pozīcijas.
Taču, ja atlasītais lineārais paātrinātājs neatbalsta pietiekami lielu apstarošanas diapazonu, IMRT
lauks var tikt sadalītas līdz piecās daļās.

IMRT stars

① ②

169. att. 

Nr. Komponents Funkcija

① IMRT lauks pirms op-
timizēšanas Pogas apstarošanas lauka modificēšanai (skatiet 262. lpp.).

② IMRT lauks pēc opti-
mizēšanas

Funkcija Toggle Fluence Display tiek rādīta vienmēr (skatiet
217. lpp.).
Skata apakšā esošo vadības paneli var izmantot, lai simulētu lapi-
ņu sakārtošanu secībā atbilstoši atlasītajam IMRT optimizēšanas
rezultātam (skatiet 268. lpp.).
Vadības panelim blakus esošos skaitļus var izmantot, lai pārslēg-
tos starp sadalītajiem laukiem, ja IMRT optimizēšanas laikā tādi ir
ģenerēti.

Skati no staru kūļa pozīcijas
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8.5.4 Riņķveida loki elementi

Vispārīga informācija

Riņķveida loka terapijām apstarošanas lauks tiek norādīts ar zaļu apli, kuram ir noteikts
radioloģiskā konusa diametrs. Radioloģiskā konusa diametrs tiek noteikts, izmantojot programmu
Physics Administration (skatiet programmatūras lietotāja ceļvedi, Physics
Administration 4.5).

Riņķveida loks

170. att. 
Lielums Superimp. field for isoc. ir radioloģisko konusa diametru MU svērtā vidējā vērtība. Šī
vērtība tiek izmantota, pozicionējot terapijas grupu (skatiet 190. lpp.).

Katram apstarošanas laukam pāraudiet, vai pareizais, paredzētais konusveida kolimators ir
faktiski piemontēts pie lineārā paātrinātāja.
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8.5.5 Apstarošanas lauka pielāgošana

Svarīgi

Ja plānojat lietot kādu MLC terapiju, ņemiet vērā, ka starp faktiskajām lapiņu pozīcijām un
programmatūrā norādītajām apstarošanas lauka pozīcijām var pastāvēt novirzes X un Y virzienā.
Tas ir atkarīgs no daudzlapiņu kolimatora dizaina (lapiņu formas, gropes un ierievja lieluma). Lai
kompensētu šo nobīdi, varat definēt lapiņu nobīdi, kā arī gropes un ierievja lielumu programmā
Physics Administration (skatiet programmatūras lietotāja ceļvedi, Physics
Administration 4.5).

Kā uzzīmētu plānošanas formu

Varat paplašināt daudzlapiņu kolimatora apstarošanas lauku, piem., ja lapiņas nepietiekami
nosedz PTV.

Darbības

1.

Noklikšķiniet uz pogas show/draw planning shape. Peles rādītājs tiek rādīts kā aplis.

2.

Izmantojot zilo slīdņa joslu skata augšējā labajā pusē, pielāgojiet apļa diametru.

3.

Izmantojiet peli, lai skatā ieskicētu apgabalu, ap kuru lapiņas ir jānovieto automātiski.

4. Lapiņas tiek automātiski pielāgotas, lai atbilstu uzzīmētajam apgabalam.

5. Ja ir aktivizēta funkcija Show Dose (skatiet 214. lpp.), tad pēc plānošanas formas uzzī-
mēšanas tiek automātiski atjaunināts devas sadalījums.

6. Riņķveida loka terapijām apstarošanas lauku nevar modificēt manuāli. Tādā gadījumā po-
gu show/draw planning shape var izmantot tikai plānošanas formas parādīšanai.

Skati no staru kūļa pozīcijas
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Kā lietot mākslīgu objektu

Funkciju apgabala cilnē Prescription ir nodrošinātas īpašas otas funkcijas, lai jūs varētu īslaicīgi
izcelt noteiktas struktūras un šo marķējumu lietot kā vizuālu palīglīdzekli, pielāgojot lapiņu
pozīcijas. Šī funkcija noder, piemēram, karstvietu koriģēšanai.

Darbības

1.

Lai aktivizētu funkciju, noklikšķiniet uz Draw Obj.

2. Izmantojiet slīdņa joslu Brush Size, lai definētu otas lielumu.

3.

Atbilstošā slāņa skatā izveidojiet nepieciešamo mākslīgo objektu, atzīmējot attiecīgo ap-
gabalu, izmantojot peles kursoru (rādīts kā zils aplis).

4.

Funkciju apgabala cilnē Prescription noklikšķiniet uz tagad rādītās pogas Show Obj.

5.

Mākslīgais objekts tagad tiek rādīts atbilstošajā atrašanās vietā skatā no staru kūļa pozī-
cijas, kur to var izmantot kā ceļvedi, manuāli pielāgojot lapiņu pozīcijas.

Kā manuāli pielāgot lapiņu un spaiļu pozīcijas

Darbība

Noklikšķiniet uz show/change leaves and jaw positions, lai lapiņu pozīcijas pielāgotu manuāli.
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Ja pašreizējam terapijas elementam rekvizītos ir atlasīta vērtība Manual (skatiet 201. lpp.), tad
apstarošanas laukam var arī manuāli pielāgot spaiļu pozīcijas, lai samazinātu starojuma noplūdi.

171. att. 
Katra lapiņa tiek rādīta kā atsevišķa zaļa sloksne.

Darbība

Lai pielāgotu lapiņas pozīciju, velciet tās ārējo malu, izmantojot peli.

Kad peles kursors ir novietots virs lapiņas, tiek rādīta atbilstošā lapiņas mala, lapiņas numurs un
lapiņas attālums no kolimatora centrālās ass.
PIEZĪME: atkarībā no atlasītā MLC katras lapiņas biezums var būt atšķirīgs.
 

PIEZĪME: dinamisko konformo loku terapijām lapiņu pozīcijas nevar mainīt, jo lapiņu kustību
ierobežojumu saglabāšanas nolūkos ir jāizpilda lapiņu sakārtošana secībā.
 

172. att. 
Katra spaile tiek rādīta kā pelēks apgabals.

Darbība

Lai pielāgotu spailes pozīciju, velciet tās ārējo malu, izmantojot peli.

Kad peles kursors atrodas pie spailes malas, tiek rādīts attiecīgās spailes nosaukums (Y1, Y2, X1
vai X2) un spailes attālums no kolimatora centrālās ass.

Piezīme par drošību

Pārbaudiet spaiļu iestatījumus skatā no staru kūļa pozīcijas, lai pārliecinātos, ka PTV nav
nosegts ar kādu spaili un ka apdraudētie orgāni ir atbilstoši aizsargāti.

Spaiļu pārklāšanās parasti izraisa neapmierinošu PTV segumu. Tādēļ pirms IMRS procesa
uzsākšanas spaiļu iestatījumi ir jāpārbauda.

Skati no staru kūļa pozīcijas
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Kā ievadīt lapiņu vērtības

Darbība

Noklikšķiniet uz pogas enter leaf positions numerically, lai ievadītu vērtības katrai lapiņai dia-
loglodziņā Adjust.

.

173. att. 
Dialoglodziņā Adjust ir kolonna katrai lapiņu pusei.
Katrai attiecīgajā lapiņu pusē esošajai lapiņai ir ievades lauks, kurā ir attālums (milimetros) no
kolimatora centrālās ass.

Darbības

1. Lapiņas vērtību varat mainīt, vērtību ievadot tieši laukā vai lauka skatā velkot aiz lapiņas
ārējās malas, izmantojot peli.

2.

Varat izmantot tastatūras taustiņu Tab, lai pārvietotos no viena lauka uz nākamo. Ar īsinā-
jumtaustiņiem Ctrl + Tab pašreizējā lauka vērtība tiek kopēta uz nākamo lauku. Ar kombi-
nāciju Ctrl + klikšķis ar peles kreiso pogu pašreizējā teksta lauka vērtība tiek kopēta uz
lauku, kur noklikšķināt ar peli.

3.

Lai parādītu vērtības lapiņām, kas pašlaik nav redzamas, ritiniet ar redzamajām bultiņu
pogām.

4. Lai apstiprinātu iestatījumus, noklikšķiniet uz OK.
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8.5.6 Apstarošanas lauka atiestatīšana

Automātiskā atiestatīšana

Lapiņu pozīcijām un apstarošanas laukam veiktās manuālās korekcijas tiek automātiski
atiestatītas, ja:
• tiek mainīti galda, gentrija (definētā loka sākuma un beigu leņķa) vai kolimatora leņķi statiskajai

konformā stara vai statiskajai konformā loka terapijai;
• tiek mainīts galda vai kolimatora leņķis dinamiskajai konformā loka terapijai.

Lai formu un lapiņas aizsargātu pret automātisku atiestatīšanu, varat lietot bloķēšanas un
fiksēšanas funkcijas (skatiet 204. lpp.).

Kā manuāli atiestatīt plānošanas formu

Darbība

Lai atsauktu manuālus lapiņas pielāgojumus, noklikšķiniet uz pogas reset manual changes to
shape. Lapiņas tiek atiestatītas uz automātiski pieņemtajām pozīcijām, kuras nosaka program-
matūra.

Ja pēc apstarošanas lauka vai lapiņu manuālas pielāgošanas atlasāt kādu citu objektu,
nevis PTV, ir jānoklikšķina uz pogas reset manual changes to shape, lai lapiņas atgrieztos
to automātiski pieņemtajās pozīcijās.

Skati no staru kūļa pozīcijas
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8.5.7 Loka simulācija

Vispārīga informācija

Dziļuma skatā (skatiet 245. lpp.), lauka skatā (skatiet 247. lpp.) un skatos no staru kūļa pozīcijas
(skatiet 255. lpp.) loka terapijām ir nodrošināts vadības panelis, kurš sniedz iespējas simulēt loka
kustību ar desmit grādu soļiem, no gentrija sākuma punkta līdz tā beigu punktam.
Optimizētām IMRT terapijām vadības panelis tiek rādīts arī skatā no staru kūļa pozīcijas, un tādā
gadījumā lapiņu kārtošanu secībā ir iespējams simulēt atbilstoši atlasītās IMRT optimizēšanas
rezultātam.
PIEZĪME: ja terapijas iestatīšana ir ļoti sarežģīta, iespējams, ne vienmēr skatu var atjaunināt
pietiekami ātri, lai atļautu parādīt visus soļus.
 

Vadības panelis

174. att. 
Pašreizējais gentrija leņķis virs vadības paneļa ir norādīts dzeltenā krāsā.
Galda/gentrija ikona sadursmju kartes apakšējā labajā pusē norāda arī gentrija un galda pozīcijas
kustību secības laikā.

Cilne Arc BEVs

Katrs no astoņiem skatiem no staru kūļa pozīcijas, kas ir sniegti šajā cilnes lapā, parāda loka
desmit grādu soli. Tādēļ šie skati no staru kūļa pozīcijas ļauj pārbaudīt apstarošanas lauka
(norādīts ar zaļu kontūru) formu 70° loka diapazonam.

175. att. 
Ja loks pārsniedz 70°, tad skati automātiski attēlo nākamo soli, līdz ir parādīts loka pēdējais
desmit grādu solis.
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Kā veikt loka simulāciju

Pārbaudiet dažādos apstarošanas laukus un gentrija pozīcijas, izmantojot vadības paneli tālāk
aprakstītajā veidā.

Darbības

1. Noklikšķiniet uz malējās kreisās vai malējās labās pogas, lai pārietu uz pirmo vai pēdējo
gentrija pozīciju.

2. Klikšķiniet uz pogām pa labi vai pa kreisi no atskaņošanas pogas, lai lokā pārvietotos uz
priekšu vai atpakaļ desmit grādu soļos.

3. Noklikšķiniet uz atskaņošanas pogas, lai startētu kustību secību visa loka garumā.

4. Noklikšķiniet uz apturēšanas pogas, lai apturētu kustību secību.

5. Izmantojiet slīdni, lai pārvietotos uz noteiktu loka pozīciju.

Kā veikt IMRT stara simulāciju

Ja savam terapijas plānam esat definējis IMRT stara elementus un esat izpildījis IMRT
optimizēšanu (skatiet 305. lpp.), tad skatos no staru kūļa pozīcijas (skatiet 255. lpp.), kad funkciju
apgabalā ir iezīmēts IMRT stars, ir iekļauts arī vadības panelis.
Tādā gadījumā vadības paneli var izmantot, lai simulētu lapiņu sakārtošanu secībā atbilstoši
atlasītajam IMRT optimizēšanas rezultātam.

176. att. 
Pārskatiet lapiņu kārtošanu secībā, izmantojot vadības paneli tālāk aprakstītajā veidā.

Darbības

1. Noklikšķiniet uz galējās kreisās vai galējās labās pogas, lai lapiņu secībā pārietu uz sāku-
ma vai beigu punktu.

2. Klikšķiniet uz pogām pa labi vai pa kreisi no atskaņošanas pogas, lai lapiņu secībā pār-
vietotos uz priekšu vai atpakaļ pa vienam solim.

3. Noklikšķiniet uz atskaņošanas pogas, lai startētu simulāciju lapiņu kārtošanai secībā.

4. Lai apturētu simulāciju, noklikšķiniet uz apturēšanas pogas.

5. Izmantojiet slīdni, lai pārvietotos uz kādu noteiktu soli lapiņu secībā.

Skati no staru kūļa pozīcijas
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Kamēr notiek simulācija lapiņu kārtošanai secībā, virs vadības paneļa tiek rādīta katras lapiņas
pozīcijas sniegtā devas frakcija un MU vērtība. Tiek rādīts arī lapiņu pozīciju kopējais daudzums.

Papildu pārbaude

Var būt noderīgi arī pārskatīt apstarošanas lauku un gentrija pozīcijas vai lapiņu kārtošanu secībā,
maksimizējot skatu no staru kūļa pozīcijas ar funkciju Full Screen, un pēc tam ritinot pa loku vai
lapiņu secību, izmantojot rīkjoslas funkcijas vai peles ritenīti.
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8.6 Devas objekta izveidošana

Vispārīga informācija

Kad esat saplānojis devas sadalījumu, varat izveidot devas objektu. 
Tas ir no izodevas līnijām izveidots objekts. To var izmantot, piemēram, tilpuma analīzei vai devas
3D attēlošanai.

Kā izveidot devas objektu

Darbības

1.

Devas objektu varat izveidot tālāk aprakstītajos veidos.
• Darbībā Treatment Planning funkciju apgabalā atlasiet plānu un noklikšķiniet ar peles

labo pogu. Kontekstizvēlnē noklikšķiniet uz Create Dose Object vai
• Darbībā Object Creation funkciju apgabalā noklikšķiniet uz Create Dose Object... Vis-

pirms ir jābūt saplānotam devas sadalījumam.
• Darbībā Physician’s Review funkciju apgabalā noklikšķiniet uz Create Dose Object...

2.

Tiek parādīts dialoglodziņš Dose Thresholding.

①

3.

Izpildiet vienu no tālāk aprakstītajām darbībām.
• Iestatiet minimālo devas procentuālo vērtību, ko iekļaut objektā Use Dose Threshold,

vai
• Iestatiet devu diapazonu, ko iekļaut laukos Use Dose Values between.

Šīs vērtības varat arī iestatīt, pārvietojot peles kursoru pār devas skalu ①. Tiek parādīts
balts piesaistes lodziņš.
• Kad iestatāt devas diapazonu, ar peles kreiso pogu noklikšķiniet uz lodziņa augšējās

malas, lai to pārvietotu uz augšu vai uz leju un tādējādi iestatītu devas diapazona aug-
šējo robežu.

• Kad iestatāt devas diapazonu vai devas robežvērtību, ar peles kreiso pogu noklikšķiniet
uz lodziņa apakšējās malas, lai to pārvietotu uz augšu vai uz leju un tādējādi iestatītu
robežvērtību vai devas diapazona apakšējo robežu.

4.

Ja vēlaties koncentrēties uz noteiktiem apgabaliem, varat iestatīt, lai devas objekts būtu
balstīts uz devu:
• Piesaistes lodziņā, kuru varat pielāgot parādītajos slāņos
• Fiziskā struktūrā, izvēloties no saraksta sadaļā Use Dose in Bounding Box including

the Dose in this object

Devas objekta izveidošana
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Darbības

5.
Ja vēlaties no apsvēršanas izslēgt devu, kas atrodas konkrētos apgabalos, varat iestatīt,
lai devas objekts izslēgtu kādā fiziskā struktūrā esošu devu, izvēloties no saraksta sadaļā
Use Dose in Bounding Box excluding the Dose in this object.

6. Piešķiriet šim devas objektam nosaukumu.

7. Noklikšķiniet uz OK. Tiek izveidots jauns devas objekts, un tas tiek rādīts funkciju apga-
bala objektu sarakstā.
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8.7 Jau pievadītās devas skatīšana

Vispārīga informācija

Līdzeklis iPlan RT Dose nodrošina funkcijas, kad jums sniedz iespējas importēt pacientam jau
pievadīto devu, lai redzētu, vai tai ir bijusi ietekme uz jūsu pašreizējo plānošanu.
PIEZĪME: iespējams importēt tikai tādu devu matricu, kas ir izveidota ar iPlan RT. Nav iespējams
importēt devu matricu no citām plānošanas sistēmām (piem., izmantojot Dicom RT).
 

Devas importēšanas scenāriji

Devas importēšana ir pieejama tālāk uzskaitītajās situācijās.
• Skatot devu summēšanu par pastāvošam plānam jau pievadīto devu
• Importējot jau pievadīto devu kādam plānam, ko pēc pārskatīšanas paredzēts mainīt,

izmantojot iPlan RT Adaptive
• Importējot jau pievadīto devu tādam pacientam, kam ir jāveic atkārtots terapijas kurss

Aktīvās vai neaktīvās devu matricas

Sistēmā iPlan RT devu matricas tiek importētas vienā no tālāk norādītajiem stāvokļiem.

Aktīvs

Aktīvās devu matricas tiek ņemtas vērā katru reizi, kad tiek veikts devas aprē-
ķins (t.i., DVH diagrammām, kā bāzes deva komandai Refresh MU, kā bāzes
deva IMRT optimizēšanai un citiem nolūkiem). Tās ietekmē plānošanas proce-
su.

Neaktīvs

Neaktīvās devu matricas nekad netiek ņemtas vērā, veicot devas aprēķinus.
Tās neietekmē plānošanas procesu. Varat īslaicīgi „aktivizēt” neaktīvas devu
matricas, lai izpētītu vispārējo devas sadalījumu vai devas vērtības, un pēc
tam tās atkal deaktivizēt.

Katrā plānošanas procedūras posmā varat mainīt importētās devu matricas aktīvo/neaktīvo
stāvokli.

DVH interpretēšana

Ja iepriekš lietotās devu matricas tiek importētas un pievienotas pašreizējam terapijas plānam,
tad aprēķinātā DVH varētu atspoguļot mākslīgu devu matricas summēšanu. Faktiski pievadīto
devu matrica var atšķirties atkarībā no anatomisko struktūru un faktiskās terapijas pozīcijas
izmaiņām. Interpretējot DVH, ir jāņem vērā arī terapijas kursa laikā notikušās tilpuma izmaiņas.

Piezīmes par drošību

Noteikti atlasiet nepieciešamajai darba plūsmai piemēroto importēšanas izvēlnes opciju:
Import dose for summation, Import dose for adaptive RT vai Import dose for recurring plan.
Šādi tiek nodrošināts, ka iPlan RT veic pārbaudes, kā arī parāda informāciju un brīdinājuma
ziņojumus, kas attiecas uz izvēlēto scenāriju.

Ja pēc sākotnējās eksportēšanas jau eksportētais terapijas plāns tika mainīts,
pārliecinieties, ka visas saistītās terapijas ierīces saņems atbilstošā terapijas plāna
parametru atjaunināto versiju. Tostarp, bet ne tikai, R&V sistēma, pacienta pozicionēšanas
sistēmas, mērķa pozicionētāja filmas un citas ierīces. Turklāt ir nepieciešams atbilstoši
informēt visas iesaistītās personas (fiziķi, ārstu, terapeitu un citus)!

Pirms apstiprināt tādu terapijas plānu, kas ietver importētas devu matricas (aktīvas vai
neaktīvas devas aprēķinam), apmācītam un pieredzējušam fiziķiem vai ārstam ir rūpīgi
jāpārbauda šis plāns, tostarp attēlu sapludināšana.
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Devu matricas ir iespējams saglabāt atsevišķām terapijas grupām un pilnīgam plānam.
Katru devu matricu atsevišķai terapijas grupai var importēt tikai vienreiz, lai tā netiktu
nejauši ņemta vērā vairākas reizes. Taču ir iespējams importēt devu matricu pilnīgam
plānam un devu matricas atsevišķām terapijas grupām vienā plānā. Sistēmas iPlan RT
lietotājam ir jānodrošina, ka tiek importēta tikai tāda devu matrica, kas ir eksportēta
pilnīgam plānam, vai ka tiek importētas tikai tādas devu matricas, kuras ir eksportētas
atsevišķām terapijas grupām.

Saglabāšanas laikā devu matricas koordinātes tiek saistītas ar sākotnējā terapijas plāna
centrēšanas kopu. Devu matricu jauniem plāniem var importēt tikai tad, ja arī šī
centrēšanas kopa ir daļa no jaunā plāna. Lai nodrošinātu importētās devu matricas
integrēšanu pareizajā pozīcijā, atšķirīgās attēlu kopas ir nepieciešams pareizi sapludināt.

Devu matricas importēšanas laikā ir jānodrošina, lai importētā deva atbilstu faktiski
pievadītajai devai! Pārbaudiet vēlreiz, vai importētā devu matrica ir tā, kas paredzēta. Devu
matricas importēšanas laikā ir vēlreiz jāpārbauda arī vērtības „Dose Scaling Factor” vai
„Number of Fractions”.

Ja importēto devu matricu režģu lielumi atšķiras no terapijas plānā faktiski aprēķināto devu
matricu režģu lielumiem, rodas izodevas interpolācijas. Šīs interpolācijas var izraisīt
mazliet atšķirīgu devas attēlojumu nekā sākotnējā plānā.

Kā saglabāt devu matricu

Lai lietotu jebkuru no šīm funkcijām, devu ir nepieciešams iepriekš saglabāt plānā kā devu
matricu. Lai saglabātu devu matricu, rīkojieties tālāk aprakstītajā veidā.

Darbības

1.
Funkciju apgabalā vai cilnē Plan Content atlasiet:
• (RTPlan) terapijas plānu (lai saglabātu visu devu) vai
• terapijas grupu (lai saglabātu pievadīto devu pēc grupas)

2.

Noklikšķiniet ar peles labo pogu, lai atvērtu kontekstizvēlni.
• Lai saglabātu atsevišķas terapijas grupas pievadīto devu, izvēlieties vienumu Save Do-

se Matrix for Group.
• Lai saglabātu visa plāna pievadīto devu, izvēlieties vienumu Save Dose Matrix for

RTPlan.

3. Plānotā deva tiek saglabāta kā devu matricas fails.

PIEZĪME: kad deva ir importēta, to nevar importēt vēlreiz.
 

PIEZĪME: apstiprinot terapijas plānu (skatiet 347. lpp.), programma pēc izvēles saglabā devu
matricas visām terapijas grupām. Šīs „apstiprinātās” devu matricas varat izmantot vēlākai
pievienošanai.
 

PIEZĪME: kad eksportējat devu matricu, kuru vēlaties pievienot kā „Dose for Adaptive RT”, šādas
devu matricas noteikti ir jāeksportē terapijas grupai. Visam plānam eksportētās devu matricas var
izmantot tikai lietojumiem „Dose for Summation” un „Dose for a recurring Plan”.
 

Kā dzēst saglabātos devu matricu failus

Darbības

1. Funkciju apgabala sarakstā atlasiet terapijas plānu.

2. Noklikšķiniet ar peles labo pogu, lai atvērtu kontekstizvēlni, un izvēlieties vienumu Delete
Dose Matrix Files. Tiek parādīts dialoglodziņš Delete Dose Files.

3. Atlasiet saglabātos failus, ko vēlaties dzēst, un noklikšķiniet uz OK.
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Kā mainīt devu matricas izšķirtspēju

Pirms devu matricas saglabāšanas var būt nepieciešams pielāgot saglabātās devu matricas
izšķirtspēju. Devu matricas izšķirtspēju varat pielāgot, izmantojot lauku Dose Resolution
dialoglodziņā RTPlan Properties (skatiet 207. lpp.).
Devas attēlojuma un aprēķināto DVH precizitāte ir atkarīga no devas izšķirtspējas, ar kādu devu
matrica tika eksportēta. Kad devu matrica ir importēta, visi vaicātie devu punkti tiek aprēķināti,
izmantojot lineāru interpolāciju starp iepriekš aprēķinātajiem un saglabātajiem devu matricas
punktiem. Šīs lineārās interpolācijas precizitāte ir atkarīga no tā, cik precīza ir iestatīta devas
izšķirtspēja, kā arī no paša devas sadalījuma viendabīguma (skatiet 177. att.).

177. att. 
Šajā attēlā ir parādīta devas precizitātes samazināšanas ietekme, kad DVH aprēķinam tiek
izmantotas devu matricas ar rupju izšķirtspēju. Tiek salīdzināti trīs tālāk aprakstītie DVH aprēķini,
pamatojoties uz to pašu DVH režģi.
• Sākotnējais plāns: katra režģa punkta deva tiek aprēķināta bez interpolēšanas.
• 2 mm izšķirtspēja: DVH režģa punktu devas tiek aprēķinātas, interpolējot devas vērtības, kuras

importētas no devu matricas ar 2 mm izšķirtspēju.
• 4 mm izšķirtspēja: DVH režģa punktu devas tiek aprēķinātas, interpolējot devas vērtības, kuras

importētas no devu matricas ar 4 mm izšķirtspēju.
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8.7.1 Devas pievienošana summēšanai

Vispārīga informācija

Ja terapijas kursa laikā konstatējat, ka plānu nepieciešams atjaunināt, varat izmantot šo līdzekli,
lai summētu un parādītu jau pievadīto devu.
iPlan RT pieņem, ka atsauces kopa no sākotnējā plāna tiek lietota un netiek mainīta plāna
atjauninājumam. Pēc noklusējuma importētā devu matrica ir iestatīta kā aktīva. Tāpēc šāda tipa
devu matrica ietekmē plānošanas procesu. Tiek pieņemts, ka importētā devu matrica sniedz
daļēju ieguldījumu vispārējos plāna norādījumos.

Pievienotās devu matricas pēc noklusējuma tiek ņemtas vērā devu aprēķinos, piemēram,
norādījumos un IMRT optimizēšanā, bet ne DICOM eksportēšanā. Tīras devu summēšanas
nolūkos importētās devu matricas un pašreizējā plāna atsauces kopām (DT) ir jābūt
vienādām! Iepriekš izveidotie terapijas plāni ir jāpievada saskaņā ar importētajām devu
matricām.

Attēlotais devas sadalījums ir pareizs tikai tad, ja atsauces kopa saglabājas tāda pati un
importētā devu matrica ir aktīva.

Kā pievienot devu summēšanai

Darbības

1. Darbībā Treatment Planning funkciju apgabala sarakstā atlasiet terapijas plānu.

2. Noklikšķiniet ar peles labo pogu, lai atvērtu kontekstizvēlni, un izvēlieties vienumu Add
Dose Matrix for Summation.

3. Atlasiet, kuru saglabāto devu matricu importēt.

4. Tiek parādīts dialoglodziņš Dose Import. Veiciet devas importēšanas rekvizītu izmaiņas,
ja nepieciešams (skatiet 276. lpp.) un noklikšķiniet uz OK.

5.

Tagad importētā devu matrica tiek rādīta funkciju apgabala sarakstā. Ja to atlasāt, varat
pielāgot tās rekvizītus vai padarīt to aktīvu kā daļu no pašreizējā plāna.

• Ja noklikšķināt uz Active Dose Matrix, importētā devu matrica kļūst par aktīvu daļu no
plāna un tiek ņemta vērā, kad noklikšķināt uz Refresh MU.

• Ja noklikšķināt uz Properties, tiek parādīts rekvizītu dialoglodziņš Dose Import (skatiet
276. lpp.).
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Devas importēšanas rekvizīti

Kad importējat devu matricu summēšanai vai atlasāt tās rekvizītus pēc importēšanas, tiek parādīts
šāds dialoglodziņš:

①
②

③
④

178. att. 

Nr. Komponents Funkcija

① Dose Matrix Name Varat rediģēt devu matricas nosaukumu.

② Dose Scaling Factor

Kāda daļa no importētās devas ir jāņem vērā, veicot devu sum-
mēšanu:
• 1.00: ņemt vērā 100% no iepriekšējās devas
• 0.25: ņemt vērā 25% no iepriekšējās devas

PIEZĪME: šo vērtību varat modificēt tikai importēšanas laikā.
Pēc tam iPlan RT šeit tikai rāda konfigurēto vērtību.
 

③ Assigned PTV Noklikšķiniet uz Edit, lai mainītu PTV piešķiri un grupas svēru-
mu.

④ Active Dose Matrix Skatiet 272. lpp.
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8.7.2 Devas importēšana adaptīvajai RT

Vispārīga informācija

Jau pievadīto devu varat pārskatīt pašreizējā, frakcionētā plānā un atbilstoši atjaunināt atlikušo
frakciju skaitu. Tas tiek paveikts, jau pievadīto devu importējot pēc vairāku frakciju ārstēšanas.
Atlikušajām frakcijām ir ļoti ieteicams izmantot atjauninātu skenējumu. Importētās devu matricas
statuss pēc noklusējuma ir neaktīvs. Jau pievadīto devu var automātiski atņemt no sākotnējā
norādījuma, ievadot ārstēto frakciju skaitu.
Devu summēšanas attēlojums, iespējams, neatspoguļo faktisko pacienta terapiju, jo tiek
izmantots citāds terapijas iestatījums vai pastāv pacienta anatomijas un orgānu tilpumu izmaiņas.

Piezīmes par drošību

Šādos gadījumos devu matricai ir jābūt neaktīvai, lai nepieļautu traucējumu rašanos starp
iepriekšējo plānu un tagadējo. Tādējādi sistēma iPlan RT neņem vērā importēto devu, kas
tiek ņemta vērā IMRT optimizēšanai, aprēķinātās MU vērtības un atlikušo frakciju
norādījumus.

iPlan RT importēto devas sadalījumu ļauj parādīt kā devu matricu adaptīvās RT
scenārijiem. Ņemiet vērā, ka devu summēšanas attēlojums, iespējams, neatspoguļo
faktisko pacienta terapiju, jo tiek izmantots citāds terapijas iestatījums vai pastāv pacienta
anatomijas un orgānu tilpumu izmaiņas! Galīgajā plānā šai importētajai devu matricai ir
jābūt deaktivizētai. Atlikušo frakciju skaitu plānojiet neatkarīgi no importētajām devu
matricām.

Kā devu matricu importēšanu lietot adaptīvajai RT

Darbības

1.

Saglabājiet devu matricu, kas pievadīta saskaņā ar sākotnējo plānu. Piemēram, to var iz-
darīt pēc desmitās frakcijas.
PIEZĪME: kad eksportējat devu matricu, kuru vēlaties pievienot kā „Dose for Adaptive
RT”, šādas devu matricas noteikti ir jāeksportē terapijas grupai (skatiet 273. lpp.). Visam
plānam eksportētās devu matricas var izmantot tikai lietojumiem „Dose for Summation”
un „Dose for a recurring Plan”.
 

PIEZĪME: sākotnējā plāna apstiprināšanas laikā devu matricu ir iespējams saglabāt katrai
terapijas grupai. Šīs saglabātās matricas varat izmantot vēlākai importēšanai adaptīvās
RT scenārijā.
 

2.

Izmantojiet adaptīvo RT, lai skatītu pacienta fizioloģijas izmaiņas un terapijas objektus
pielāgotu jaunākam DT skenējumam. Kad esat apmierināts ar plānošanas objektu pozīci-
ju jaunajā DT skenējumā, pārejiet pie pārplānošanas.
Jaunais DT plāns un metamorfētie objekti veidos pamatu jaunam plānam sistēmā iPlan
RT.

3.

Šajā brīdī izocentrs joprojām atrodas sākotnējā plānā noteiktajā pozīcijā, kādā tas bija iz-
gūts no fiksētās sapludināšanas. Taču, ja pacienta fizioloģijā ir radušās izmaiņas, tas no-
zīmē, ka šī vairs nav optimālā pozīcija. Devu līnijas un DVH neizpilda norādījumus.
Izocentru varat pārvietot uz jaunu pozīciju, lai atspoguļotu PTV izmaiņas (skatiet 190.
lpp.)
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Darbības

4.

Lai skatītu līdz šim pievadīto devu, rīkojieties tālāk aprakstītajā veidā.
• Darbībā Treatment Planning funkciju apgabala sarakstā atlasiet terapijas plānu.
• Noklikšķiniet ar peles labo pogu, lai atvērtu kontekstizvēlni, un izvēlieties vienumu Im-

port Dose for Adaptive RT.
Tiek parādīts dialoglodziņš Dose Import (skatiet 279. lpp.).
Adaptīvajās pārplānošanas importētā devu matrica ir jāsavieno ar „jauno” PTV objektu,
kurš atbilst sākotnējā plāna PTV objektam.
Piešķiršanu objektam PTV (vairāku PTV gadījumā - pareizajam PTV) sistēma iPlan RT
izmanto, lai jau apstarotās frakcijas automātiski atņemtu no norādījumiem, ja šī opcija ir
atlasīta. Dažas sistēmas iPlan RT veiktās konsekvences pārbaudes un to rādītie brīdinā-
jumu ziņojumi ir balstīti uz pareizu PTV piešķiri.

5.

Devu importēšanu varat pielāgot pašreizējā pacienta statusu rādīšanai, izmantojot tālāk
aprakstītās opcijas.
• Importēšanu varat ierobežot, lai tā tiktu veikta tikai tām frakcijām, kas jau ir pievadītas
• Norādījumā varat samazināt pievadāmo devu, no norādījuma atņemot iepriekšējās frak-

cijas

6.

Tagad, kad ir importēta devu matrica pirmajām frakcijām, tālāk aprakstītajā veidā varat iz-
veidot plānu atlikušajām frakcijām.
• Iestatiet devu matricu kā neaktīvu
• Noklikšķiniet uz Refresh MU

7.

Pēc turpmāku plāna frakciju ārstēšanas šo adaptīvo scenāriju vēlāk varat atkārtot. Lai to
izdarītu, rīkojieties tālāk aprakstītajā veidā.
• Saglabājiet devu matricas katrai atjauninātā plāna terapijas grupai (vai dariet to kopā ar

plāna apstiprināšanu).
• Pēc turpmāku frakciju lietošanas, izmantojot atjaunināto plānu, sāciet turpmāku plāna

pielāgošanu (t.i., no jauna sāciet no 2. darbības), izmantojot atjauninātā plāna saglabā-
tās devu matricas.

Ar devu matricām saglabātā frakcionēšanas informācija

Kopā ar terapijas grupām saglabātajām devu matricām sistēma iPlan RT saglabā arī to, par
kurām sākotnējā plāna frakcijām sistēmā ir devas aprēķinu dati.
Piemēram, devu matricas, kas eksportētas sākotnējam plānam (Plāns A), ietver devu
• “frakcijas 1...20 no 20” (matrica A eksportētajā veidā)

Kad tās importējat, varat norādīt jau lietoto frakciju skaitu un importēto devu matricu pārvērst par,
piem.,
• “frakcijas 1...5 no 20” (matrica A pēc importēšanas)

Pēc plāna atjaunināšanas (Plāns B) un atjauninātā plāna devu matricas saglabāšanas vēlreiz,
kopā ar saglabāto devu matricu tiek saglabāta tālāk norādītā informācija.
• “frakcijas 6...20 no 20” (matrica B pēc eksportēšanas)

Kad tās importējat, varat atkal norādīt ar atjaunināto plānu (Plāns B) jau lietoto frakciju skaitu un
importēto devu matricu pārvērst par, piem.,
• “frakcijas 6...13 no 20” (matrica B pēc importēšanas)

Pēc šī posma jums būs Plāns C (kurš ataino atjaunināto plānu no 14. līdz 20. frakcijai no
sākotnējām 20 frakcijām), kurā ir ietvertas divas devu matricas jūsu iepriekšējiem plāniem un to
atbilstoši lietotā devas frakcija:
• “frakcijas 1...5 no 20” (t.i., matrica A pēc importēšanas, atainojot lietotas Plāna A frakcijas)
• “frakcijas 6...13 no 20” (t.i., matrica B pēc importēšanas, atainojot lietotas Plāna B frakcijas)
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Devas importēšanas rekvizīti

Kad importējat devu matricu vai atlasāt tās rekvizītus pēc importēšanas, tiek parādīts šāds
dialoglodziņš:

①
②

③

⑤

④

179. att. 

Nr. Komponents Funkcija

① Dose Matrix Na-
me Varat rediģēt devu matricas nosaukumu.

② Number of Irra-
diated Fractions

Lietoto frakciju skaits, izmantojot to terapijas grupu, kurai devu matri-
ca tika eksportēta.

③ Assigned PTV Noklikšķiniet uz Edit, lai mainītu PTV piešķiri un grupas svērumu.

④

Subtract Irradia-
ted Fractions
from Plan Presc-
ription

Kad šī opcija ir aktivizēta, plāna norādījumā definētā deva tiek sama-
zināta, atņemot jau pievadīto devu.

⑤ Active Dose Ma-
trix

Ja devas matricu padarāt par aktīvu, tad importētā devu matrica kļūst
par aktīvu daļu no plāna un tiek ņemta vērā, kad noklikšķināt uz Re-
fresh MU.

PIEZĪME: iPlan RT devas importēšanu adaptīvās RT scenārijam atbalsta tikai tādām terapijas
grupām, kas ir piešķirtas vienam PTV (t.i., devas importēšana adaptīvās RT scenārijā netiek
atbalstīta gadījumos, kad uz vairākiem PTV ir vērsta viena terapijas grupa).
 

PIEZĪME: iPlan RT devas importēšanu adaptīvās RT scenārijam atbalsta tikai tādiem PTV, kuriem
ir definēta viena terapijas grupa (t.i., devas importēšana adaptīvās RT scenārijā netiek atbalstīta
gadījumos, kad vairākas grupas ir vērstas uz to pašu PTV).
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8.7.3 Devas importēšana periodiskam plānam

Vispārīga informācija

Šī opcija jums ļauj pārskatīt devu, kas ir pievadīta ar iepriekšējo plānu. Tas ir noderīgi gadījumos,
kad pacientam ir jāveic atkārtota terapija, piemēram, pēc audzēja atkārtotas rašanās.
Pievadītā deva netiek izmantota norādījumam un nekādām pašreizējā plāna IMRT optimizācijām.
Tādēļ devu matricas noklusējuma statuss ir neaktīvs. Lietoto devu var importēt ar norādīto
koeficientu sākotnējās terapijas devas svērtajai novērtēšanai. Lai pārskatītu kumulatīvo devu,
importētās devu matricas statuss ir jāiestata uz aktīvu. Pirms visiem IMRT aprēķiniem, MU
atjaunināšanas vai eksportēšanas devas matrica noteikti ir jāiestata uz „neaktīvu”.
Atsauces kopas šajā gadījumā var būt atšķirīgas, taču centrēšanas kopai no plāna, kuram tika
saglabāta devu matrica, ir jābūt iekļautai jaunajā plānā, un tā ir jāsapludina ar jauno atsauces
kopu.

Šādos gadījumos devu matricai ir jābūt neaktīvai, lai nepieļautu traucējumu rašanos starp
iepriekšējo plānu un tagadējo. Tādējādi sistēma iPlan RT neņem vērā importēto devu IMRT
optimizēšanai, aprēķinātās MU vērtības un norādījumus jaunajam plānam.

Periodiskajiem plāniem atsauces kopas var būt atšķirīgas, taču koordinātu sistēmai ir jābūt
tai pašai. Lūdzu, ņemiet vērā, ka importētā deva parasti nav jāņem vērā faktiskajiem
norādījumiem un jebkādai devas optimizēšanai. Standarta darba plūsma ietver iepriekšējā
plāna sniegto devu pārskatīšanu jaunajā plānā, piem., recidīva dēļ. Tādēļ devu matricas
noklusējuma statuss ir neaktīvs. Lietoto devu var importēt, izmantojot attiecīgo mēroga
koeficientu, lai ņemtu vērā labošanas laiku starp sākotnējo terapiju un recidīvu.

Kā importēt devu periodiskam plānam

Darbības

1. Atveriet sākotnējo plānu programmatūrā iPlan RT Dose un saglabājiet devu matricu.

2.

Izpildiet tālāk aprakstītās darbības un pēc tam saglabājiet oriģinālo plānu programmatūrā
iPlan RT Dose.
• Darbībā Treatment Planning izdzēsiet vecās terapijas grupas.
• Logā Prescription vecos struktūru tipus mainiet uz Other.
• Izdzēsiet vecās struktūras vai pārdēvējiet tās/padariet tās neredzamas (lietotāja prefe-

rences).

3.

Atveriet šo plānu programmatūrā iPlan RT Image.
• Pievienojiet jauno DT kopu, izmantojot dialoglodziņu Add data... uzdevumā Viewing.
• Ja jaunajam DT skenējumam ir izmantots lokalizētājs, tad lokalizējiet šo DT kopu papil-

dus iepriekš lokalizētajām DT kopām.
• Veco centrēšanas kopu sapludiniet ar jauno DT kopu, tādējādi jauno DT kopu padarot

par centrēšanas kopu (t.i., programmatūrā iPlan RT Image jauno DT kopu iestatiet kā
Image Set 1 un iepriekšējo centrēšanas kopu - kā Image Set 2). Papildinformāciju ska-
tiet 91. lpp.

• Veiciet automātisku segmentēšanu jaunajām struktūrām, ja nepieciešams, taču uzma-
nieties, lai nemodificētu un neizdzēstu esošā plāna PTV vai OAR, jo tādējādi plāns tiks
sabojāts.

• Saglabājiet plānu.

4.
Atveriet plānu vēlreiz programmatūrā iPlan RT Dose.
• Mainiet atsauces kopu uz jauno DT kopu.
• Turpiniet ar plānošanu, pamatojoties uz jauno DT kopu.

5. Noklikšķiniet ar peles labo pogu, lai parādītu kontekstizvēlni, un atlasiet vienumu Import
Dose for a Recurring Plan. Importējiet saglabāto devu matricu.

Jau pievadītās devas skatīšana
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Darbības

6.

Tiek parādīts dialoglodziņš Dose Import. Veiciet devas importēšanas rekvizītu izmaiņas,
ja nepieciešams (skatiet 276. lpp.) un noklikšķiniet uz OK.
Piemēram, varat samazināt iepriekšējo devu par laukā Relative Irradiated Fraction no-
rādīto procentuālo vērtību.

7. Tagad pašreizējā plānā varat apskatīt iepriekšējo devu matricu.

DARBS AR ĀRSTĒŠANAS PLĀNU
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8.8 Plāna validēšana
8.8.1 Ārstēšanas plāna statusa ikonas

Vispārīga informācija

Plānošanas darbību Treatment Planning, Dose Optimization, Physician’s Review un
Physicist’s Verification apgabalā Navigator ar luksofora ikonu tiek norādīts, ka pašreizējam
plāna statusam ir pieejama papildinformācija.

180. att. 

Statusa ikonas

Statusa iko-
na

Funkcija Skatiet

Jūsu pašreizējais terapijas plāns ir derīgs.

Pašreizējam terapijas plānam tiek rādīti informācijas ziņojumi (i zilā
krāsā).
Šī ikona norāda, ka plānā ir neparastas vai paplašinātas atlases.

283. lpp.

Pašreizējam terapijas plānam tiek rādīti brīdinājuma ziņojumi (!
dzeltenā krāsā).
Šī ikona norāda, ka lietotājam ir jāizlemj, vai pieļaut vai izskaidrot
plānā konstatētās neatbilstības.

285. lpp.

Pašreizējam terapijas plānam tiek rādīti kļūdu ziņojumi (x sarkanā
krāsā).
Šī ikona norāda, ka plāns nav pareizs un nav derīgs terapijai.

289. lpp.

Ar luksofora ikonu tiek norādītas iespējamās sadursmes starp lineārā paātrinātāja gentriju
un terapijas kušeti. Atkarībā no terapijas iestatījumiem un/vai pacienta anatomijas,
sadursmes var rasties pat tad, ja programmatūra par to nenorāda.

Pirms terapijas uzsākšanas jums, atrodoties terapijas telpā, ir atbilstoši jāpārbauda, vai
atlasītos gentrija un kušetes leņķus var izmantot, lai veiktu terapiju, neradot traumas
pacientam un neizraisot bojājumus iekārtai, piemēram, terapijas padeves sistēmai.

Plāna validēšana
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Dialoglodziņš Plan Status

Lai skatītu izvadītos ziņojumus, noklikšķiniet uz statusa ikonas.

181. att. 

Darbības

1. Uzmanīgi pārskatiet sniegto informāciju un modificējiet plānu, ja nepieciešams.

2. Informācija Plan Status ir iekļauta ārsta izdrukā (skatiet 401. lpp.), un tā ir jāparaksta.

Informācijas ziņojumi

Tālāk ir sniegti iespējamo informācijas ziņojumu piemēri.

The current plan was saved by a different version of iPlan RT Dose (4.1.0). (Pašreizējais plāns
tika saglabāts ar citu iPlan RT Dose versiju (4.1.0).)

The current plan was saved by a different application (iPlan RT Image). (Pašreizējais plāns tika
saglabāts ar citu programmu (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. (Mainīti ārstēšanas pa-
rametri (piemēram, staru kūļa leņķi vai svērumu faktori). Nospiediet pogu “Refresh MU”, lai at-
jauninātu ārstēšanas plānam lietoto devu, ja nepieciešams.)

The Reference Set is not localized although the Alignment Set is localized. (Atsauces kopa nav
lokalizēta, lai gan centrēšanas kopa ir lokalizēta.)

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. (Gan
centrēšanas kopa, gan atsauces kopa ir lokalizēta, izmantojot “Brainlab CT Localizer”. Pacienta
koordinātu sistēma ir definēta ar centrēšanas kopu, nevis ar atsauces kopu.)

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). (Ņemiet vērā, ka ār-
stēšanas plānošanas procesā ir jāņem vērā arī iespējamās atšķirības attiecībā uz pacienta gal-
vas pozīciju relatīvi pret imobilizācijas ierīci starp DT un rentgenstaru/angiogrāfijas ierīci. Visas
reģistrācijas neprecizitātes ir spēkā arī tad, ja pacients tiek novietots, izmantojot bezrāmja meto-
di (piemēram, kā ExacTrac rentgenattēlu uzņemšanā vai citos bezrāmja pozicionēšanas risināju-
mos).)

Heterogeneity correction is turned off. The area inside the detected patient contour is therefore
assumed to be water-equivalent. (Heterogenitātes korekcija ir izslēgta. Tādēļ tiek pieņemts, ka
apgabals noteiktās pacienta kontūras iekšpusē ir ūdens ekvivalents.)

Dose calculation is based on special set: CB CT. (Devas aprēķins ir balstīts uz īpašu kopu: CB
CT.)

The coarser grid size is used to calculate min/max doses. (Minimālās/maksimālās devas aprēķi-
nāšanai tiek izmantots rupjākais režģa izmērs.)

DARBS AR ĀRSTĒŠANAS PLĀNU
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Prescription uses separate normalization for each target. (Norādījums katram mērķim izmanto
atsevišķu normalizēšanu.)

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.
(Objektam “PTV” pastāv gan normalizēšanas punkts, gan attēlojuma punkts. Pēc noklusējuma
eksportam tiek izmantots attēlojuma punkts. Lai dzēstu šo attēlojuma punktu, nospiediet “Re-
fresh MU”.)

Element order and gantry rotation direction might be improved for treatment (Ārstēšanai var uz-
labot elementu secību un gentrija rotācijas virzienu)

The field shape(s) is(are) frozen. Planning shape(s) and leaves are not adapted automatically.
(Lauka formas ir fiksētas. Plānošanas formas un lapiņas netiek pielāgotas automātiski.)

The field shape is frozen. The diameter of the cone cannot be changed. (Lauka forma ir fiksēta.
Konusa diametru nevar mainīt.)

For at least one field of the arc: The arc is locked. Monitor units will not be updated. (Vismaz
vienam loka laukam: loks ir bloķēts. Monitora vienības netiks atjauninātas.)

The arc is locked. Monitor units will not be updated. (Loks ir bloķēts. Monitora vienības netiks
atjauninātas.)

The field shapes are frozen. Planning shapes and leaves are not adapted automatically. (Lauka
formas ir fiksētas. Plānošanas formas un lapiņas netiek pielāgotas automātiski.)

The beam is locked. Monitor units will not be updated. (Stars ir bloķēts. Monitora vienības netiks
atjauninātas.)

The plan contains closed fields (MLC). Remove these before treatment. (Plāns satur slēgtus lau-
kus (MLC). Pirms ārstēšanas noņemiet tos.)

The isocenter is blocked (MLC). (Izocentrs ir bloķēts (MLC).)

The plan contains closed fields (jaws). Remove these before treatment. (Plāns satur slēgtus lau-
kus (spailes). Pirms ārstēšanas noņemiet tos.)

The isocenter is blocked (jaws). (Izocentrs ir bloķēts (spailes).)

Unsupported dose rate. Please verify. (Neatbalstīta devas intensitāte. Lūdzu, pārbaudiet.)

The IMRT beam "IMRT Beam 1" has been split into 2 subfields. (IMRT stars “IMRT Beam 1” ir
sašķelts 2 apakšlaukos.)

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). (Šī elementa segments ir sašķelts 2 daļās, jo MU
vērtība (10321 MU) ir lielāka par maksimālo atļauto 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). (Šis elements ir sašķelts 2 daļās, jo MU vērtība (10321 MU) ir lie-
lāka par maksimālo atļauto 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). (Šī elementa apakšlauks ir sašķelts 2 daļās, jo MU vērtība
(10321 MU) ir lielāka par maksimālo atļauto 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. (Šis ir adaptīvs devas matri-
cas komponents, kas ir iestatīts kā neaktīvs un netiks ņemts vērā norādījumam un veiktajiem de-
vas aprēķiniem.)

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. (Šis ir periodisks devas ma-
tricas komponents, kas ir iestatīts kā neaktīvs un netiks ņemts vērā norādījumam un veiktajiem
devas aprēķiniem.)

"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. (“Šis ir summēšanas devas matri-
cas komponents, kas ir iestatīts kā neaktīvs un netiks ņemts vērā norādījumam un veiktajiem de-
vas aprēķiniem.)

Plāna validēšana
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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!" (Turklāt ievērojiet, ka
eksportētais ārstēšanas plāns neņem vērā devas matricas komponentus un tādēļ var sniegt de-
vu, kas atšķiras no parādītās!”)

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'. (Pašreizējam plānam ir pievienots ārējs devas sadalījums no pacienta “John Doe” ar
ID “01237456” plāna “Final Plan”, kuru “01-01-2011 12:00:00 (hh:mm:ss) UTC-5:00” apstiprināja
“james.dean”.)

Dose calculations have not started. Activate dose display to enable dose distribution related plan
status checks. (Devu aprēķini nav sākti. Aktivizējiet devu rādīšanu, lai iespējotu ar devu sadalīju-
mu saistītas plāna statusa pārbaudes.)

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! (Vismaz vie-
nam aizvērto lapiņu pārim plānotā lapiņu sprauga atrodas 2 mm attālumā no spaiļu malas, un
piegādes laikā spailes to var nepārklāt. Lūdzu, uzmanīgi pārskatiet savu plānu!)

The IMRT sequence contains closed MLC fields. Please check your plan carefully. (IMRT se-
kvence ietver slēgtus MLC laukus. Lūdzu, uzmanīgi pārskatiet savu plānu.)

Brīdinājuma ziņojumi

Tālāk ir sniegti iespējamo brīdinājuma ziņojumu piemēri.

The plan references the following empty object(s) as PTV or OAR: Brainstem. These objects
should be correctly segmented if required. (Plāns atsaucas uz šādiem tukšiem objektiem kā PTV
vai OAR: Brainstem. Šiem objektiem ir jāveic pareiza segmentēšana, ja nepieciešams.)

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. (Datu kopa, kas tiek lietota kā centrēšanas kopa, ir skenēta pozīcijā “Guļus uz vēdera”,
bet orientācija ārstēšanai ir konfigurēta kā “Guļus uz muguras”. Detalizētus skaidrojumus, lūdzu,
skatiet iPlan RT Dose lietotāja rokasgrāmatā.)

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 ex-
planations. (Datu kopa, kas tiek lietota kā atsauces kopa, ir skenēta pozīcijā “Guļus uz vēdera
+G1”, bet orientācija ārstēšanai ir konfigurēta kā “Guļus uz muguras”. Detalizētus skaidrojumus,
lūdzu, skatiet iPlan RT Dose lietotāja rokasgrāmatā.)

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. (Punkts “Isoc. Prescr.:Group 1 (A)” ir definēts kā norādījumu punkts, bet piešķirtais
objekts (“PTV”) neietver nevienu terapijas elementu (starus, lokus). Ar šo punktu definētā deva
tiek ignorēta.)

The isocenter coordinate is placed outside the localized region. (Izocentra koordināte atrodas ār-
pus lokalizētā reģiona.)

The isocenter coordinate 'Point#1' is not assigned the prefix 'Coord'. (Izocentra koordinātei
“Point#1” nav piešķirts prefikss “Coord”.)

The treatment group 'MyGroup' is not assigned the prefix 'Group'. (Terapijas grupai “MyGroup”
nav piešķirts prefikss “Group”.)

The treatment group 'Group 1' uses the identifier ' 1'. This is also used by a non-related isocen-
ter coordinate. (Terapijas grupa “Group 1” lieto identifikatoru “1”. To lieto arī nesaistīta izocentra
koordināte.)

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.
(Terapijas grupa “Group 1” un tās izocentra koordināte “Coord 1” katra ir identificēta ar citu nu-
muru. Ja iespējams, ir jālieto tas pats numurs. Ja vairākām terapijas grupām tiek piešķirta vienā-
da izocentra koordināte, tad ir jālieto unikāli burtciparu identifikatori.)

DARBS AR ĀRSTĒŠANAS PLĀNU
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Heterogeneity correction is turned off. The table top added to the tissue model is therefore assu-
med to be water-equivalent. (Heterogenitātes korekcijas ir izslēgta. Tādēļ audu modelim pievie-
notā galda virsma tiek uzskatīta par ūdens ekvivalentu.)

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. (Devas aprēķini ir balstīti uz atsauces kopu ar tipu Konusveida staru kūlis, un tā var būtiski
atšķirties. Ļoti ieteicams atjaunināt DT skenējumu, kurš tiek izmantots kā atsauces kopa.)

The dose resolution for the current plan exceeds the limit of 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. (Pašreizējā plāna devas izšķirtspēja pārsniedz 10 mm ierobežojumu. Lūdzu, vispirms
virsmas segmentēšanas uzdevumā atkārtoti noregulējiet vērtību dialoglodziņā Set Parameters,
un pēc tam pārbaudiet un galu galā atbilstoši pārregulējiet izšķirtspējas vērtības RTPlan rekvizī-
tos.)

The active machine profile is not approved. (Aktīvais iekārtas profils nav apstiprināts.)

You are using a machine profile from iPlan RT Dose 3.0.x. Please choose a machine profile from
iPlan RT Dose 4.x to have full functionality. (Jūs lietojat iekārtas profilu no iPlan RT Dose 3.0.x.
Lai varētu izmantot pilnīgu funkcionalitāti, lūdzu, izvēlieties iekārtas profilu no iPlan RT Dose
4.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 a external source; please verify. (Aktīvais
no pašreizējā plāna ielādētais iekārtas profils nav iekļauts instalēto iekārtas profilu sarakstā. Šis
profils var būt novecojis vai no cita ārējā avota; lūdzu, pārbaudiet.)

The active machine profile is for acceptances only and must not be used for patient treatment.
(Aktīvais iekārtas profils ir paredzēts tikai pieņemšanai, un to nedrīkst lietot pacientu ārstēšanai.)

The jaws are overlapping the MLC field. (Spailes pārklājas ar MLC lauku.)

Risk of table collision. Please verify. (Galda sadursmes risks. Lūdzu, pārbaudiet.)

The number of portions into which this element is split exceeds 10. Please verify. (Šis elements
ir sadalīts vairāk nekā 10 daļās. Lūdzu, pārbaudiet.)

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. (Šī IMRT terapijas grupa “GroupIMRT” tika ielādēta ie-
priekšējās iPlan RT Dose versijas plānā. Lai visi inversās plānošanas optimizēšanas parametri
atkal būtu pieejami parādīšanai un izdrukāšanai, to ir nepieciešams no jauna optimizēt.)

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.
(Pārsniegts maksimālais iespējamais lapiņu ātrums. Ieteicams ieslēgt lapiņu ātruma ierobežoju-
mu vai samazināt devas intensitāti. Lapiņu ātruma ierobežojuma algoritmam radās problēma. Ie-
teicams samazināt devas intensitāti, segmentu skaitu vai staru kūlīša lielumu.)

Less than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a controller error. (Definēts
mazāk par 3 loka kontrolpunktiem. Terapija var izraisīt regulatora kļūdu.)

The arc defined by start and stop angles is ambiguous. Please verify that the desired sector is
treated. (Ar sākuma un beigu leņķiem definētais loks ir neskaidrs. Lūdzu, pārbaudiet, vai vēla-
majam sektoram tiek veikta terapija.)

The number of control points for the HybridArc is too small for a beam export. Increase the arc
length. (Loka HybridArc kontrolpunktu skaits ir pārāk mazs stara eksportēšanai. Palieliniet loka
garumu.)

The HybridArc's IMRT beams are positioned very densely: the gantry angle difference between
neighboring IMRT beams is less than 5°. (Loka HybridArc IMRT stari ir izvietoti ļoti blīvi: gentrija
leņķu atšķirība starp blakus esošiem IMRT stariem ir mazāka par 5°.)

Plāna validēšana
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This is an adaptive dose matrix component that has been set to active which is not the intended
setting! (Šis ir adaptīvs devas matricas komponents, kas ir iestatīts kā aktīvs, bet tas nav pare-
dzētais iestatījums!)
Note that the dose matrix component will be taken into account for prescription and for dose cal-
culations that are performed. (Ievērojiet, ka devas matricas komponents tiks ņemts vērā norādī-
jumam un veiktajiem devu aprēķiniem.)
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! (Ievērojiet arī, ka ekspor-
tētais terapijas plāns neņem vērā devu matricas komponentus, tādēļ tā sniegtā deva var atšķir-
ties no parādītās!)

There are issues with the adaptive plan.
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. (Adaptīvajam plānam pastāv problēmas. Nesa-
vienoti devas matricas kompoenti: Matrica: Beigu plāns Šādiem objektiem nav definēta nekāda
terapijas grupa: PTV1 Šādiem objektiem ir definētas vairākas terapijas grupas: PTV2 Objekti ar
neskaidru devu uz frakciju: PTV3 Objekti ar neskaidru kopējo frakciju skaitu: PTV4 Objekti ar
pārtrauktu frakciju shēmu: PTV5 (Objekti, kuru devu matricas ir savienotas ar vairākiem objek-
tiem: PTV6 Objekti, kuru terapijas grupa ir savienota ar vairākiem objektiem: PTV7 Šīs problē-
mas var izraisīt adaptīvā plāna neatbilstības vai scenāriju, kuru programmatūra neatbalsta.)

This is a recurring dose matrix component that has been set to active which is not the intended
setting! (Šis ir periodisks devas matricas komponents, kas ir iestatīts kā aktīvs, bet tas nav pare-
dzētais iestatījums!)
Note that the dose matrix component will be taken into account for prescription and for dose cal-
culations that are performed. (Ievērojiet, ka devas matricas komponents tiks ņemts vērā norādī-
jumam un veiktajiem devas aprēķiniem.)
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! (Ievērojiet arī, ka ekspor-
tētais terapijas plāns neņem vērā devu matricas komponentus, tādēļ tā sniegtā deva var atšķir-
ties no parādītās!)

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. (Summēšanas devas matricas komponents “Matrix:
Final Plan #1” ir aprēķināts par audu informāciju, kas atšķiras no pašreizējā plānā izmantotās.
Līdz ar to rezultātā iegūtie devas aprēķini var būt neprecīzi.)

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. (Šis ir summēšanas devu matricas komponents,
kas ir iestatīts kā neaktīvs, bet tas nav paredzētais iestatījums! Ievērojiet, ka devu matricas kom-
ponents netiks ņemts vērā norādījumam un veiktajiem devu aprēķiniem.)

An external dose distribution has been added to the current plan from the non-approved plan
'First HybridArc' of patient 'John Doe' ID '01237456'. (Pašreizējam plānam ir pievienots ārējs de-
vu sadalījums no neapstiprināta plāna “First HybridArc” pacientam “John Doe” ar 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. (Šo devu matricas komponentu izveidoja programmatūra vai programmatūras versi-
ja, kas atšķiras no jūsu pašlaik lietotās, un tā var būt novecojusi, jo devu algoritmiem ir nepiecie-
šamas modifikācijas.)

The current plan contains dose matrices that have been saved for whole plans as well as for in-
dividual treatment components. (Pašreizējais plāns ietver devu matricas, kas ir saglabātas vese-
liem plāniem, kā arī atsevišķiem terapijas komponentiem.)

Please verify that the dose matrices for components are not unintentionally contained in a dose
matrix for a plan." (Lūdzu, pārbaudiet, vai devu matricas šiem komponentiem nav nejauši iekļau-
tas devu matricā kādam plānam.”)
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The plan intent is set to 'RESEARCH'. (Plāna paredzētais lietojums ir iestatīts uz “RESEARCH”
(Izpēte).

The equivalent field size is outside the range of measured field sizes: (Ekvivalentais lauka lie-
lums atrodas ārpus izmērīto lauku lielumu diapazona:)
with (at least one of) (ir spēkā vismaz viens no tālāk norādītajiem faktoriem.)
• It is smaller than the depth dose field size range (smaller than the smallest measured depth

dose field size) (Tas ir mazāks par dziļuma devas lauka lieluma diapazonu (mazāks par visma-
zāko izmērīto dziļuma devas lauka lielumu))

• It is larger than the depth dose field size range (larger than the largest measured depth dose
field size) (Tas ir lielāks par dziļuma devas lauka lieluma diapazonu (lielāks par vislielāko iz-
mērīto dziļuma devas lauka lielumu))

• It is smaller than the scatter jaw-field size range (smaller than the smallest measured scatter
jaw-field size) (Tas ir mazāks par izkliedēto spaiļu lauka lieluma diapazonu (mazāks par vis-
mazāko izmērīto izkliedēto spaiļu lauka lielumu))

• It is larger than the scatter jaw-field size range (larger than the largest measured scatter jaw-
field size) (Tas ir lielāks par izkliedēto spaiļu lauka lieluma diapazonu (lielāks par vislielāko iz-
mērīto izkliedēto spaiļu lauka lielumu))

• It is smaller than the scatter MLC-field size range (smaller than the smallest measured scatter
MLC-field size) (Tas ir mazāks par izkliedēto MLC lauka lieluma diapazonu (mazāks par vis-
mazāko izmērīto izkliedēto MLC lauka lielumu))

• It is larger than the scatter MLC-field size range (larger than the largest measured scatter
MLC-field size) (Tas ir lielāks par izkliedēto MLC lauka lieluma diapazonu (lielāks par vismazā-
ko izmērīto izkliedēto MLC lauka lielumu))

For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field size is outside the range of
measured field sizes: (Būtiskam lauku skaitam šajā lokā ekvivalentais lauka lielums atrodas ār-
pus izmērīto lauku lielumu diapazona:)
with (at least one of) (ir spēkā vismaz viens no tālāk norādītajiem faktoriem.)
• It is smaller than the depth dose field size range (smaller than the smallest measured depth

dose field size) (Tas ir mazāks par dziļuma devas lauka lieluma diapazonu (mazāks par visma-
zāko izmērīto dziļuma devas lauka lielumu))

• It is larger than the depth dose field size range (larger than the largest measured depth dose
field size) (Tas ir lielāks par dziļuma devas lauka lieluma diapazonu (lielāks par vislielāko iz-
mērīto dziļuma devas lauka lielumu))

• It is smaller than the scatter jaw-field size range (smaller than the smallest measured scatter
jaw-field size) (Tas ir mazāks par izkliedēto spaiļu lauka lieluma diapazonu (mazāks par vis-
mazāko izmērīto izkliedēto spaiļu lauka lielumu))

• It is larger than the scatter jaw-field size range (larger than the largest measured scatter jaw-
field size) (Tas ir lielāks par izkliedēto spaiļu lauka lieluma diapazonu (lielāks par vislielāko iz-
mērīto izkliedēto spaiļu lauka lielumu))

• It is smaller than the scatter MLC-field size range (smaller than the smallest measured scatter
MLC-field size) (Tas ir mazāks par izkliedēto MLC lauka lieluma diapazonu (mazāks par vis-
mazāko izmērīto izkliedēto MLC lauka lielumu))

• It is larger than the scatter MLC-field size range (larger than the largest measured scatter
MLC-field size) (Tas ir lielāks par izkliedēto MLC lauka lieluma diapazonu (lielāks par vismazā-
ko izmērīto izkliedēto MLC lauka lielumu))

The minimum field extension is smaller than four times the <GridRes>. Accuracy of dose calcu-
lations may be limited. (Minimālais lauka paplašinājums ir mazāks nekā <GridRes> reiz četri. Var
mazināties devu aprēķinu precizitāte.)
with <GridRes> being “Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (<Gri-
dRes> ir “Pencil Beam Kernel resolution” vai “Monte Carlo spatial resolution”.)

The maximum beamlet size is smaller than the <GridRes>. Accuracy of dose calculations may
be limited. (Maksimālais staru kūlīša lielums ir mazāks nekā <GridRes>. Var mazināties devu
aprēķinu precizitāte.)
with <GridRes> being “Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (<Gri-
dRes> ir “Pencil Beam Kernel resolution” vai “Monte Carlo spatial resolution”.)

The minimum field extension is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy
of dose calculations may be limited. (Minimālais lauka paplašinājums ir mazāks par RTPlan de-
vas izšķirtspēju reiz četri. Var mazināties devu aprēķinu precizitāte.)
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For a considerable number of fields of the arc: (Būtiskam lauku skaitam šajā lokā:)
The minimum field extension is smaller than four times the <GridRes>. Accuracy of dose calcu-
lations may be limited. (Maksimālais staru kūlīša lielums ir mazāks nekā <GridRes> reiz četri.
Var mazināties devu aprēķinu precizitāte.)
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (<Gri-
dRes> ir “Pencil Beam Kernel resolution” vai “Monte Carlo spatial resolution”.)

For a considerable number of fields of the arc: (Būtiskam lauku skaitam šajā lokā:)
The maximum beamlet size is smaller than the <GridRes>. Accuracy of dose calculations may
be limited. (Maksimālais staru kūlīša lielums ir mazāks nekā <GridRes>. Var mazināties devu
aprēķinu precizitāte.)
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (<Gri-
dRes> ir “Pencil Beam Kernel resolution” vai “Monte Carlo spatial resolution”.)

For a considerable number of fields of the arc: (Būtiskam lauku skaitam šajā lokā:)
The minimum field extension is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy
of dose calculations may be limited. (Minimālais lauka paplašinājums ir mazāks nekā RTPlan de-
vas izšķirtspēja reiz četri. Var mazināties devu aprēķinu precizitāte.)

The radiological diameter is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy of
dose calculations may be limited. (Radioloģiskais diametrs ir mazāks nekā RTPlan devas izšķirt-
spēja reiz četri. Var mazināties devu aprēķinu precizitāte.)

For at least one closed leaf pair the leaf gap is not covered by the jaws. Please check your plan
carefully! (Vismaz vienam aizvērta lapiņu pāra spraugu spailes nenosedz. Lūdzu, uzmanīgi pār-
baudiet plānu!)

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! (Noteiktas lapiņu atveres ir pārāk mazas radioloģiski pareizai attēlošanai
ar pašreizējo MLC aparatūru (Elekta Agility). Lūdzu, pārbaudiet plānu un iespējamās manuālās
modifikācijas uz lapiņu pozīcijām!)

Kļūdu ziņojumi

Tālāk ir sniegti iespējamo kļūdu ziņojumu piemēri. Ja ir uzskaitīti citi ziņojumi, sazinieties ar
Brainlab klientu atbalsta dienestu.

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. (Centrēšanas kopa izmanto lokalizatoru “Brainlab CT Localizer”, bet atsauces kopa
izmanto lokalizatoru “Brainlab on Leksell Headring”. Šo konfliktu nevar atrisināt, lūdzu, mainiet
atsauces kopu.)

The Alignment Set is not localized but the Reference Set is localized using the "Brainlab CT Lo-
calizer". This conflict cannot be solved, please use a localized Alignment Set. (Centrēšanas ko-
pa nav lokalizēta, bet atauces kopa ir lokalizēta, izmantojot lokalizatoru “Brainlab CT Localizer”.
Šo konfliktu nevar atrisināt, lūdzu, izmantojiet lokalizētu centrēšanas kopu.)

The isocenter coordinate is not inside the patient's tissue. (Izocentra koordināte neatrodas paci-
enta audos.)

The isocenter coordinate name 'Coord' is either not unique or too long. (Izocentra koordinātes
nosaukums “Coord” nav unikāls vai ir pārāk garš.)

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.) (Konstatēti 3 stari vai loki, kuru nosaukumi nav unikāli. Iesaistītie staru vai
loku nosaukumi ir šādi: Beam1, beam1 un BEAM1. Lūdzu, modificējiet tos atbilstoši. (Piezīme:
salīdzinot nosaukumus, tiek ignorēti lielie un mazie burti.))

The treatment group name 'Coord' is either not unique or too long. (Terapijas grupas nosaukums
“Coord” nav unikāls vai ir pārāk garš.)

The name of the beam or arc contains invalid characters. Please make sure you are only using
standard ASCII characters. (Stara vai loka nosaukumā ir nederīgas rakstzīmes. Lūdzu, nodroši-
niet, lai tiktu izmantotas tikai standarta ASCII rakstzīmes.)
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The name of the beam or arc is empty. Please make sure the name contains at least one non-
whitespace character (Stara vai loka nosaukums ir tukšs. Lūdzu, nodrošiniet, lai nosaukums iet-
vertu vismaz vienu rakstzīmi, kas nav atstarpe)

The name of the beam or arc contains either of the characters '(' or ')'. Please make sure the
name does not contain characters '(' and ')'. (Stara vai loka nosaukums satur rakstzīmi “(” vai “)”.
Lūdzu, nodrošiniet, lai nosaukumā nebūtu rakstzīmes “(” un “)”.)

The name of the beam or arc contains more than 64 characters. Please make sure the name
does not contain more than 64 characters. (Stara vai loka nosaukumā ir vairāk par 64 rakstzī-
mēm. Lūdzu, nodrošiniet, lai nosaukumā nebūtu vairāk par 64 rakstzīmēm.)

The machine profile was not validated. Treatment is not possible. (Iekārtas profils nav validēts.
Terapija nav iespējama.)

The active machine profile is for acceptances only and must not be used for patient treatment.
(Aktīvais iekārtas profils ir paredzēts tikai pieņemšanai, un to nedrīkst lietot pacientu ārstēšanai.)

The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (Gredzena rotācijas leņķis nav de-
rīgs. Terapija nav iespējama.)

The table angle is not valid. Treatment is not possible. (Galda leņķis nav derīgs. Terapija nav ie-
spējama.)

The collimator angle is not valid. Treatment is not possible. (Kolimatora leņķis nav derīgs. Terapi-
ja nav iespējama.)

The gantry angle is not valid. Treatment is not possible. (Gentrija leņķis nav derīgs. Terapija nav
iespējama.)

The gantry rotation range is not valid. Treatment is not possible. (Gentrija rotācijas leņķis nav
derīgs. Terapija nav iespējama.)

Danger of table collision. Please verify. (Galda sadursmes briesmas. Lūdzu, pārbaudiet.)

The jaw positions expose the MLC carriage box. (Spaiļu pozīcijas atklāj MLC ratiņu kārbu.)

The MU per degree value is below machine requirements. Please verify. (MU vērtība vienam
grādam ir mazāka par iekārtas prasībām. Lūdzu, pārbaudiet.)

The MU per degree value is above machine requirements. Please verify. (MU vērtība vienam
grādam ir lielāka par iekārtas prasībām. Lūdzu, pārbaudiet.)

"The time to deliver the desired dose (628.75 s) exceeds the machine limit (300 s). Please verify.
(“Pievadīšanas laiks vēlamajai devai (628,75 s) pārsniedz iekārtas ierobežojumu (300 s). Lūdzu,
pārbaudiet.)

The MU value is above machine requirements. Please verify. (MU vērtība pārsniedz iekārtas
prasības. Lūdzu, pārbaudiet.)

Maximum leaf position is exceeded in subfield "1" segment "7". (Maksimālā lapiņu pozīcija ir
pārsniegta apakšlaukā “1”, segmentā “7”.)

Maximum leaf span is exceeded in subfield "1" segment "7". (Maksimālais lapiņu intervāls ir
pārsniegts apakšlaukā “1”, segmentā “7”.)

Maximum leaf span is exceeded in subfield "1". (Maksimālais lapiņu intervāls ir pārsniegts
apakšlaukā “1”.)

MU (10321 MU) is larger than the maximum allowed MU (9999). (Note: splitting to several por-
tions is not supported by the application for this treatment) (MU (10321 MU) vērtība ir lielāka par
maksimālo atļauto MU (9999). (Piezīme: programma šai terapijai neatbalsta sadalīšanu vairākās
daļās))

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.) (Šī stara MU (10321 MU)
vērtība ir lielāka par maksimālo atļauto MU (9999). (Piezīme: programma šai terapijai neatbalsta
sadalīšanu vairākās daļās.))

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.) (Šī stara
apakšlauka MU (10321 MU) vērtība ir lielāka par maksimālo atļauto MU (9999). (Piezīme: pro-
gramma šai terapijai neatbalsta sadalīšanu vairākās daļās.))
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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.) (Šī stara
segmenta MU (10321 MU) vērtība ir lielāka par maksimālo atļauto MU (9999). (Piezīme: pro-
gramma šai terapijai neatbalsta sadalīšanu vairākās daļās.))

Less than 2 arc control points are defined. Treatment is not possible. Use conformal beams in-
stead. (Ir definēts mazāk par 2 loka kontrolpunktiem. Terapija nav iespējama. Tā vietā lietojiet
konformos starus.)

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. (Šo plānu nevar sekmīgi eksportēt uz DICOM. Šis plāns lieto gan Brainlab m3 MLC (Sie-
mens pilna integrācija), gan cita tipa iekārtu. iPlan RT Dose 4.5.x to neatbalsta.)

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.) (Šo plānu nevar sekmīgi
eksportēt uz DICOM. (Terapijas grupai “Group 1” nav derīgu norādījuma datu. Nospiediet “Re-
fresh MU”, lai atjauninātu norādījumu.))

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.) (Šo plānu nevar sekmīgi eksportēt uz DICOM. (Norādījums “Isoc. Norm. (un-
connected) (A)” nav piešķirts terapijas grupai. Pārbaudiet, vai mērķa objektam ir definēta terapi-
jas grupa.))

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.) (Šo
plānu nevar sekmīgi eksportēt uz DICOM. (Terapijas grupai “Group 1” ir definētas vairākas frak-
cionēšanas shēmas. Lūdzu, sazinieties ar Brainlab atbalstu, lai saņemtu tālākus norādījumus.)

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (IMRT beam 'IMRT 1' has 0 monitor units.)
(Šo plānu nevar sekmīgi eksportēt uz DICOM. (IMRT staram “IMRT 1” ir 0 monitora vienību.))

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (IMRT beam 'IMRT 1' has a sequence with
0 segments.) (Šo plānu nevar sekmīgi eksportēt uz DICOM. (IMRT staram “IMRT 1” ir secība ar
0 segmentiem.))

DARBS AR ĀRSTĒŠANAS PLĀNU

Klīniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 iPlan® RT Vers. 4.5 291



8.8.2 Iziešana no terapijas plānošanas darbības

Vispārīga informācija

Kad ir pabeigtas darbībā Treatment Planning veicamās modifikācijas, varat pāriet uz nākamo
darbību.

Pāriešana uz nākamo darbību

Apgabalā Navigator noklikšķiniet uz Go to ... vai uz Next.

Monitora vienību aprēķina atsvaidzināšana

182. att. 
Pirms pārejat uz nākamo terapijas plānošanas darbību, jums ir jānoklikšķina uz Refresh MU, lai
atjauninātu monitora vienības. Ja aizmirstat to izdarīt, programmatūra jums par to atgādina,
parāda iepriekš redzamo uzvedni.

Plāna validēšana

292 Klīniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 iPlan® RT Vers. 4.5



8.9 Darbs ar veidnēm

Vispārīga informācija

Terapijas plānu konfigurāciju programmatūrā iPlan RT Dose ir iespējams saglabāt kā veidni. Šādi
tās pašas konfigurācijas varat lietot arī citos terapijas gadījumos.

Lietojuma scenāriji

Jūs ārstējat daudzus pacientus ar līdzīga veida bojājumiem: jūs esat jau izveidojis protokolu jeb
„paraugpraksi” šī konkrētā veida bojājumu ārstēšanai (piem., pieci konformā stara no kāda
konkrēta virziena vai konkrēts konformā loka iestatījums). Pēc tam varat paātrināt terapijas plāna
definēšanu, šos plānošanas iestatījumus padarot pieejamus kā veidni.
Ja veicat IMRT terapijas, jums, visticamāk, ir definēti ierobežojumi vai mērķi noteiktiem OAR
objektiem, kas DVH veido īpašu līkni. Pēc tam šos lēmumus varat padarīt pieejamus kā
ierobežojumu veidnes, un šādi tie ir pieejami dialoglodziņā Prescription, lai attiecīgajiem
objektiem tos varētu vienkārši lietot.
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8.9.1 Terapijas plāna veidņu saglabāšana

Terapijas plāna veidnes saglabāšana

Kad esat pabeidzis terapijas plānu (tostarp norādījumu un staru vai loku iestatīšanu), šo terapijas
plānu varat saglabāt kā veidni turpmākajām terapijām.
Pēc tam šī izveidotā veidne ir pieejama atlasei terapijas plāna izveidošanas laikā (skatiet 160.
lpp.).

Kā aktivizēt veidnes funkciju

Darbības

1.

Lai aktivizētu veidnes funkciju, funkciju apgabalā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz plāna
nosaukuma.

2.

Kontekstizvēlnē atlasiet vienumu Save as plan template ..., lai atvērtu dialoglodziņu Sa-
ve.

3. Definējiet jaunu veidnes nosaukumu attiecīgajā laukā.

4.
In addition save as Treatment Template(s) separately: ja šī opcija ir atzīmēta, tad paš-
reizējā terapijas plānā definētais stara un loka iestatījums tiek saglabāts atsevišķā veidnē,
kuru atlasīt terapijas grupas izveidošanas laikā (skatiet 181. lpp.).

Darbs ar veidnēm
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Darbības

5.
In addition save as Constraint Template(s) separately: ja šī opcija ir atzīmēta, tad paš-
reizējā terapijas plānā definētie ierobežojumi tiek saglabāti atsevišķā veidnē, kuru atlasīt
norādes definēšanas laikā (skatiet 164. lpp.).

6. Noklikšķiniet uz Save, lai izveidotu atlasītās veidnes.

Veidnē glabātā informācija

Komponents Funkcija

Treatment group

• Iekārtas iestatījumi, t.i., lineārā paātrinātāja ražotājs un modelis,
kolimatora tips un enerģija.

• PTV objekts, kur atrodas atlasītās terapijas grupas izocentra koor-
dinātes.

• Terapijas grupai piešķirtie PTV objekti (skatiet 179. lpp.).
• Staru kūļa vai loka iestatījums, kā definēts starojuma iestatījumu

veidnē (skatiet 299. lpp.).

Prescription information
(piem., PTV vai OAR)

• Objektu tipi, ko piešķīrāt objektiem (PTV/Boost/OAR Type 1/OAR
Type 2/OAR Type 3, Regular).

• DVH ierobežojumi (skatiet 297. lpp.).
• Katram PTV un palielināšanas objektam - absolūtā deva uz frakci-

ju un nozīmēto frakciju skaits.
Tikai šie vienumi tiek ielādēti no veidnes, ja plāna izveidošanas laikā
ir atzīmēta izvēles rūtiņa Load prescription only (skatiet 161. lpp.).

Terapijas plāna veidnes izmantošana

Ja savam terapijas plānam lietojat kādu plāna veidni, tad programmatūra pārmeklē terapijas
plānu, lai noskaidrotu, vai tajā ir objekti, uz kuriem veidnē ir atsauce.
• iPlan RT vispirms meklē objekta nosaukumu.
• Ja tas neizdodas, iPlan RT meklē objekta tipu.

Ja pašreizējā terapijas plānā esošie objektu nosaukumi vai objektu tipi neatbilst plāna veidnē
esošajiem, tiek parādīts ziņojums ar jautājumu, vai tik un tā vēlaties lietot šo veidni.
Atkarībā no informācijas, kādu veidne mēģina izveidot trūkstošajam objektam, veidne var netikt
lietota pareizi (piem., veidnei ir paredzēts terapijas grupu novietot PTV robežās, bet šo PTV nevar
atrast).

DARBS AR ĀRSTĒŠANAS PLĀNU
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8.9.2 Terapijas plānu veidņu pārvaldība

Vispārīga informācija

Kad terapijas plāna veidnes ir izveidotas (skatiet 294. lpp.), tās var pārvaldīt speciālā
dialoglodziņā.

Kā piekļūt pārvaldīšanas dialoglodziņam

Lai terapijas plāna veidnēm parādītu dialoglodziņu Manage, rīkojieties tālāk aprakstītajā veidā.

Opcijas

Noklikšķiniet uz Manage ... dialoglodziņā Create Plan (skatiet 160. lpp.).

Atlasiet terapijas plāna objektu (RTPlan), kurš ir uzskaitīts cilnē Functions, un pēc tam noklikš-
ķiniet uz pogas Manage, kas atrodas zem vienuma Plan Templates.

Dialoglodziņš Manage

183. att. 

Kā pārvaldīt terapijas plānus

Darbības

1. Sarakstā Template iezīmējiet veidni, ko vēlaties noņemt vai rediģēt.

2. Noklikšķiniet uz Remove, lai iezīmēto veidni dzēstu no saraksta.

3. Noklikšķiniet uz Apply, lai mainītu veidnes nosaukumu.

4. Noklikšķiniet uz Refresh Index, lai atjauninātu veidņu sarakstu, ja faili ir manuāli kopēti
uz veidņu direktoriju vai dzēsti no tā.

5. Noklikšķiniet uz Close, lai aizvērtu dialoglodziņu Manage.

PIEZĪME: ja tiek konstatēti nederīgi faili (piem., nepareiza versija vai formāts), šie faili netiek
pievienoti sarakstam un tiek parādīti atbilstošie kļūdu ziņojumi.
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8.9.3 Ierobežojumu veidnes

Vispārīga informācija

Dialoglodziņā Prescription pašreizējos ierobežojumu un mērķa iestatījumus varat saglabāt kā
veidni turpmākai lietošanai (skatiet 177. lpp.).
Tāpat ir iespējams arī saglabāt atsevišķas ierobežojumu veidnes, kad saglabājat terapijas plāna
veidni (skatiet 294. lpp.).
Pēc tam šīs ierobežojumu veidnes var atlasīt norādījuma definēšanas laikā (skatiet 177. lpp.).

Ierobežojumu veidnes PTV un palielināšanas objektiem

Šāda veida veidnes norāda trīs DVH ierobežojumu punktu relatīvo devu un relatīvo tilpumu.
Tās arī norāda, vai katrs punkts ir definēts kā ierobežojums vai kā mērķis.

184. att. 
Neatkarīgi no objektam nozīmētās absolūtās devas un neatkarīgi no jaunā PTV tilpuma, kad
veidne tiek lietota, šie ierobežojumu punkti tiek iestatīti atbilstoši veidnē saglabātajiem
koeficientiem.
Attiecībā uz PTV tiek saglabāta relatīvā deva, un attiecībā uz OAR - absolūtā deva.

DARBS AR ĀRSTĒŠANAS PLĀNU
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Ierobežojumu veidnes citiem objektiem

185. att. 
Šajā veidnē ir iekļauta aizsardzības vērtība un saraksts ar ierobežojumu punktiem tālāk
aprakstītajā veidā.
• Tilpuma koeficients un absolūtā deva tiek saglabāti katram punktam
• Tiek glabāta informācija arī par to, vai punkts ir prioritārais ierobežojums vai mērķis
• Neatkarīgi no objekta tilpuma, kad veidne tiek lietota, ierobežojumu punkti tiek iestatīti atbilstoši

veidnē saglabātajiem koeficientiem

Darbs ar veidnēm
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8.9.4 Apstarošanas iestatījumu veidņu saglabāšana

Vispārīga informācija

Staru kūļa un loka iestatījumu veidnes var lietot arī terapijas grupas iestatīšanas laikā (181. lpp.).

Kā aktivizēt veidnes funkciju

Darbības

1.

Lai aktivizētu veidnes funkciju, funkciju apgabalā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ne-
pieciešamās terapijas grupas.

2.

Kontekstizvēlnē atlasiet vienumu Save as treatment template ..., lai atvērtu dialoglodzi-
ņu Save.

3. Attiecīgajos laukos definējiet vērtības Site, Name un Comment.

4. Noklikšķiniet uz Save, lai izveidotu terapijas grupu, kurā ietilpst atlasītās terapijas grupas
stara un loka iestatīšanas informācija.

PIEZĪME: tāpat ir iespējams arī saglabāt atsevišķas veidnes stara un loka iestatījumiem, kad
saglabājat terapijas plāna veidni (skatiet 294. lpp.).
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Veidnē glabātā informācija

Veidnē ir tālāk uzskaitītā informācija par katru elementu (staru vai loku).
• Stara vai loka nosaukums
• Galda leņķis
• Svērums (tikai stariem, kas nav IMRT stari)
• Robeža
• Kolimatora diametrs (riņķveida loki)
• Kolimatora leņķis
• Gentrija leņķis (gentrija sākuma un beigu leņķi lokiem)
• Pārklāšanās (riņķveida un konformie loki)

PIEZĪME: leņķi tiek glabāti saskaņā ar IEC 61217. Ja šī veidne tiek lietota iekārtas iestatījumā, kas
izmanto citu leņķu pārveidošanas metodi, nevis veidnes ģenerēšanai izmantoto, tad attēlotās
vērtības var atšķirties. Taču starojuma avota faktiskā pozīcija telpā ir tāda pati.
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8.9.5 Apstarošanas iestatījumu veidņu pārvaldīšana

Vispārīga informācija

Kad apstarošanas iestatīšanas plāna veidnes ir izveidotas (skatiet 299. lpp.), tās var pārvaldīt
speciālā dialoglodziņā.

Piekļūšana dialoglodziņam Manage

Lai parādītu dialoglodziņu Manage, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz terapijas grupas apgabala
Functions sarakstā (skatiet 190. lpp.), un atlasiet vienumu Manage treatment templates ...

Dialoglodziņš Manage

186. att. 

Kā pārvaldīt apstarošanas iestatījumu veidnes

Darbības

1. Sarakstā Template iezīmējiet veidni, ko vēlaties noņemt vai rediģēt.

2. Noklikšķiniet uz Remove, lai iezīmēto veidni dzēstu no saraksta.

3. Noklikšķiniet uz Apply, lai mainītu veidnes nosaukumu.

4. Noklikšķiniet uz Refresh Index, lai atjauninātu veidņu sarakstu, ja faili ir manuāli kopēti
uz veidņu direktoriju vai dzēsti no tā.

5. Noklikšķiniet uz Close, lai aizvērtu dialoglodziņu Manage.

PIEZĪME: ja tiek konstatēti nederīgi faili (piem., nepareiza versija vai formāts), šie faili netiek
pievienoti sarakstam un tiek parādīti atbilstošie kļūdu ziņojumi.
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8.10 Terapijas plāna satura skatīšana

Vispārīga informācija

Noteiktās plānošanas darbībās atsevišķā cilnes lapā Plan Content ir sniegts pašreizējā terapijas
plāna satura pārskats.

Cilne Plan Content

187. att. 

Izkārtojums

Cilni Plan Content veido datu koka struktūra pa kreisi un apgabals Properties pa labi.

Pārvietošanās datu koka struktūrā

Opcijas

Lai izvērstu datu koka sadaļu, tā parādot, kādus pacienta datus tā ietver, noklikšķiniet uz atbil-
stošās ikonas.

Lai aizvērtu datu koka sadaļu, noklikšķiniet uz atbilstošās ikonas.

Lai atlasītu kādu vienumu datu kokā, noklikšķiniet uz tā.

Terapijas plāna satura skatīšana
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Opcijas

Atkarībā no pašreiz attēloto elementu skaita, datu koka labajā pusē var būt redzama ritjosla.

Datu koka saturs

Komponents Funkcija

2D Image Sets Importētajos pacienta datos iekļautie rentgenstaru attēli

Image Sets DT, MR un citi 3D attēlu dati (piem., PET)

Objects Objekti, piemēram, segmentētas anatomiskās struktūras un 3D šķie-
dru objekti

Points of Interest Terapijas plānam definētie interesējošie punkti

RTPlan Terapijas plānā ietvertās terapijas grupas un terapijas elementi tiek
rādīti sadaļā RTPlan

Objekta statuss

Tālāk aprakstītās ikonas tiek izmantotas, lai norādītu attēlojuma statusu.

Statuss

Ja elements ir aktivizēts, datu kokā tam blakus ir redzama atvērtas acs ikona.

Ja kāds elements ir deaktivizēts, datu kokā tam blakus ir redzama aizvērtas acs ikona.

Ja datu kokā ir aktivizēti un deaktivizēti elementi, datu koka augšpusē tiek rādīta pus-
aizvērtas acs ikona.

• Lai deaktivizētu kādu elementu un tas netiktu rādīts plānošanas skatos, datu kokā noklikšķiniet
uz atbilstošās atvērtās acs ikonas.

• Lai to atkal aktivizētu, noklikšķiniet uz atbilstošās aizvērtās acs ikonas.

Rekvizītu skatīšana

Apgabalā Properties ir sniegta tālāk norādītā papildu informācija par datu kokā pašlaik atlasīto
elementu.
• Ja pieejams - atlasītā elementa attēla skats ar papildu displeja funkcijām
• Detalizēta informācija, kas ir atkarīga no atlasītā elementa

Pašlaik atlasītā elementa rekvizītus iespējams attēlot, datu kokā blakus attiecīgajam elementam
noklikšķinot uz ikonas:

Parametru modificēšana

Lai plāna saturā mainītu kāda elementa rekvizītus, dati kokā noklikšķiniet uz tam blakus esošās
ikonas:

Rekvizīti Skatiet

Attēlu kopa 480. lpp.

Objekts 117. lpp.
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Rekvizīti Skatiet

Interesējošais punkts 235. lpp.

Plāns (RTPlan) 162. lpp.

Ārstēšanas grupa 194. lpp.

Ārstēšanas elements 197. lpp.

Terapijas plāna satura skatīšana
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9 IMRT OPTIMIZĀCIJA
9.1 Kas ir IMRT?

Vispārīga informācija

Intensitātes modulēta staru terapija (IMRT) ļauj sapludināt vairākas metodes vienā kompleksā
terapijā. Tās mērķis ir izveidot mērķa apjomā intensitātes modulētus (vai heterogēnus) laukus. Šie
intensitātes lauki tiek mainīti, lai ģenerētu norādītajiem uzdevumiem atbilstošu kumulatīvu devas
sadalījumu. Intensitātes modulētus starus veido daudzi papildu stari, ko rada daudzlapiņu
kolimators (MLC).

Terapijas plānošana

Standarta terapijas plānošana ir tiešs process, kurā plānotājs nosaka nepieciešamos starus un
devas padevi. Terapijas plānošanas programmatūrā pēc tam tiek aprēķināts devas sadalījums.
Izmantojot IMRT, var veikt inverso plānošanu, t. i., iestatīt PTV un riskam pakļautajiem orgāniem
paredzētos devas uzdevumus. Programmatūrā pēc tam tiek aprēķināts optimizētais plāns šo
uzdevumu izpildei. Programmatūrā iPlan RT Dose tiek ģenerēti četri alternatīvi plāni ar dažādiem
riskam pakļauto orgānu svēruma faktoriem (nav, zems, vidējs, augsts).

Terapijas padeve

Devu var padot gan dinamiskā režīmā, gan izmantojot secīgas apstarošanas (step-and-shoot)
metodi.
• Ja tiek izmantots dinamiskais devas padeves režīms, kolimatora lapiņas terapijas laikā tiek

automātiski pielāgotas, izmantojot slīdošā loga metodi.
• Secīgās apstarošanas metodē nepieciešamās devas padevei tiek izmantoti vairāki apakšlauki.

Tā kā devu var pielāgot atbilstoši PTV formai un tādējādi samazināt starojumu uz apkārtējiem
audiem un riskam pakļautajiem orgāniem, IMRT ir īpaši piemērota mērķa audiem, kas atrodas
blakus svarīgajiem orgāniem vai ietver tos.

Uzdevumu izmantošana

Intensitātes modulētā staru terapijā (IMRT) tiek ņemti vērā tikai devas apjoma ierobežojumi
attiecībā uz objektiem, kam piešķirts statuss PTV, Boost vai Organ at Risk (OAR - riskam
pakļauts orgāns). Papildu objekts ir iekļauts PTV, bet tas saņem lielāku devu, nekā apkārtējie PTV
audi.
Visas MLC formas veidošanas darbības tiek veiktas stara iestatījumu noteikšanas laikā. Visas
lauka formas tiek optimizētas atbilstoši PTV (CIAO) formai, izmantojot noteiktās robežas.

Piezīmes par drošību

Izmantojot inverso plānošanu, nevar nodrošināt, ka tiek saglabāti norādītie uzdevumi un
ierobežojumi. Tāpēc ir jāveic galīgā pārbaude, tostarp visas standarta pārbaudes.

IMRT OPTIMIZĀCIJA
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Intensitātes modulētās staru terapijas specifisko īpašību dēļ ir obligāti jāveic papildu
kvalitātes nodrošināšanas pārbaudes, tostarp optimizācijas un lapiņu secības noteikšanas
rezultātu, konkrētu pacienta mērījumu un devas pārbaudes.

Izmaiņas pēc IMRT optimizācijas

Var veikt atsevišķu IMRT un HybridArc terapijas grupu optimizāciju un pēc tam atgriezties pie
darbības Treatment Planning, lai pievienotu jaunas grupas.

Ieteicamie sagatavošanās pasākumi pirms IMRT optimizācijas

• Pārbaudiet, vai MLC lauka forma nosedz visu PTV. Ja nepieciešams, MLC ir jāpagriež tā, lai
tas pietiekami nosedz visu PTV.

• Atlasiet atbilstošu PTV robežu. IMRT algoritms iespējami precīzi mēģina aprēķināt ar dažādiem
objektiem saistīto uzdevumu, taču neveic labākā sasniedzamā PTV atbilstības indeksa
optimizāciju.
- Ja PTV robeža ir pārāk liela, tad arī CIAO lauks ir pārāk liels un, iespējams, ar augstu devu

tiek apstarots pārāk liels apjoms, kas rada augstu atbilstības indeksu. IMRT algoritms
optimizē stara plūsmu no tā atvērtā CIAO lauka, kuram ir pirms IMRT stara optimizācijas
parādītā forma.

- Ja tiek atlasīta pārāk maza PTV robeža, stara CIAO lauka pusēnas zona pārklāj PTV
apgabalu. Šādā gadījumā IMRT algoritms var kompensēt nepietiekamo lauka izmēru,
izmantojot karstus staru kūlīšus pie lauka malas, kas arī rada nevajadzīgus augstas devas
papildapgabalus un augstu atbilstības indeksu.

PIEZĪME: ja izmantotā PTV robeža neatbilst ieteicamajam diapazonam, dialoglodziņa IMRT
Parameters informācijas sadaļā tiek parādīts informatīvs ziņojums.
 

IMRT darba plūsma

Darbības

1.

Lai izvēlētos optimizējamo terapijas grupu, atlasiet to funkciju zonā un ar peles labo pogu
noklikšķiniet uz peles kursora, lai atvērtu konteksta izvēlni. Aktivizējiet opciju Selected for
IMRT Optimization.
• Terapijas grupām, kas jau ir optimizētas, ir pievienota atzīme ①.
• Optimizējama terapijas grupa ir atzīmēts ar bultiņu ②.

①

②

2. Lai pārietu uz darbību Dose Optimization, noklikšķiniet uz Next. Tiek parādīts dialoglo-
dziņš, kurā ir ietvertas optimizācijai pieejamās grupas.

3. Iestatiet parametrus, kas aprakstīti šeit: 307. lpp.

4. Veiciet atlasīto grupu optimizāciju, kā aprakstīts šeit: 315. lpp.

5.

Pārejiet atpakaļ uz darbību Treatment Planning, kur var veikt tālāk norādītās darbības
• Pievienot jaunas grupas
• Atkārtot normalizāciju
• Atkārtot optimizāciju, izmantojot mainītos uzdevumus
• Izmantot papildu opcijas

Kas ir IMRT?

306 Klīniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 iPlan® RT Vers. 4.5



9.2 IMRT parametru iestatīšana
9.2.1 Dialoglodziņš IMRT Parameters - galvenie iestatījumi

Vispārīga informācija

Kad tiek sākta plānošanas darbības Dose Optimization izpilde, tiek parādīti vairāki dialoglodziņi,
kurus var izmantot, lai optimizētu devas sadalījumu terapijas plānā noteiktajām IMRT terapijas
grupām.
Ja tiek izmantoti vairākprocesoru datori, visus algoritmus devas optimizācijas laikā var izpildīt
vienlaicīgi. Tādējādi var elastīgi mainīt ievades parametrus, īpaši inversās plānošanas
optimizācijas darbību izpildes laikā.

Dialoglodziņš IMRT Parameters

188. att. 

Aprēķinu režģis

Precīzajam iestatījumam Calculation Grid ir svarīga loma, lai devas sadalījumu var padot tā, ka
tas ir pietiekami precīzs konkrētajai indikācijai.

Komponents Funkcija

PTV Dose Grid Size Ļauj iestatīt optimizācijā iekļauto PTV režģa izmēru. PTV režģa iz-
mēram ir jābūt vienādam ar vai mazākam par staru kūlīša izmēru.

OAR Dose Grid Size Ļauj iestatīt optimizācijā iekļauto OAR režģa izmēru. OAR režģa iz-
mēram ir jābūt vienādam ar vai lielākam par PTV režģa izmēru.

Finer for Small Objects 

Aktivizējiet šo opciju, lai standarta režģa izmērs tiek pielāgots atbil-
stoši atlasītā objekta apjomam. Šī opcija ir īpaši noderīga darbā ar
maziem objektiem.
Zem izvēles rūtiņas Finer for Small Objects sarakstā ir redzami at-
lasītie objekti ar katrā gadījumā norādīto faktisko režģa izmēru, ko iz-
manto katram objektam.

IMRT OPTIMIZĀCIJA
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Ja ir nepieciešami precīzi aprēķini par mazu PTV un aptuveni aprēķini par riskam pakļautajiem
orgāniem, galvaskausa izmeklējumos ieteicams iestatīt parametra PTV Dose Grid Size vērtību
2,0 mm un OAR Dose Grid Size vērtību 2,0 mm. Noklusējuma režģa izmērs ir iestatīts RTPlan
rekvizītu sadaļā noteiktajam režģa izmēram.

Papildu iestatījumi

Aprēķinu papildu iestatījumus var rediģēt atsevišķā dialoglodziņā (skatīt šeit: 311. lpp.).
Lai piekļūtu šiem iestatījumiem, noklikšķiniet uz Advanced Settings.

Staru kūlīšu skaits

189. att. 
Kad tiek sākta plānošanas darbības Dose Optimization izpilde, sistēmā tiek aprēķināti režģa dati
katram objektam. Kamēr šis aprēķins netiek pabeigts, zonā Information ir redzams n/a. Ja
nepieciešams, tiek parādīts ar staru kūlīšu skaits un papildu informācija, piemēram, sadalīto lauku
izmantošana, apvienotās lapiņas un nepietiekama PTV robeža.
Īpaši precīzu režģu izvēles iespējas ir atkarīgas no pieejamās atmiņas un izmantotā datora
darbības ātruma. Taču pastāv arī algoritma ierobežojumi, jo nevar noteikt PTV režģa izmēru, kas
ir divas reizes lielāks par izvēlēto daudzlapiņu kolimatoru minimālās lapiņas biezumu.
Ja PTV režģa izmērs ir lielāks nekā lapiņas biezums, tiek apvienotas divas lapiņas. Tas tiek
parādīts informācijas zonā.

Piezīme par drošību

Aprēķina režģa izmēru iestatīšana ar galējām vērtībām, kurām nepieciešams liels atmiņas
apjoms, var radīt sistēmas traucējumus.

No lineārā paātrinātāja atkarīgie iestatījumi

Zonā Linac Specific Settings ir ietverts pieejamo paātrinātāju profilu saraksts. Ja ir pieejama
tikai viena ierīce, tā tiek atlasīta pēc noklusējuma.

190. att. 

Komponents Funkcija

Dose Rate Atlasiet pašreizējās terapijas grupas lapiņu secībai paredzēto vēla-
mo devu.

IMRT parametru iestatīšana

308 Klīniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 iPlan® RT Vers. 4.5



Komponents Funkcija

Beamlet Size max.

Norādiet izmantoto staru kūlīšu X ass izmēru. Sistēma garantē, ka
izmantoti tiek tikai tie staru kūlīši, kas ir vienādi ar vai mazāki par ies-
tatīto vērtību. Visi X ass izmēri tiek pielāgoti, lai tie vislabāk atbilstu
pielāgotajai formai. Visu staru kūlīšu Y ass izmērs tiek automātiski
iestatīts pēc lapiņas biezuma. Skatīt šeit: 191. att.
Uzņēmums Brainlab iesaka pielāgot maksimālo staru kūlīša izmēru
atbilstoši vērtībai, kas nav pārāk maza attiecībā pret aprēķinātajiem
režģa izmēriem. Izmēra samazināšana līdz zemākām vērtībām ne
vienmēr nodrošina vispārējā plāna kvalitātes papildu uzlabošanu.
Ļoti zemas vērtības var nelabvēlīgie ietekmēt rezultātu, jo atsevišķi
staru kūlīši neuzlabo devas padevi visos aprēķinātā režģa punktos,
un tādēļ tiem nevar veikt noderīgu optimizāciju.

Align Beamlets

Ja šī izvēles rūtiņa ir atzīmēta, visi staru kūlīšu izmēri atbilst vērtī-
bām, kas norādītas sadaļā Beamlet Size max. Tiem visiem ir vie-
nāds X ass izmērs, un tie ir centrēti tādā veidā, ka staru kūlīšu mala
obligāti atrodas izocentra (nulles) pozīcijā. Šī funkcija ir svarīga, ja
tiek izmantoti daudzlapiņu kolimatori, uz kuriem attiecas aparatūras
ierobežojumi par pārmērīgu gājienu un savstarpēju ieķīlēšanos.
Skatīt šeit: 327. lpp.

No. of Overlap Beamlets Staru kūlīšu pārklāšanās ir nepieciešama tikai sadalītu lauku gadīju-
mā.

Dynamic/Step-and-Shoot
Izvēlēties vai nu dinamisko, vai secīgas apstarošanas režīmu. (Skatīt
aprakstu šeit: 305. lpp.). IMRT un īpaši dinamiskās IMRT pieejamība
ir atkarīga no attiecīgās aparatūras konfigurācijas.

Segments
Definējiet segmentu skaitu dinamiskajā vai secīgas apstarošanas re-
žīmā. IMRT un īpaši dinamiskās IMRT pieejamība ir atkarīga no at-
tiecīgās aparatūras konfigurācijas.

Use Tongue-and-Groove
Optimization

Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai nodrošinātu attiecīgo lapiņu sinhroni-
zāciju segmentu izmēra optimizācijai ar blakus esošo lapiņu pāru at-
veri.
Uzņēmums Brainlab iesaka aktivizēt šo opciju, jo ir konstatētas nozī-
mīgas atšķirības starp apstarošanu ar optimizāciju un bez tās.
Skatīt 326. lpp.

Staru kūlīšu izmēri

191. att. 

IMRT OPTIMIZĀCIJA
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Piezīmes par drošību

Nepieciešamība veikt gropes un ierievja optimizāciju tiek noteikta pārbaudes procesa gaitā,
lai nepieļautu nepietiekamas devas padevi uz PTV.

Tehniski ne vienmēr aizvērtu lapiņu pāri var pārvietot aiz spailēm. Lietotājam ir rūpīgi
jāpārbauda, vai aizvērtie lapiņu pāri ir novietoti aiz spailēm. Pretējā gadījumā lietotājam
pašam jānovērtē, vai šī iemesla dēļ ir pieļaujama devas noplūde.

IMRT parametru iestatīšana
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9.2.2 Dialoglodziņš IMRT Parameters - papildu iestatījumi

Papildu iestatījumu konfigurēšana

Dialoglodziņā IMRT Parameters noklikšķiniet uz Advanced Settings, lai atvērtu šo dialoglodziņu:

192. att. 

Ar normāliem audiem saistītie ierobežojumi

Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Use Normal Tissue Restriction, var rediģēt divas robežas, lai ap
visiem PTV izveidotu virtuālu objektu.

①

②

193. att. 

Komponents Funkcija

Normal Tissue Dose Grid
Size

Nosakiet aprēķiniem izmantojamā režģa izmēru. Noklusējuma vērtī-
ba ir divas reizes lielāka par PTV režģa izmēru. Tai jābūt vismaz vie-
nādai ar parametra OAR Dose Grid Size vērtību.

Margin around PTV w/o
restriction

Ap katru PTV, uz kuru neattiecas ierobežojumi, var definēt laukumu
(milimetros) (①). Uz šo laukumu var padot lielāku devu, lai deva sa-
mazinātos PTV robežas tuvumā.

Margin around PTV with
Restriction

Ap PTV, kas tiek apstarots kā riskam pakļauts orgāns, var noteikt
laukumu (②).
Lai ignorētu sadaļā Margin around PTV with restriction noteikto
laukumu, atzīmējiet izvēles rūtiņu Use Outer Contour. Šādā gadīju-
mā tiek izmantoti visi noteiktajā ārējā kontūrā esošie audi.

IMRT OPTIMIZĀCIJA
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Asu malu izlīdzināšana

Lai definētu plūsmas novirzes vērtību, izmantojiet slīdni Filter Parameter zonā Sharp Edge
Smoothing.
Vienums Filter Parameter ir ļoti svarīgs optimizācijas vērtību ievades iestatījums. Jo augstāka ir
vērtība, jo vienmērīgāka ir plūsmas novirze gar staru kūlīšiem, ko ģenerē viens lapiņu pāris.
Atlasīt var vērtības robežās no 1 līdz 5%. Viss diapazons ir izmantojams, ievērojot piesardzību.
Tomēr dažos gadījumos liela vērtība var radīt nevēlamus rezultātus. Sīkākus skaidrojumu par šo
parametru skatīt šeit: 324. lpp.

194. att. 

Karstā staru kūlīša ierobežojums

Zonā Hot Beamlet Restriction var definēt maksimālo karstā staru kūlīša ierobežojuma
procentuālo vērtību.
Ja rezultātā tiek parādīti vairāki karsti stari (piemēram, ja deva ievades zonā ir īpaši augsta),
optimizācijas laikā šo sakaršanas funkciju var ierobežot. Procesa sākumā sistēmā tiek aprēķināta
MU summa, kas nepieciešama salīdzināma konforma lauka terapijai. Šeit iestatītais parametrs
nosaka maksimālo procentuālo vērtību, par kādu IMRT aprēķinos iegūtais MU rezultāts var
pārsniegt standarta konformā stara terapijas MU rezultātu. Ļoti zemu vērtību izpilde var būt
apgrūtināta, un tas var izraisīt nepieņemamu rezultātu.

195. att. 
Lai palielinātu vai samazinātu maksimālo karstā stara ierobežojuma procentuālo vērtību, zonā Hot
Beamlet Restriction izmantojiet skaitītāja lodziņu IMRT MU Result above Conformal Beam MU
w/o IMRT.
• Attiecīgie staru kūlīšu dati terapijas plāna optimizācijas laikā ir redzami cilnē Dual Mix (skatīt

šeit: 315. lpp.).
• Lai samazinātu staru kūlīšu maksimālo svērumu, izmantojiet parametru Hot Beamlet

Restriction, nevis normālo audu ierobežojumu. Ievērojot šo ierobežojumu, karsto staru kūlīšu
samazināšana tiek izpildīta labāk. To ir vēlams izmantot, un tam ir nepieciešams mazāks
aprēķinu laiks, nekā izvēršot PTV ar ierobežojuma robežu.

IMRT parametru iestatīšana
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9.2.3 Dialoglodziņš IMRT Prescription

Vispārīga informācija

Kad iestatījumi dialoglodziņā IMRT Parameters ir izveidoti, noklikšķiniet uz Next, lai atvērtu
dialoglodziņu IMRT Prescription.
Izmantojot dialoglodziņu IMRT Prescription, var pārbaudīt norādījuma parametrus un mainīt tos,
ja nepieciešams. Piemēram, var noteikt devas apjoma uzdevumus katram segmentētajam PTV,
OAR vai Boost objektam, kas jāiekļauj IMRT devas optimizācijā.

PTV norādījums

196. att. 
Šajā dialoglodziņā pieejamie iestatījumi ir aprakstīti šeit: 164. lpp.

OAR norādījums

197. att. 
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Papildus OAR uzdevumiem var arī piešķirt papildu pārklāšanās aizsardzību Overlap Guardian, ja
PTV pārklājas ar OAR.

IMRT parametru iestatīšana
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9.3 Optimizācijas veikšana

Vispārīga informācija

Ekrāna Dose Optimization plānošanas zonā ir redzama cilne Dual Reconst, Dual Mix, Dose
Overlay un Plan Content.

Piezīmes par drošību

Ja terapijas plāns (piemēram, vokseļu objekti) tiek mainīti pēc IMRT plāna optimizācijas,
var mainīties IMRT rezultāta sākotnējā kvalitāte. Tāpēc ieteicams atjaunot optimizāciju.

Pirms IMRT optimizācijas pārbaudiet spaiļu iestatījumus skatā no stara pozīcijas, lai
nodrošinātu, ka PTV nepārklāj neviena spaile.

IMRT OPTIMIZĀCIJA
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9.3.1 Cilne Dual Mix

Optimizācijas plāni

Brainlab IMRT koncepcija atšķiras no standarta koncepcijas, jo tā ļauj salīdzināt vairākus
atšķirīgus plānus un tikai tad atlasīt piemērotāko. Tiek izveidoti četri dažādi plāni, kurus var
salīdzināt plānošanas skatā.

Plāns Riskam pakļauto orgānu svēruma faktors

OAR High Augsts

OAR Medium Vidējs

OAR Low Zems

PTV Only Nav

Cilne Dual Mix - galvenais ekrāns

①

②

③

198. att. 

Nr. Komponents

① Attēla slāņi

② Plūsmas kartes

③ Devas apjoma histogrammas

Plānu salīdzināšana

Lai salīdzinātu plānus, izmantojiet slīdni Comparison un Selection.

Slīdnis Skaidrojums

Comparison Ekrāna kreisajā pusē tiek parādīta atlasītā plāna plūsmas karte, slānis un devas
apjoma histogrammas.

Optimizācijas veikšana
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Slīdnis Skaidrojums

Selection Ekrāna labajā pusē tiek parādīta atlasītā plāna plūsmas karte, slānis un devas
apjoma histogrammas.

Devas sadalījums

Lai skatītu katra atlasītā plāna devas sadalījumu slāņa skatā, noklikšķiniet uz pogas Show Dose.
Skatīt šeit: 214. lpp.
Lai mainītu slāņa skata tālummaiņas koeficientu, var izmantot funkcijas Zoom In/Out. Tas netiek
atkārtoti centrēts.

Katra stara plūsmas kartes skatīšana

Lai pārslēgtu statusa displeju un parādītu katra stara plūsmu kartes, izmantojiet slīdni Status
Display zonā Functions.

Plūsmas kartes

Plūsmas karte tiek parādīta katram atlasītajam plānam.
Kartes optimizācijas laikā tiek nepārtraukti atjauninātas, un tajās tiek parādīts faktiskais plūsmas
sadalījums. Parādīts tiek arī iterāciju skaits un uz viena lauka aprēķinātās MU.
Plūsmas kartēs tumšākās vietas ir tās, kas saņem augstāko stara intensitāti. To apgabalu krāsa,
kur stara intensitāte ir zemāka, ir gaišāka. MLC pārneses dēļ pat apkārtējais apgabals nav pilnībā
baltā krāsā.
Lai mainītu rekonstrukcijas attēlu tālummaiņas koeficientu, izmantojiet funkcijas Zoom In/Out.
Skatos var vienlaicīgi novietot krustiņu (noklikšķiniet peles kreiso pogu netālu no krustiņa un
velciet to uz galamērķi), kā arī precīzāk parādīt svarīgos apgabalus.

DVH

Visiem atlasītajiem plāniem var skatīt visu OAR, PTV un Boost objektu DVH.

Darbība

Lai skatītu objekta DVH, atlasiet to sarakstā sadaļā Status Display.

Precīzas DVH vērtības tiek parādītas divās devas apjoma histogrammās skata apakšdaļā cilnē
Dual Mix, kad tiek pabeigts tiešais aprēķins. Lai tās skatītu, pārvietojiet peles kursoru uz
attiecīgās grafiskās DVH.
Funkcionalitāte ir līdzīga tai, kas ir pieejama darbā ar devas apjoma histogrammu, aktivizējot
rīkjoslā pogu Open DVH Dialog. Sīkāku informāciju skatīt šeit: 220. lpp.
DVH attēli tiek regulāri atjaunināti atbilstoši pašreizējam rezultātam. Kad plāns ir sagatavots, tiek
parādīts galīgais devas sadalījums.

Galīgā plāna salīdzināšanai un lēmuma pieņemšanai nedrīkst izmantot sākotnējo
optimizācijas rezultātu. Tā vietā jāizmanto tiešā aprēķina rezultāts.

Rezultāta atlasīšana

Kad ir iegūts optimizācijas galīgais rezultāts, zonas Select Result nolaižamajā sarakstā atlasiet
rezultātu (OAR High, OAR Medium, OAR low un PTV only).
Pārbaudiet, vai MLC lauka forma nosedz visu PTV. Pārbaudiet arī, vai atlasītais MLC ir piemērots
PTV, t. i., MLC lauka formas izmērs ir pietiekams, lai iekļautu PTV, un lapiņu izmērs atbilst PTV
formai. Pārbaudiet kolimatora rotāciju un, ja tiek izmantoti sadalīti lauki, vai visu PTV pārklāj
blakusesošie sadalītie lauki. Ja iezīmētais PTV neietilpst MLC atvērumā, programmatūra mēģina
izpildīt norādījumu, aprēķinot nepamatoti augstas dozimetriskās vienības.

IMRT OPTIMIZĀCIJA
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Lai skatītu un pārbaudītu izodevas iestatījumus, noklikšķiniet uz pogas Show Dose. IMRT
izodeva tiek parādīta identiski standarta terapijas skatiem (skatīt šeit: 214. lpp.).

Pašreizējais aprēķins

Zonā Current Calculation:

Opcijas Skaidrojums

Accept Optimizāciju aprēķinu laikā var apstiprināt un saglabāt un pēc tam pāriet uz nāka-
mo optimizāciju. Šī poga ir pieejama tikai tad, ja notiek aprēķins.

Pause Optimizāciju aprēķinu laikā var noraidīt un dzēst un pēc tam pāriet uz nākamo op-
timizāciju. Šī poga ir pieejama tikai tad, ja notiek aprēķins.

Finish
Ja rezultāts ir pieņemams, noklikšķiniet, lai pabeigtu optimizāciju aprēķinu laikā,
nepārejot uz nākamo optimizāciju. Šī poga ir pieejama tikai tad, ja notiek aprē-
ķins.

Remove Kad optimizācija ir pabeigta, tiek parādīta poga, kas ļauj dzēst nevajadzīgos re-
zultātus.

Terapijai nedrīkst izmantot IMRT plānus ar nepabeigtu optimizāciju.

Tikai PTV optimizācijai nav pieejama funkcija Accept un Pause, jo citās optimizācijās ir
nepieciešams pabeigts rezultāts kā ievades vērtība.

Norādījuma zona

Komponents Funkcija

Change Objectives

Var atvērt dialoglodziņu IMRT Prescription (skatīt šeit: 313. lpp.) un
mainīt uzdevumus, kas jāizmanto IMRT devas optimizācijai. Pēc tam no-
klikšķiniet uz OK, lai optimizētu tikai attiecīgos rezultātus. Izlaistie vai no-
ņemtie rezultāti netiek mainīti.

Restart Visu optimizācijas aprēķinu var restartēt, tostarp mainīt režģa izmēru
u. c.

Tiešais aprēķins

Lai nodrošinātu reālus rezultātus, optimizācijas rezultātu salīdzināšanas laikā pirmā tiek veikta
inversās plānošanas optimizācija un pēc tam tiešais aprēķins.
Kad inversā plānošana ir pabeigta, sāk darboties lapiņu secības standarta režīms un tiek
izveidotas īpaši precīzas staru kūlīšu svēruma faktoru plūsmas kartes. Plūsmas kartes izmanto, lai
aprēķinātu devas sadalījumu ar zīmuļa stara (Pencil Beam) devas algoritmu. Tādējādi tiek
nodrošināta laba iespējamā rezultāta aptuvena precizitāte, un tādēļ tā jāizmanto plānu
salīdzināšanai un kā terapijas plāna pamatelements.
Tiešā aprēķina statusu var noteikt, pārbaudot devas sadalījuma rādītāju. Parādīto devas vērtību
var salīdzināt ar standarta devas vērtību. Kad visi tiešās plānošanas uzdevumi ir pabeigti,
dažādos rezultātus var salīdzināt, izmantojot cilnes Dual Reconst, Dual Mix un Dose Overlay.

Optimizācijas veikšana
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9.3.2 Devas pārklājums

Cilne Dose Overlay

199. att. 
Cilnē Dose Overlay ir pieejami trīs skati, kur redzama pašreizējā slāņa kopa un atlasīto rezultātu/
objektu devas apjoma histogramma ar apjoma un devas procentuālajām vērtībām.

IMRT OPTIMIZĀCIJA
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9.3.3 Divkāršā rekonstrukcija

Cilne Dual Reconst

Cilnē Dual Reconst ir redzami visu atlasīto orientāciju un atlasīto rezultātu slāņu skati.

200. att. 

Plānu salīdzināšana

Lai salīdzinātu plānus, izmantojiet slīdni Comparison un Selection.

Slīdnis Skaidrojums

Comparison Ekrāna kreisajā pusē tiek parādīta atlasītā plāna trīs slāņu skati.

Selection Ekrāna labajā pusē tiek parādīta atlasītā plāna trīs slāņu skati.

Skata opcijas

Katra attēla kreisās puses augšējā stūrī ir pieejamas šādas pogas:
• poga Full Screen ļauj skatīt slāni pilnekrāna režīmā;
• poga Open DVH Dialog ļauj skatīt objektu DVH. Atšķirībā no galvenajā ekrānā redzamā

objektu saraksta DVH dialoglodziņā ir redzami visi objekti, ļaujot pārbaudīt to objektu DVH, kas
nav tieši iekļauti IMRT procesā.

Devas sadalījuma salīdzināšana

Darbības

1. Noklikšķiniet uz jebkuras devas rādījuma pogas, lai skatītu devas sadalījumu katrā slānī.

2. Izmantojot slīdni Comparision un Selection, atlasiet rezultātu, lai skatītu devas sadalīju-
ma izmaiņas dažādos rezultātos.

3. Kad plāns ir atlasīts nolaižamajā sarakstā, to var izmantot, lai veiktu nākamās darbības.

4. Kad devas optimizācijas rezultāts ir pilnībā pieņemams, pārejiet uz uzdevumu Treatment
Planning, lai veiktu MU korekcijas, ja nepieciešams (skatīt šeit: 153. lpp.).

Optimizācijas veikšana
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Tā kā visi plānošanas dati tiek saglabāti terapijas plānā, kad terapijas plāns ir sagatavots,
visus pagaidu IMRT kešatmiņas failus var manuāli dzēst pagaidu mapēs pārlūkprogrammā
Windows Explorer. Šos kešatmiņas failu var izdzēst, jo to vienīgais uzdevums ir paātrināt
optimizācijas procesu. Neizmantotos kešatmiņas failus programmatūra automātiski noņem
pēc divu nedēļu noklusējuma perioda.

Atkarībā no izmantotās plānošanas, Record & Verify sistēmas un lineārā paātrinātāja
iestatīto gaismas lauku var eksportēt kā visu IMRT lapiņu secības pirmo segmentu.
Tādējādi tiek nodrošināta MLC lapiņu secības salīdzināšana ar stara leņķiem un
pārbaudāmajiem MU iestatījumiem. Šī iestatītā gaismas lauka dēļ, iespējams, var
nodrošināt lielāku devas apjomu, nekā paredzēts padeves kontroles sistēmas
ierobežojumu dēļ.

IMRT OPTIMIZĀCIJA
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9.4 IMRT algoritms

Vispārīga informācija

Pretēji konformā stara terapijai intensitātes modulētajā staru terapijā (IMRT) izmanto starus ar
neviendabīgu intensitātes sadali. Intensitātes sadalījums tiek aprēķināts, izmantojot inversās
plānošanas algoritmu, un tas tiek optimizēts tā, lai iespējami precīzi izpildītu mērķa apjoma un
riskam pakļauto orgānu optimizēšanas uzdevumus. Staru modulācija tiek panākta, aprēķinot
daudzlapiņu kolimatora kustīgo lapiņu sekvenci.

Informācija par algoritmu

iPlan RT Dose IMRT risinājumā izmantotos algoritmus var iedalīt vairākās apakšgrupās:
• iepriekšēju aprēķinu veikšana (objektu un staru kūlīšu aprēķini, skatīt šeit: 323. lpp.);
• inversās plānošanas optimizācija (iegūstot vairākus rezultātus, skatīt šeit: 324. lpp.);
• lapiņu secības noteikšana (izmanto optimizācijas laikā un pēc tam, skatīt šeit: 326. lpp.);
• tiešais aprēķins (skatīt šeit: 328. lpp.).

Zīmuļa stara (Pencil Beam) algoritmu izmanto, lai aprēķinātu daudzlapiņu kolimatora padoto
intensitātes modulēto staru galīgo devu. Izmantojot mazus segmentus un, ja nepieciešams, ņemot
vērā lapiņu noplūdi un lapiņu kustības dinamiku, katram staram tiek apkopots 2 dimensiju
intensitātes profils vai plūsmas karte.
IMRT algoritmā izmanto jau pieejamus citu terapijas grupu devas sadalījuma datus vai importētus
devas apjomu datus un optimizē IMRT starus, lai iespējami precīzi ievērotu dažādu objektu
ierobežojumus.
Katra stara plūsmas karte φ0 pēc tam tiek apstrādāta, izmantojot zīmuļa stara (Pencil Beam)
kodolus, un tiek aprēķināti IDD dati. Visiem stariem veiktais kopējās devas aprēķins ir līdzīgs
konformā stara terapijas aprēķinam, kur tiek izmantotas mainītas neviendabīgas plūsmas kartes. 

Plūsmas kartes piemērs

Šajā piemērā ir redzamas PTV kontūras un lapiņu novietojums.

201. att. 
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9.4.1 Iepriekšēju aprēķinu veikšana

Vokseļu relācijas

①

②
③

④

202. att. 

Nr. Komponents

① Normal tissue

② OAR

③ PTV

④ Boost

Visu ārējās kontūras vokseļu relācija:
• visi vokseļi intensīvajā apgabalā ir papildu vokseļi;
• visi PTV vokseļi bez intensīvā apgabala ir PTV vokseļi;
• visi OAR vokseļi ir OAR vokseļi;
• visi vokseļi PTV un OAR pārklāšanās apgabalā tiek apstrādāti atkarībā no OAR pārklāšanās

aizsardzības iestatījumiem (skatīt šeit: 313. lpp.);
• visi vokseļi normālu audu apgabalā ir normālu audu vokseļi.

Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet Wu 2000 sadaļu G + H.

Staru kūlīšu iepriekšēja aprēķināšana

Staru kūlīšu aprēķināšanas procedūra ir aprakstīta tālāk.
• Aprēķiniet katra lauka ap attiecīgo PTV attiecīgo formu, izmantojot norādīto robežu. OAR dati

netiek izmantoti.
• Izmantojiet staru kūlīšu režģa izmēru, lai sadalītu formu mazākos staru kūlīšos. Formu var

paplašināt noapaļošanas dēļ (izmantota piekarināšanas sistēma).
• Tiek aprēķināta sākotnējā devas ietekme visu objekta vokseļu centrā un uz visām apgrieztajām

CIAO, ko izmanto pārneses korekcijai.
• Tiek aprēķināta sākotnējā devas ietekme visu objekta vokseļu centrā un uz visiem staru

kūlīšiem. Ja šī devas ietekmes vērtība ir zemāka par noteikto robežvērtību, tā netiek ņemta
vērā tiešai inversai optimizācijai.

Atsevišķu staru kūlīšu devas aprēķinā izmanto CIAO ekvivalenta kvadrātveida lauka zīmuļa stara
(Pencil Beam) mērījumu. Tas ir labākais veids, kā nodrošināt atbilstību starp inverso un tiešo
aprēķinu.
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9.4.2 Inversās plānošanas optimizācija

Vispārīga informācija

Inversās plānošanas programmā izmanto maksimālās varbūtības aprēķināšanas bloka (MLE) un
dinamiski mainīgu vērtības samazināšanas kombināciju, kas rada dinamisku samazinātas
vērtības varbūtības algoritmu (DPL algoritms; Llacer 1997). Mērķa funkcijā izmanto arī Baijesa
(Bayesian) izlīdzināšanas ierobežojumu.

Algoritms

DPL algoritma mērķa funkcija (logaritmiskās varbūtības formā) ir norādīta tālāk.
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Optimizācijas standarta procedūras mērķis ir atrast staru kūlīšu plūsmas vektoru:

a aj( )=

lai maksimāli palielinātu šīs mērķa funkcijas darbību. Šo plūsmu aj reizināšana ar staru kūlīša j
ietekmi Fij uz vokseli i un saskaitīšana ar visiem staru kūlīšiem nodrošina plūsmas projekciju uz
devas domēnu ΣjFijaj. Optimizācijas ierobežojumi nosaka katra PTV vokseļa (D) un jutīgu audu
(S; OAR) vēlamās devu vērtības attiecīgi di un si.
Maksimizācija tiek veikta iteratīvi, kā aprakstīts publikācijā Llacer 1997. Šajā procesā OAR
apgabalā noteiktais vērtības samazināšanas parametrs βi tiek atjaunināts katras iterācijas laikā.
Programmatūras iPlan RT piedāvātās četru optimizācijas rezultātu atšķirības ir atkarīgas no
vērtības samazināšanas parametra βi svēruma faktora w. Pats svēruma faktors wi tiek iegūts,
izmantojot trīs citus svēruma faktorus:

wi wOARLevelwguardian_iwpriority_i=

Atkarībā no riskam pakļauto orgānu (OAR) prioritātes optimizēšanas fāzē (p = 0: „OAR Low”, p =
1: „OAR Med” un p = 2: „OAR high”) svēruma faktors tiek pielāgots, izmantojot šādu formulu:

wOARLevel_i 10 p 1–( )=

Vērtība wi ir atkarīga arī no konkrētajam OAR objektam atlasītā OAR aizsardzības ierobežojuma,
kur wguardian_i intervāls ir 0–1. OAR aizsardzības ierobežojums 66% atbilst aizsardzības svēruma
faktoram 0,66. Vērtības samazināšanas koeficients wi tiek paaugstināts arī tad, ja OAR
uzdevumam ir augstāka prioritāte, vai netiek paaugstināts, ja prioritātes noteikšanas vērtība
wpriority_i ir 100. Pretējā gadījumā tā ir 1.
Pēdējais šī vienādojuma parametrs ir filtrēšanai paredzētā Baijesa vērtības samazināšanas
funkcijas veids (Llacer 1998.). Staru kūlīša plūsmas novirze j no staru kūlīšu plūsmas tā apkārtnē
Nj rada šo vērtības samazināšanas parametru. Blakusesošo staru kūlīšu ietekme tiek svērta,
izmantojot parametru λk. Vispārējo optimizācijas rezultātu vienmērīgumu var pielāgot, izmantojot
Filter parameter iespējai Sharp Edge Smoothing (skatīt inversās plānošanas vedni), kas
iepriekšējā formulā ir α.

Secinājumi

Kā redzams šajā formulā, rezultātu elastību galvenokārt nosaka ļoti specifisku devas
ierobežojumu iestatījumu izmantošana. Faktiski visu vokseļu ierobežojumi tiek dinamiski mainīti
pirms katras optimizācijas darbības. Šī metode ļauj izmantot jebkuru ierobežojuma definīcijas

IMRT algoritms
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funkcijas veidu. Programmatūrā iPlan RT ierobežojuma iestatījums attiecas tikai uz parauga
devas apjoma kombināciju skaita devas apjoma histogrammā definīciju (optimizācijas uzdevumi).
Īpaša šīs optimizācijas metodes priekšrocība ir tā, ka optimizācijas laikā tiek izmantota aprakstītā
Baijesa filtrēšana (Llacer 1998.). Izlīdzināšana tiek veikta tikai lapiņu pārvietošanās virzienā,
izmantojot blakusesošo staru kūlīšu saistību.
Lai samazinātu karsto staru kūlīšu (ļoti augstas intensitātes) veidošanās varbūtību optimizācijas
laikā, procesā tiek izmantots karsto staru kūlīšu ierobežojums (maksimālais ierobežojums), kas
ierobežo plūsmas vērtību piešķiršanas algoritmu. Šis karsto staru kūlīšu ierobežojums ir saistīts ar
attiecīgo konformo lauku, līdz ar to katram staram tiek ņemts vērā audu dziļums.

IMRT OPTIMIZĀCIJA
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9.4.3 Lapiņu secības noteikšana

Vispārīga informācija

Lapiņu secības noteikšanas procesu var iedalīt tālāk norādītajos posmos.
• Lapiņu kustība plūsmas nodrošināšanai
• Gropes un ierievja optimizācija
• Pārneses aprēķins
• Savstarpējas ieķīlēšanās novēršana, ja nepieciešams

Lapiņu kustība

Gropes un ierievja (TAG) optimizācija sinhronizē katra lapiņu pāra kustības uzsākšanu. Pirms un
pēc devas padeves lapiņu pāris pārvietojas tieši aiz primārajām spailēm.
• Standarta procedūra bez TAG optimizācijas tiek sākta, visiem lapiņu pāriem kustoties

vienlaicīgi.
• Turpretim TAG optimizācijā tiek aprēķināts precīzs sākumpunkts tā, lai maksimālais

blakusesošā lauka izmērs uz vienu segmentu ir atvērts.

Gropes un ierievja optimizācija

1 2 3 4

① ①

②

③

④

⑤

⑥

203. att. 

Nr. Komponents

① Lapiņu pāri

② Lapiņu kustības virziens

③ Pamatplūsmas karte

IMRT algoritms
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Nr. Komponents

④ Devas padeve bez gropes un ierievja konstrukcijas

⑤ Devas padeve ar gropi un ierievja konstrukciju

⑥ Segmenti (MLC lapiņu sinhronizācija)

TAG optimizācijas princips

TAG optimizācijas rezultāts tiek izmantots, lai aprēķinātu kopējo devas padevi uz katru lauku. Šai
devas padevei ir īpaša saistība ar sākotnējo devas padevi, ko norāda maksimālā katra lauka
intensitāte. Relācija ir integrēta inversās plānošanas procesā, lai aprēķinātu pareizo pārneses
devu, un tā tiek izmantota, lai nodrošinātu precīzāku tiešo plānošanu.

Ierobežojumi

Atkarībā no konkrētās staru terapijas sistēmas, iespējams, lapiņu secība precīzi nenodrošina
optimizēto plūsmas sadalījumu. Ja uz izmantoto MLC attiecas aparatūras ierobežojumi,
piemēram, trūkst savstarpējas ieķīlēšanās funkcijas, ierobežots pārmērīgs gājiens vai statiskās
lapiņu spraugas (piemēram, Siemens 3-D daudzlapiņu kolimatoriem un Elekta MLCi,), iespējams,
ka atsevišķu segmentu forma nav tāda, kā vēlams. Šie ir aparatūras ierobežojumi, un tos nevar
novērst, lai gan lapiņu secības noteikšanas mehānisma ieviešana iekļauj īpašus MLC bez
savstarpējas ieķīlēšanās funkcijas un statiskajām lapiņu spraugām uzlabojumus (ietverot karoga
masta optimizāciju).
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9.4.4 Tiešais aprēķins

Pamatpārskats

Tiešais aprēķins ir atkarīgs no lapiņu secības, lai gan šajā nolūkā zīmuļa stara (Pencil Beam)
algoritmā tiek izmantotas plūsmas kartes. Galīgā plūsmas kartes tiek izveidota, izmantojot metodi,
kas simulē reālo lapiņu kustību, arī dinamiskās lapiņu secības kustību.
Secīgās apstarošanas metodē dažādi segmenti tiek novietoti viens virs otra. Turpretī dinamiskajā
metodē tiek simulēta lineārā lapiņu kustība un iestatīts precīzs pareizs atvēruma intervāla garums.
Visas šīs procedūras tiek veiktas, izmantojot ļoti precīzu režģi, un visbeidzot pārveidotas par
zīmuļa stara (Pencil Beam) režģi (ar kodola izmēru).
Galīgās pārbaudes aprēķinam var izmantot arī Monte Carlo algoritmu.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par zīmuļa stara (Pencil Beam) devas un Monte Carlo algoritmu,
skatiet Brainlab fizikas principu Tehnisko atsauces ceļvedi.

IMRT algoritms
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9.5 Atvēruma optimizācija
9.5.1 Pārskats

Vispārīga informācija

Atvēruma optimizāciju var veikt HybridArc terapijai. Tā ir cieši saistīta ar intensitātes modulēto
staru terapiju (IMRT). Līdzīgi kā IMRT terapijā, mērķis ir padot staru, laika gaitā mainot staru
saskaņā ar norādītajiem inversās plānošanas uzdevumiem attiecībā uz PTV un riskam
pakļautajiem orgāniem.
Pretēji IMRT stara intensitāte netiek mainīta fiksētas gentrija pozīcijas laikā, bet rotācijas kustības
laikā. Atvēruma optimizācijas algoritms aprēķina dinamiskā konformā loka terapijas optimizētas
plānošanas formas, lai izpildītu norādītos uzdevumus.

Metode

Dinamiskā konformā loka terapija izmanto lapiņu pielāgošanu loka kustības laikā. Katrs šāds loks
izmanto kontrolpunktus ar gentrija izkliedes soļa lielumu 10°, kas norāda šim stara virzienam
specifisku plānošanas formu. MLC lapiņas pielāgojas dažādām plānošanas formām, ņemot vērā
no iekārtas atkarīgus MLC lapiņu kustību ierobežojumus.
Atvēruma optimizācijas metode tādējādi nosaka šādas plānošanas formas, kas atbilst iepriekš
noteiktajiem IMRT uzdevumiem.
Atvēruma optimizācija ir līdzīga vairāku vienas plaknes IMRT staru optimizācijai: vispirms tiek
optimizētas staru plūsmas, un pēc tam šīs plūsmas tiek pārveidotas par lapiņu modeļiem.
Atvēruma optimizācijas laikā:
1. Katra kontrolpunkta stara forma tiek papildus sadalīta no loka atkarīgos plūsmas staru kūlīšos.
2. Optimizācijas algoritms, ņemot vērā citus kontrolpunktus, nosaka katram kontrolpunkta

optimālo plūsmas modeli, lai izpildītu vēlamos uzdevumus. Pretēji IMRT plūsmas modeļiem
atvēruma optimizācijas plūsma izmanto tikai divus plūsmas staru kūlīšu līmeņus: pilnībā
apstarotus un vispār neapstarotus. Šajā diagrammā ir redzams kontrolpunkta atvēruma
optimizācijas plūsmas modelis.

204. att. 
3. Iegūtais kontrolpunkta plūsmas modelis tiek izmantots, lai ģenerētu no tā atkarīgu plānošanas

formu.
4. MLC lapiņas pielāgojas optimizētām plānošanas formām, ņemot vērā no iekārtas atkarīgus

MLC lapiņu kustību ierobežojumus.

Atvēruma optimizācijas parametru pielāgošana

Optimizācijas rezultātu (zemākas, vidējas un augstākas prioritātes aizsargāti riskam pakļauti
orgāni) var atlasīt terapijas grupas konteksta izvēlnē.
Loka staru kūlīšu izšķirtspēja ir atkarīga no mazākā pieejamā PTV apjoma un pielāgotā devas
aprēķina režģa izmēra (skatīt 218. lpp.).
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PTV un OAR inversās optimizācijas aprēķina režģa izmērs tiek iestatīts atbilstoši RTPlan
rekvizītos noteiktajam režģa izmēram (skatīt 206. lpp.).

Izmantojot inverso plānošanu, nevar nodrošināt, ka tiek saglabāti norādītie uzdevumi un
ierobežojumi. Tāpēc ir jāveic galīgā pārbaude, tostarp visas standarta pārbaudes.

Optimizēto plānošanas formu pielāgošana

Kad HybridArc terapijas atvērums vai IMRT optimizācija ir pabeigta, vēl aizvien var mainīt tās
plānošanas formu, lai vēl vairāk uzlabot iegūto devas sadalījumu.
PIEZĪME: lai atiestatītu plānošanas formu kā sākotnējo neoptimizēto formu, ir jāatiestata atvēruma
optimizācijas rezultāts. Izmantojot ar atvērumu optimizētu HybridArc terapiju, nevar atiestatīt
nekādas manuāli veiktas plānošanas formas izmaiņas kā sākotnēju optimizētu plānošanas formu.
 

Atvēruma optimizācija

330 Klīniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 iPlan® RT Vers. 4.5





brainlab.com

Art. nr.: 60912-74LV

*60912-74LV*



iPLAN®
RT
Versija 4.5

Klīniskais lietotāja ceļvedis, 2. sējums no 2
Pārskatījums 1.5
Copyright 2016, Brainlab AG Germany. Visas tiesības saglabātas.





SATURA RĀDĪTĀJS
VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA..............................................................................................15

Kontaktinformācija un juridiskā informācija......................................................................................15
Kontaktinformācija .....................................................................................................................................15
Juridiskā informācija...................................................................................................................................16

Simboli .......................................................................................................................................................18
Šajā rokasgrāmatā izmantotie simboli ........................................................................................................18

Paredzētā lietošana .................................................................................................................................19
Sistēmas izmantošana ...............................................................................................................................19

Saderība ar medicīniskajām ierīcēm....................................................................................................20
Brainlab medicīniskie instrumenti ...............................................................................................................21
Brainlab medicīniskā programmatūra .........................................................................................................22
Medicīniskās ierīces, kas nav Brainlab ražotas ierīces ...............................................................................24
Programmatūra, ko nav izstrādājis Brainlab ...............................................................................................25
Medicīniskā programmatūra, kas nav Brainlab ražota ................................................................................27

Apmācība un dokumentācija .................................................................................................................28
Dokumentācija ...........................................................................................................................................29

iPlan RT trešās puses aparatūra ..........................................................................................................30

Piezīmes par drošību ..............................................................................................................................32

iPLAN DARBSTACIJAS IESTATĪŠANA .................................................................35

Sistēmas tehniskie dati...........................................................................................................................35
Pamatinformācija par darbstaciju ...............................................................................................................35
Diski un tīkla diski ......................................................................................................................................36
Attālais klientu atbalsts...............................................................................................................................37

SISTĒMAS iPLAN RT LIETOŠANA ...........................................................................39

Programmatūras startēšana ..................................................................................................................39
Programmas piekļuves ierobežojumi..........................................................................................................41

Terapijas plānošanas pārskats .............................................................................................................43

Pamatinformācija par plānošanas ekrānu ..........................................................................................44
Apgabals Navigator ....................................................................................................................................46
Apgabals Functions....................................................................................................................................48

Vispārīgās rīkjoslas un funkciju pogas ...............................................................................................49

Sava terapijas plāna saglabāšana ........................................................................................................52



Programmatūras iPlan RT aizvēršana .................................................................................................54

PACIENTA DATU IELĀDE ..................................................................................................57

Ielāde un importēšana.............................................................................................................................57
Vedņa lapu ielāde un importēšana .............................................................................................................59

Attēlu datu ielāde .....................................................................................................................................61
Arhīva atlase ..............................................................................................................................................65
Pacienta datu atlase...................................................................................................................................66
Izmeklējuma atlase ....................................................................................................................................68
Terapijas plāna atlase ................................................................................................................................69
Atlasīto datu ielāde ....................................................................................................................................71

Žunālfaili ....................................................................................................................................................72

VIRSMAS SEGMENTĀCIJA .............................................................................................73

Virsmas segmentācijas funkcijas skaidrojums .................................................................................73
Pieejamo funkciju kopsavilkums.................................................................................................................75

Korekcijas parametru iestatīšana.........................................................................................................77
HU (Hounsfīlda vienība) pārvēršana uz ED (Elektronu blīvums) ................................................................79
Pacienta audu noteikšanai paredzētās HU robežvērtības pielāgošana ......................................................81
Audu modeļa izšķirtspējas pielāgošana......................................................................................................82
Devas izšķirtspējas pielāgošana ................................................................................................................83
Terapijas veida iestatīšana .........................................................................................................................84
Galda virsmas iestatīšana ..........................................................................................................................85
Skenēšanas un terapijas orientācija ...........................................................................................................88

Atsauces kopu mainīšana ......................................................................................................................89
Atsauces kopas izvēle................................................................................................................................90
Atsauces kopas un centrēšanas kopas piešķiršanas nozīme .....................................................................91
Atsauces kopas gadījumu piemēri..............................................................................................................94

Atsauces punktu iestatīšana .................................................................................................................98

Kontūras datu pielāgošana....................................................................................................................99
Ārējās kontūras ..........................................................................................................................................99
Iekšējās kontūras .....................................................................................................................................101
Audu parādīšana un labošana .................................................................................................................103

Bolus un citu 3D objektu pievienošana ............................................................................................105
Automātiskā bolus objekta definīcija ........................................................................................................105
Noteiktu HU līmeņa piešķiršana ...............................................................................................................107
3D objektu noņemšana ............................................................................................................................108

Virsmas segmentācijas pabeigšana ..................................................................................................109

OBJEKTA IZVEIDE ................................................................................................................. 111

Objekta izveides funkcijas skaidrojums ........................................................................................... 111
Galvenā ekrāna pārskats .........................................................................................................................112



Objektu saraksta izveidošana .............................................................................................................114
Tukša objekta izveide...............................................................................................................................114
Objektu saraksta princips.........................................................................................................................117

Manuāla objektu segmentācija ...........................................................................................................119
Satura pievienošana objektam, izmantojot funkciju Brush ........................................................................120
Satura pievienošana objektam, izmantojot funkciju SmartBrush ..............................................................121
Satura pievienošana objektam, izmantojot funkciju Draw Sphere ............................................................122
Funkcija Auto Fill un Interpolation ............................................................................................................123
Rentgenattēlu objekta izveide ..................................................................................................................125

Automātiska objektu segmentācija....................................................................................................128
Joslas robežvērtības noteikšana, izmantojot piesaistes lodziņu ...............................................................129
Joslas robežvērtības noteikšana, izmantojot maskas objektu...................................................................131

Esošo objektu mainīšana .....................................................................................................................133
Brush un Eraser .......................................................................................................................................134
SmartShaper ............................................................................................................................................136
Objektu pārsūtīšana starp slāņu kopām ...................................................................................................138

Papildu darbības ar objektu.................................................................................................................140
Objektu mērogošana ................................................................................................................................141
Objektu apvienošana ...............................................................................................................................144
Objektu sadalīšana ..................................................................................................................................146
Piešķirtās lomas mainīšana......................................................................................................................148

4D datu simulācija .................................................................................................................................149
Pārskats...................................................................................................................................................149

Iziešana no objekta izveides................................................................................................................151
Pārskats...................................................................................................................................................151

ĀRSTĒŠANAS PLĀNA IZVEIDE ................................................................................153

Par ārstēšanas plānošanu ...................................................................................................................153
Ārstēšanas opciju salīdzināšana ..............................................................................................................154
Galvenā ekrāna pārskats .........................................................................................................................156
No devas atkarīga rīkjosla un skatīšanas funkcijas ..................................................................................158

Jauna ārstēšanas plāna izveidošana.................................................................................................160
Pārskats...................................................................................................................................................160
Plāna izveides opcijas ..............................................................................................................................161
Plāna rekvizītu mainīšana ........................................................................................................................162

Norādījuma definēšana .........................................................................................................................164
Pārskats...................................................................................................................................................164
Norādījuma veida izvēle ...........................................................................................................................166
Piešķirt veidus objektiem..........................................................................................................................167
Devas norādījumu definēšana katram PTV un papildu objektam .............................................................168
OAR objektiem paredzētās devas ierobežojumu definēšana....................................................................170
Devas apjoma histogrammas pārskatīšana..............................................................................................172
Ierobežojumu un uzdevumu definēšana ...................................................................................................174
Esoša norādījuma mainīšana ...................................................................................................................178
Norādījums par normalizācijas punktu .....................................................................................................180



Terapijas grupu pievienošana .............................................................................................................181
Pārskats...................................................................................................................................................181
IMRT vai HybridArc terapijas grupas optimizācija ....................................................................................186
Terapijas grupu rediģēšana ......................................................................................................................190
Terapijas grupas rekvizītu mainīšana .......................................................................................................194
Terapijas elementu rediģēšana ................................................................................................................197
Terapijas elementu un kolimatoru optimizācija .........................................................................................202
Terapijas grupu un elementu bloķēšana ...................................................................................................204

Devas aprēķināšana ..............................................................................................................................206
Par Monte Carlo un zīmuļa stara (Pencil Beam) algoritmiem ...................................................................209
Monte Carlo aprēķins ...............................................................................................................................210
Zīmuļa stara (Pencil Beam) aprēķins .......................................................................................................212

Devas sadalījuma skatīšana ................................................................................................................214
Devas sadalījuma rādījums ......................................................................................................................214
Noklusējuma devas robežvērtību parādīšana ..........................................................................................216
Plūsmas rādījuma režīma pārslēgšana ....................................................................................................217
Devas rādījuma iestatījumu pielāgošana ..................................................................................................218

Devas apjoma histogrammas (DVH) izmantošana .........................................................................220
Diferenciālā un standarta DVH .................................................................................................................223
Papildu DVH opcijas ................................................................................................................................225
DVH atbilstības indekss ...........................................................................................................................229

Dynamic Tracking terapijai paredzētā ārstēšanas plānošana, izmantojot ExacTrac Vero ....230
Pārskats...................................................................................................................................................230

Konkrētiem MLC paredzētas ārstēšanas plānošanas ierobežojumi...........................................232

DARBS AR ĀRSTĒŠANAS PLĀNU ........................................................................233

Interesējošo punktu definēšana .........................................................................................................233

Dažādu plānu salīdzināšana ................................................................................................................237
Devas aprēķinu salīdzināšana .................................................................................................................238
Divu dažādu terapijas plānu salīdzināšana ..............................................................................................240

Plānošanas skata opcijas ....................................................................................................................243
Skata režīma pārslēgšana........................................................................................................................243
Dziļuma skats...........................................................................................................................................245
Lauka skats..............................................................................................................................................247

Terapijas elementu pozicionēšana .....................................................................................................249
Stara/loka displejs ....................................................................................................................................249
Slāņa skati ...............................................................................................................................................251
Sadursmju karte .......................................................................................................................................252

Skati no staru kūļa pozīcijas................................................................................................................255
Konformais loks elementi .........................................................................................................................257
Konformie stari elementi ..........................................................................................................................259
IMRT stari ................................................................................................................................................260
Riņķveida loki elementi ............................................................................................................................261
Apstarošanas lauka pielāgošana..............................................................................................................262



Apstarošanas lauka atiestatīšana.............................................................................................................266
Loka simulācija ........................................................................................................................................267

Devas objekta izveidošana ..................................................................................................................270

Jau pievadītās devas skatīšana ..........................................................................................................272
Devas pievienošana summēšanai............................................................................................................275
Devas importēšana adaptīvajai RT ..........................................................................................................277
Devas importēšana periodiskam plānam..................................................................................................280

Plāna validēšana ....................................................................................................................................282
Ārstēšanas plāna statusa ikonas ..............................................................................................................282
Iziešana no terapijas plānošanas darbības ..............................................................................................292

Darbs ar veidnēm ...................................................................................................................................293
Terapijas plāna veidņu saglabāšana ........................................................................................................294
Terapijas plānu veidņu pārvaldība ............................................................................................................296
Ierobežojumu veidnes ..............................................................................................................................297
Apstarošanas iestatījumu veidņu saglabāšana.........................................................................................299
Apstarošanas iestatījumu veidņu pārvaldīšana ........................................................................................301

Terapijas plāna satura skatīšana ........................................................................................................302

IMRT OPTIMIZĀCIJA ............................................................................................................305

Kas ir IMRT?............................................................................................................................................305

IMRT parametru iestatīšana .................................................................................................................307
Dialoglodziņš IMRT Parameters - galvenie iestatījumi..............................................................................307
Dialoglodziņš IMRT Parameters - papildu iestatījumi ...............................................................................311
Dialoglodziņš IMRT Prescription ..............................................................................................................313

Optimizācijas veikšana .........................................................................................................................315
Cilne Dual Mix..........................................................................................................................................316
Devas pārklājums ....................................................................................................................................319
Divkāršā rekonstrukcija ............................................................................................................................320

IMRT algoritms .......................................................................................................................................322
Iepriekšēju aprēķinu veikšana ..................................................................................................................323
Inversās plānošanas optimizācija .............................................................................................................324
Lapiņu secības noteikšana.......................................................................................................................326
Tiešais aprēķins .......................................................................................................................................328

Atvēruma optimizācija ..........................................................................................................................329
Pārskats...................................................................................................................................................329

PĀRBAUDES DARBĪBAS ................................................................................................347

Plāna apstiprinājums ............................................................................................................................347

Ārsta pārskatīšana.................................................................................................................................348
Ārsta apstiprinājums.................................................................................................................................350

Ārsta pārbaude .......................................................................................................................................352
DRR skatīšana.........................................................................................................................................355



Fiziķa apstiprinājums................................................................................................................................358

Terapijas plāna apstiprinājuma atsaukšana.....................................................................................360
Plāna apstiprinājuma atsaukšana.............................................................................................................360

ARHĪVU VEIDOŠANA...........................................................................................................363

Jauna arhīva izveidošana.....................................................................................................................363
Jauna arhīva iestatījumi: Brainlab formāts................................................................................................364

EKSPORTĒŠANA ....................................................................................................................365

Eksportēšanas pārskats .......................................................................................................................365

Devas eksportēšana ..............................................................................................................................366
Devas informācijas eksportēšana.............................................................................................................366
Devas plūsmas blīvuma eksportēšana.....................................................................................................369

Eksportēšana DICOM un citos formātos ..........................................................................................371
Eksportēšana DICOM ..............................................................................................................................373
Eksportēšana DICOM: aktivizēšana.........................................................................................................374
Eksportēšana DICOM: plāna statuss .......................................................................................................375
Eksportēšana DICOM: objekta atlase ......................................................................................................376
Eksportēšana DICOM: eksportēšanas parametri .....................................................................................378
Eksportēšana DICOM: objektu skaita samazināšana...............................................................................379
Eksportēšana DICOM: kontūru apstiprināšana.........................................................................................380
Eksportēšana DICOM: devas/DVH iestatījumi..........................................................................................382
Eksportēšana DICOM: eksportēšanas noslēgšana ..................................................................................384
Eksportēšana uz ExacTrac ......................................................................................................................385
Eksportēšana DICOM: klīniskais pētījums................................................................................................388
DICOM arhīva definēšana........................................................................................................................389
DICOM platformas faili .............................................................................................................................392
Klīniskā pētījuma platformas iestatījumi ...................................................................................................393
Eksportēšanas rezultātu pārbaude (DRR)................................................................................................394

Fona eksportēšana: ārstēšanas devas DICOM RT plānā ..............................................................395

Eksportēšana uz Varian MLC ..............................................................................................................397

TERAPIJAS DATU DRUKĀŠANA .............................................................................399

Drukāšanas dokumentu izveidošana ................................................................................................399
Dokumentu priekšskatīšana .....................................................................................................................401
Terapijas dokumentu drukāšana ..............................................................................................................403
Terapijas dokumentu eksportēšana..........................................................................................................404

Dokumentu konfigurēšana...................................................................................................................405
TaPo pārklājumu konfigurēšana ...............................................................................................................406
DVH diagrammas PDF dokumentu konfigurēšana ...................................................................................407
Devas sadalījuma PDF dokumentu konfigurēšana...................................................................................408
Skata no stara pozīcijas PDF dokumentu konfigurēšana .........................................................................410
DRR PDF dokumentu konfigurēšana .......................................................................................................411
Pacienta pozicionēšanas konfigurēšana ..................................................................................................412



Terapijas dokumentu saglabāšana ....................................................................................................413

Printeru pārvaldība ................................................................................................................................415

iPLAN RT ADAPTIVE ...........................................................................................................419

Kas ir adaptīvā staru terapija? ............................................................................................................419

Datu skatīšana un importēšana ..........................................................................................................421
Papildu attēlu kopu pievienošana.............................................................................................................422
Attēla orientācijas modificēšana importēšanas laikā ................................................................................424

Attēlu sapludināšana ............................................................................................................................427
Sapludināšanas pāru definēšana .............................................................................................................429
Sapludināšanas attēlojuma uzlabošana ...................................................................................................431
Attēlu logošanas uzlabošana ...................................................................................................................432
Manuālas sapludināšanas veikšana.........................................................................................................434
Sapludināšanas diapazona definēšana....................................................................................................436
Automātiskas sapludināšanas veikšana...................................................................................................438
Sapludināšanas precizitātes verificēšana.................................................................................................440

Objekta metamorfēšana........................................................................................................................441
Režģa skats .............................................................................................................................................445

Objekta modificēšana ...........................................................................................................................446

Terapijas plāna pārskatīšana...............................................................................................................448

Pārplānošana ..........................................................................................................................................453

iPLAN RT PHANTOM QA .................................................................................................455

Par iPlan RT Phantom QA ....................................................................................................................455

Terapijas plāna ielāde ...........................................................................................................................456
Terapijas grupu (izocentru) pozicionēšana ...............................................................................................457
Normalizācijas koeficientu iestatīšana......................................................................................................458
Papildu iestatījumi ....................................................................................................................................459

Fantoma kartēšanas noslēgums ........................................................................................................460

iPLAN RT 4.5 GALVAS SMADZEŅU METASTĀŽU GADĪJUMĀ
1.x............................................................................................................................................................461

Pārskats ...................................................................................................................................................461

iPLAN RT 4.5 PROGRAMMATŪRAI INVERSEARC 1.0 .......................463

Pārskats ...................................................................................................................................................463

ATKĀRTOTA PROGRAMMATŪRAS VALIDĒŠANA.................................465



Pārskats ...................................................................................................................................................465

VISPĀRĪGIE EKRĀNI UN RĪKJOSLAS FUNKCIJAS...............................467

Plānošanas skatu saturs ......................................................................................................................467
3D datu kopas skatīšana..........................................................................................................................469
Rentgenstaru attēlu skatīšana..................................................................................................................471
Slāņu skatīšana .......................................................................................................................................472

Slāņu un attēlu kopu atlase .................................................................................................................474
Attēlu atlasīšana ......................................................................................................................................475
4D sēriju definēšana ................................................................................................................................476
Attēla slāņu pārlūkošana..........................................................................................................................478
Ritināšana dziļumā un starp slāņiem........................................................................................................479
Attēlu kopas rekvizītu modificēšana .........................................................................................................480

Pamatskata konfigurēšana ..................................................................................................................481
Skata opcijas............................................................................................................................................481
Skatu tipi ..................................................................................................................................................482
Izveides opcijas........................................................................................................................................484
2D pārcentrēšana ....................................................................................................................................486
Attēlu tālummaiņa ....................................................................................................................................487
Attēlu panoramēšana ...............................................................................................................................489

Papildu skata konfigurācija .................................................................................................................490
Cilnes 2-D Options izmantošana..............................................................................................................491
Cilnes 3-D Plane View izmantošana ........................................................................................................494
Cilnes 3-D Thresholding izmantošana......................................................................................................495
Cilnes 3-D Clipping izmantošana .............................................................................................................497
Cilnes Display Orientation izmantošana ...................................................................................................500

Logošana .................................................................................................................................................501
Pamata logošanas izmantošana ..............................................................................................................501
Papildu logošanas izmantošana...............................................................................................................503

Pārbaudes funkcijas..............................................................................................................................507
Haunsfīlda vienību/pelēktoņu vērtības mērījumi .......................................................................................507
Koordinātu sistēma ..................................................................................................................................509
Attāluma mērījums ...................................................................................................................................510
Leņķa mērījums .......................................................................................................................................511
Ekrānuzņēmumi .......................................................................................................................................512

Noderīgi papildu līdzekļi .......................................................................................................................513
Ārstēšanas atsauces ekrāns ....................................................................................................................515

DEFINĪCIJAS UN TERMINOLOĢIJA ......................................................................517

Procedūras terminoloģija.....................................................................................................................517

IMRT terminoloģija.................................................................................................................................520

PIELIKUMS.....................................................................................................................................523



Fona attēlu saplūdināšana...................................................................................................................523

Fons ar objektu segmentēšanu ..........................................................................................................527
Apjoma aprēķins un interpolācija..............................................................................................................527
Izšķirtspēja segmentētos objektos un otas lielums ...................................................................................528
SmartShaper............................................................................................................................................529
SmartBrush..............................................................................................................................................530
Segmentācijas slieksnis ...........................................................................................................................531

Fons standartizētām uzņemšanas vērtībām ....................................................................................532
Standartizētas uzņemšanas vērtības (SUV) aprēķināšana.......................................................................532

Fons iHelp................................................................................................................................................533
iHelp - kā tas darbojas .............................................................................................................................533

RĀDĪTĀJS .......................................................................................................................................535





Klīniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 iPlan® RT Vers. 4.5 345



346 Klīniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 iPlan® RT Vers. 4.5



10 PĀRBAUDES DARBĪBAS
10.1 Plāna apstiprinājums

Vispārīga informācija

Kad terapijas plānošana ir pabeigta, terapijas plānam ir nepieciešamas tālāk uzskaitītās
pārbaudes.
• Ārsta veikta pārskatīšana (skatiet 348. lpp.)
• Ārsta veikta verificēšana (skatiet 352. lpp.)

Tādējādi tiek nodrošināts, ka pacienta ārstēšanai tiek izmantoti tikai pabeigti un rūpīgi pārskatīti
plāni. Ja ielādējat apstiprinātu plāna, tiek parādīts atbilstošs ziņojums.
Apstiprināšanas mehānisms apstiprinātos plānus atzīmē ar simbolu „Īkšķis uz augšu”. Šie plāni
tiek glabāti tikai lasāmā formātā un tos nevar mainīt. Tādējādi tiek nodrošināts, ka plāns ir tādā
stāvoklī, kādā tas tika apstiprināts. Pacientu ārstēšanai izmantojot tikai apstiprinātus plānus, ir
iespējams izsekot tam, ar kuru plānu pacients tika ārstēts, un vai plāns ir gatavs ārstēšanai. Ļoti
ieteicams izmantot šo apstiprināšanas mehānismu.

Lai nodrošinātu atbilstošu terapijas plāna kvalitāti, ļoti svarīga ir ievades parametru
kvalitāte. Visi ievades parametri, tostarp, piemēram, devas mērījumi, pacientu attēli,
terapijas tilpumu definīcija, apdraudētie orgāni un terapijas plāna iestatīšana, kā arī citi
parametri, pirms terapijas ir uzmanīgi jāpārskata. Terapijas plāna kvalitāte ir tikai tik laba,
cik laba ir izmantoto ievades parametru kvalitāte.

Apstiprināšanas tiesību piešķiršana

Lai dažādām lietotāju lomām definētu terapijas plānu apstiprināšanas tiesības, programmatūrā
iPlan RT Dose tiek lietota programma Microsoft Authorization Manager (Autorizācijas
pārvaldnieks). Dažādās lietotāju atļaujas atbilstoši dažādām lomām var konfigurēt sistēmas
instalēšanas laikā. Ja vēlaties modificēt lomu struktūru vai ievadīt jaunas lietotāju lomas,
sazinieties ar Brainlab atbalsta speciālistu. Plašāka informācija par programmu Authorization
Manager (Autorizācijas pārvaldnieks) ir sniegta atbilstošajā Microsoft tehniskajā dokumentācijā.

Piezīmes par drošību

Galējais plāns vienmēr ir jāapstiprina pirms eksportēšanas, lai nodrošinātu, ka tas netiek
nejauši modificēts. Plāns uz atlasīto (trešās personas vai ExacTrac) sistēmu vienmēr ir
jāeksportē tieši pēc apstiprināšanas.

Ja kādam pacientam vēlaties apstiprināt otru plānu, ir jāatsauc pastāvošo plānu
apstiprinājums (skatiet 360. lpp.) vai pastāvošie plāni ir jāsaglabā, izmantojot citu
nosaukumu, jo apstiprinātie plāni ir aizsargāti pret rakstīšanu. Ir īpaši jāuzmanās, ja
iepriekšējais plāns jau bija eksportēts, piemēram, uz R&V sistēmu vai uz MLC regulatoru.
Iepriekš eksportētos plānus var arī dzēst, ja tie vairs nav nepieciešami, lai novērstu
pacienta ārstēšanu, izmantojot novecojušu plānu.
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10.2 Ārsta pārskatīšana

Vispārīga informācija

Darbība Physician’s Review ārstam ļauj pārskatīt plānotos objektus un katram noteikto devas
tilpuma koeficientu.

iPlan RT Review

Darbību Physician’s Review var arī izpildīt, nepalaižot programmatūru iPlan RT.
Varat no darbvirsmas palaist savrupu programmatūru iPlan RT Review un izmantot to, lai
ielādētu, pārskatītu un apstiprinātu plānu tāpat, kā tas ir aprakstīts šajā sadaļā.

Galvenais ekrāns

205. att. 

Cilne POI

Terapijas plānam definētie interesējošie punkti (skatiet 233. lpp.) ir uzskaitīti cilnē POI.

Cilne Functions

Visi plānotie segmentētie objekti (skatiet 111. lpp.) ir uzskaitīti cilnē Functions.

Objekta veids Krāsa

PTV Zaļa

OAR objekti, kuriem ir definēti ierobežojumi Zila

Cits Melna

Ārsta pārskatīšana
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Devas objekta izveidošana

Devas objektu varat izveidot, noklikšķinot uz Create Dose Object... Skatiet 270. lpp.

Kā pārskatīt objektus un devas tilpuma koeficientus

Darbības

1. Atlasiet cilni DVH/Reconstructions.

2.
Cilnes Functions sarakstā atlasiet objektu, kuru vēlaties verificēt.
Tiek atjaunināti plānošanas skati un DVH diagramma ekrāna augšējā kreisajā pusē, jums
ļaujot pārskatīt šo objektu, kā arī tā devas tilpuma koeficientu.

3. Pēc pārskatīšanas terapijas plāns ir jāapstiprina, izmantojot pogu Plan Approval, kura
atrodas funkciju apgabalā (skatiet 350. lpp.).

PĀRBAUDES DARBĪBAS
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10.2.1 Ārsta apstiprinājums

Kā aktivizēt apstiprinājumu

Funkciju apgabalā noklikšķiniet uz Plan Approval.

Kā pārskatīt plāna statusu

Ja terapijas plānā ir neatbilstības, tagad tiek parādīts dialoglodziņš Plan Status (skatiet 283. lpp.).

Darbības

1. Pārskatiet visas kļūdas un brīdinājumus un pirms turpināšanas labojiet terapijas plānu, ja
nepieciešams.

2.

• Ja izlemjat terapijas plānu nemodificēt, nospiediet OK dialoglodziņā Plan Status, lai at-
vērtu dialoglodziņu Approval.

• Lai modificētu terapijas plānu, nospiediet Cancel, lai aizvērtu dialoglodziņu Plan Sta-
tus. Kad terapijas plānam ir veiktas nepieciešamās modifikācijas, funkciju apgabalā
vēlreiz noklikšķiniet uz Plan Approval, lai atvērtu dialoglodziņu Approval.

Dialoglodziņš Approval

206. att. 

Kā apstiprināt plānu

Darbības

1.

Dialoglodziņā Approval nozīmētajiem lietotājiem (piem., konsultējošajiem ārstiem) terapi-
jas plāns ir jāapstiprina. Atkarībā no programmatūras iPlan RT Dose konfigurācijas var
būt viens vai divi apstiprinātāji.
• Katrā laukā Authorized by ievadiet lietotājvārdu, kurš tika izmantots, lai pieteiktos plā-

nošanas stacijā, kā arī otro derīgo lietotājvārdu (skatiet 347. lpp.).
• Katram lietotājam ievadiet atbilstošu paroli.

2. Lai apstiprināšanu apstiprinātu, noklikšķiniet uz OK.

3. Tagad jums tiek parādīts aicinājums saglabāt apstiprināto terapijas plānu (skatiet 52.
lpp.).

4. Kad terapijas plāns ir saglabāts un apstiprināts, tiek parādīts atbilstošs ziņojums.

Ārsta pārskatīšana
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Kā atsaukt plāna apstiprinājumu

Ja nepieciešams, terapijas apstiprinājumu jebkurā laikā var atsaukt, izmantojot pogu Revoke
Approval dialoglodziņā Approval (skatiet 360. lpp.).

PĀRBAUDES DARBĪBAS
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10.3 Ārsta pārbaude

Vispārīga informācija

Darbība Physicist’s Verification ārstam ļauj verificēt terapijas grupas un terapijas plāna
elementus.

Galvenais ekrāns

207. att. 

Plānošanas skatu saturs

Papildus standarta ciļņu lapām Overview, Slices, X-ray Images un Plan Content (skatiet 44.
lpp.) ir nodrošinātas tālāk uzskaitītās ciļņu lapas.
• Field Reconstruction (skatiet 353. lpp.).
• Setup DRRs (skatiet 355. lpp.).

Cilne Functions

Visas plānotās terapijas grupas (skatiet 190. lpp.) un terapijas elementi (skatiet 197. lpp.) ir
uzskaitīti cilnē Functions.
Katrs terapijas elements tagad tiek rādīts ar atzīmi, tā norādot, ka to vairs nav iespējams rediģēt.

Ārsta pārbaude
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①
②

208. att. 

Nr. Komponents

① Terapijas grupa

② Terapijas elements

Kā pārskatīt terapijas plānu

Darbības

1.

Cilnes Functions sarakstā atlasiet verificējamo vienumu. Funkciju apgabalā sniegtā re-
kvizītu informācija tiek atbilstoši atjaunināta.
Pārskatiet informāciju cilnē Field Reconstructions (skatiet 353. lpp.)
Pārskatiet informāciju Setup DRRs (skatiet 355. lpp.)

2. Pēc pārskatīšanas terapijas plāns ir jāapstiprina, izmantojot pogu Plan Approval, kura
atrodas funkciju apgabalā (skatiet 358. lpp.).

3. Tiek nodrošinātas arī dažādas eksportēšanas funkcijas (skatiet 365. lpp.).

Cilne Field Reconstruction

Šajā cilnē ir sniegta informācija par cilnē Functions atlasīto elementu.

PĀRBAUDES DARBĪBAS

Klīniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 iPlan® RT Vers. 4.5 353



①

②

③

④

209. att. 

Nr. Komponents Funkcija

① Lauka skats Lauka skats ir uzklāts uz DT slāņa. Skatiet 247. lpp.

② Skats no staru kūļa pozī-
cijas Skatiet 255. lpp.

③ Dziļuma skats Skatiet 245. lpp.

④ DRR skats DRR ir orientēts tajā pašā virzienā kā DT attēls skata laukā.

Ārsta pārbaude
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10.3.1 DRR skatīšana

Vispārīga informācija

Atkarībā no terapijas plānošanas laikā atlasītajiem DRR iestatījumiem iestatīšanas DRR tiek
iekļauti arī terapijas izdrukā (skatiet 399. lpp.) un terapijas datos, kas tiek eksportēti, izmantojot
DICOM (skatiet 373. lpp.).

①

②③

210. att. 

Nr. Komponents

① PTV objekti tiek rādīti kā kontūras katrā DRR.

② Slīdnis visiem DRR vienlaicīgi regulē kontrastu starp kaulu un audiem.

③ Šī logošanas poga maina tikai DRR logošanu (skatiet 501. lpp.).

PĀRBAUDES DARBĪBAS
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Kā mainīt DRR saturu

Lai atlasītu informāciju, ko iekļaut DRR pārklājuma skatos, rīkojieties tālāk aprakstītajā veidā.

Darbības

1.

Atlasiet terapijas plānu apgabalā Functions un noklikšķiniet uz Properties. Tiek parādīts
dialoglodziņš RTPlan Properties.

2.

Atlasiet cilni DRR Overlays. Aktivizējiet saturu, kuru vēlaties rādīt DRR logā. Šajos iesta-
tījumos tostarp tiek norādīts, vai rādīt koordinātu tīklu un mērogošanas informāciju.

Koordinātu tīkla faktiskais mērogs var būt izocentra līmenī vai Imager līmenī - atkarībā no
programmatūras iPlan RT Dose un Physics Administration konfigurācijas. Kad
pozicionēšanai izmantojat koordinātu tīklu, ir rūpīgi jāpārbauda, vai mērogs ir iestatīts
atbilstoši jūsu pozicionēšanas procedūrai.
Varat arī atlasīt DRR informāciju, ko lietot izdrukās (skatiet 399. lpp.), kā arī terapijas datos, kas
tiek eksportēti, izmantojot DICOM (skatiet 373. lpp.).

Ārsta pārbaude
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Kā mainīt DRR etiķetes un leņķus

Darbības

1.

Atlasiet terapijas grupu apgabalā Functions un noklikšķiniet uz Properties. Tiek parādīts
dialoglodziņš Properties.

2.

Atlasiet cilni DRRs. Varat atlasīt staru, ievadīt nosaukumu, kā arī gentrija un galda leņķus.

Vērtība Imager ir definēta rīkā Physics Administration.
Informāciju par DRR pārklājumu saturu skatiet 356. lpp.

PĀRBAUDES DARBĪBAS
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10.3.2 Fiziķa apstiprinājums

Kā aktivizēt apstiprinājumu

Funkciju apgabalā noklikšķiniet uz Plan Approval.

Kā pārskatīt plāna statusu

Darbības

1.
Ja terapijas plānā ir neatbilstības, tagad tiek parādīts dialoglodziņš Plan Status (skatiet
283. lpp.). Pirms turpināšanas kļūdas un brīdinājumi ir īpaši jāpārskata un terapijas plāns
ir jāizlabo, ja nepieciešams.

2.

• Ja izlemjat terapijas plānu nemodificēt, nospiediet OK dialoglodziņā Plan Status, lai at-
vērtu dialoglodziņu Approval.

• Lai modificētu terapijas plānu, nospiediet Cancel, lai aizvērtu dialoglodziņu Plan Sta-
tus. Kad terapijas plānam ir veiktas nepieciešamās modifikācijas, funkciju apgabalā
vēlreiz noklikšķiniet uz Plan Approval, lai atvērtu dialoglodziņu Approval.

Dialoglodziņš Approval

211. att. 

Kā apstiprināt plānu

Darbības

1.

Dialoglodziņā Approval nozīmētajiem lietotājiem terapijas plāns ir jāapstiprina. Atkarībā
no programmatūras iPlan RT Dose konfigurācijas var būt viens vai divi apstiprinātāji.
• Katrā laukā Authorized by ievadiet lietotājvārdu, kurš tika izmantots, lai pieteiktos plā-

nošanas stacijā, kā arī otro derīgo lietotājvārdu (skatiet 347. lpp.).
• Katram lietotājam ievadiet atbilstošu paroli.

2. Lai apstiprināšanu apstiprinātu, noklikšķiniet uz OK.

3. Tagad jums tiek parādīts aicinājums saglabāt apstiprināto terapijas plānu (skatiet 52.
lpp.).

4. Kad terapijas plāns ir saglabāts un apstiprināts, tiek parādīts atbilstošs ziņojums.

Ārsta pārbaude
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Kā atsaukt plāna apstiprinājumu

Ja nepieciešams, terapijas apstiprinājumu jebkurā laikā var atsaukt, izmantojot pogu Revoke
Approval dialoglodziņā Approval (skatiet 360. lpp.).
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10.4 Terapijas plāna apstiprinājuma atsaukšana
10.4.1 Plāna apstiprinājuma atsaukšana

Vispārīga informācija

Kad terapijas plāns ir apstiprināts, šo apstiprinājumu ir iespējams atsaukt, piemēram, ja vēlaties
šo plānu vēl modificēt.
Jebkurš lietotājs, kurš ir pilnvarots apstiprināt terapijas plānu, var arī atcelt jau esošu
apstiprinājumu.

Dialoglodziņš Approval

212. att. 

Plāna apstiprinājuma atsaukšana

Darbības

1. Funkciju apgabalā noklikšķiniet uz Plan Approval.

2.
Tagad parādītajā dialoglodziņā Approval pilnvarošanas lauki ir pelēkoti.
Lai atceltu apstiprinājumu, noklikšķiniet uz Revoke Approval.

Terapijas plāna apstiprinājuma atsaukšana
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Darbības

3.

Dialoglodziņā Authorization ievadiet lietotājvārdu un paroli, kas tiek izmantoti, lai pieteik-
tos plānošanas stacijā.
Lai apstiprinātam terapijas plānam noņemtu apstiprinājuma statusu, jums ir nepiecieša-
mas atbilstošas piekļuves tiesības.

4. Noklikšķiniet uz OK, lai atsauktu terapijas plāna apstiprinājumu.

PĀRBAUDES DARBĪBAS
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Terapijas plāna apstiprinājuma atsaukšana
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11 ARHĪVU VEIDOŠANA
11.1 Jauna arhīva izveidošana

Arhīva izveides aktivizēšana

Noklikšķiniet New Archive opciju apgabalā Load Archives vedņa lapā, kas ir redzama uzreiz pēc
programmatūras startēšanas (skatiet sadaļu 65. lpp.).

Jaunu arhīva vedņa lapa

213. att. 

Kā izvēlēties arhīva tipu

Darbības

1. New Archive vedņa lapā atlasiet nepieciešamo arhīva tipu, noklikšķinot uz atbilstošā no-
saukuma vai ikonas.

2. Noklikšķiniet uz Next, lai definētu nepieciešamos iestatījumus.

PIEZĪME: lapā New Archive ir norādīti tikai iespējotie (licencētie) datu formātu tipi, tādi kā
Brainlab formāti.
 

ARHĪVU VEIDOŠANA
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11.1.1 Jauna arhīva iestatījumi: Brainlab formāts

Vispārīga informācija

Šis arhīvs tiek izmantots datiem paplašinātā Brainlab formātā. Iestatījumus, kurus var definēt šajā
darbībā, var pielāgot vēlāk jebkurā laikā, izmantojot Settings pogu, kas atrodama Settings vedņa
lapā.

Brainlab formāta vedņa lapa

214. att. 

Kā iestatīt pamata Brainlab iestatījumus

Darbības

1. Ievadiet piemērotu arhīva nosaukumu Archive Name laukā.

2.
• Ievadiet pacienta datu faila ceļu manuāli Data path laukā.
• Var arī pārejiet uz attiecīgo tīklu vai vietējo ceļu, izmantojot Browse pogu.

3. Lai pārbaudītu, vai faila ceļš ir derīgs, noklikšķiniet uz Test connection.

4. Noklikšķiniet uz OK, lai atgrieztos Load Archives vedņa lapā, kur ir iespējams ielādēt ne-
pieciešamo arhīvu, kā izklāstīts 65. lpp.

Jauna arhīva izveidošana

364 Klīniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 iPlan® RT Vers. 4.5



12 EKSPORTĒŠANA
12.1 Eksportēšanas pārskats

Pieejamās eksportēšanas opcijas

iPlan RT Dose ir pieejamas tālāk norādītās eksportēšanas opcijas:
• devas eksportēšana (skatiet 366. lpp.),
• eksportēšana DICOM un citos formātos (skatiet 373. lpp.).

Piezīmes par drošību

Eksportēšanas opcijas ļauj izmainīt pacienta vārdu un/vai ID. Tomēr šī funkcija ir jālieto ar
īpašu piesardzību, jo tā var izraisīt dažādu pacientu ārstēšanas plānu sajaukšanas iespēju.

EKSPORTĒŠANA
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12.2 Devas eksportēšana
12.2.1 Devas informācijas eksportēšana

Vispārīga informācija

Šī funkcija ļauj veikt devas volumetriskā, planārā vai lineārā sadalījuma informācijas eksportēšanu
uz failu.

Devas eksportēšanas aktivizēšana

Noklikšķiniet uz Dose sadaļā Export, kas atrodas darbībā Physicist’s Verification. Parādās
dialoglodziņš, kas satur aksiālos, koronāros un sagitālos attēla skatus un atbilstošās devas
displeju.

Dialoglodziņš Dose Export

215. att. 

Datu eksportēšanas definēšana

Komponents Funkcija

Region selection

Varat atlasīt reģionu, par kuru eksportēt devas informāciju. Tas var
būt pēc:
• Volume;
• Scan plane (axial, coronal or sagittal);
• Linear direction (left-right LR, anterior-posterior AP, foot-head FH).

Devas eksportēšana
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Komponents Funkcija

Dose Range

Varat definēt:
• koordinātas, lai noteiktu devas datu diapazonu, kas tiks eksportēts:

(L un R), (A un P), (F un H);
• atbilstošo Step izmēru (milimetros) katram koordinātu pārim.

Attēla kadrs

Varat definēt devas datu diapazonu, kas tiks eksportēts, novietojot
peles kursoru virs zilā kadra vienā no attēla skatiem un pielāgojot ka-
dru.

• Varat izmantot esošo izocentru (ārstēšanas grupu) kā atsauci, defi-
nējot devu diapazonu.

• Varat arī ritināt pa pieejamajiem slāņiem ar peli, lai atrastu atbilsto-
šo interesējošo reģionu.

Export filename
Varat ievadīt faila nosaukumu, piem., Dose_export.txt.
Noklusējuma ceļš ir C:\Brainlab\Export\Dose\. To var mainīt, izman-
tojot funkciju Browse ...

Single Beam Export Skatīt tālāk sniegto informāciju.

Viens vai vairāki faili

Opcijas

Lai eksportētu atsevišķu failu katram plānotajam staram vai lokam, aktivizējiet Single Beam Ex-
port.
• Katrā eksportētajā failā norādīta kopējā deva, ko devis atbilstošais stars vai loks visās frakci-

jās.
• Katra eksportētā faila nosaukums ir tāds, kā Export filename ievadītais, kas pievienots ārstē-

šanas grupas un attiecīgā ārstēšanas elementa nosaukumiem.

Lai eksportētu visa plāna kopējās devas informāciju vienā failā, deaktivizējiet Single Beam Ex-
port.
• Eksportētais fails satur visa plāna visu frakciju kopējās devas sadalījumu un ietver arī visus

aktīvo devu matricu komponentus.
• Katra eksportētā faila nosaukums ir tāds, kā Export filename ievadītais.

Par eksportētajiem failiem

Visi eksportētie faili sākas ar vienādu galvenes informāciju, kurā aprakstīta programmatūras
versija, pacients, ārstēšanas veids, stara dati utt.

EKSPORTĒŠANA

Klīniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 iPlan® RT Vers. 4.5 367



Iekļauts plakņu, rindu un kolonnu skaits, kā arī informācija par tabulas ierakstu mērvienību.

Eksportēšanas veikšana

Noklikšķiniet OK, lai veiktu eksportēšanu.

Devas eksportēšana
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12.2.2 Devas plūsmas blīvuma eksportēšana

Vispārīga informācija

Šo funkciju varat izmantot, lai eksportētu devas sadalījumu atsevišķos staros (atbilstošo un
IMRT), ko satur ārstēšanas plāns.
Izmantojot homogēnu kuba formas fantomu un apstarojot atsevišķus kārtiņas laukus, devas
sadalījumu katrā starā var salīdzināt ar izmērītajām vērtībām, piemēram, lai veiktu viena stara
IMRT QA.
Lai salīdzinātu, attiecīgie stari ir novietoti perpendikulāri fantoma virsmai.

Eksportētā deva balstīta uz MU vienas frakcijas vērtību un tiek aprēķināta, izmantojot
zīmuļa stara (Pencil Beam) algoritmu. Šajā gadījumā netiek izmantots Monte Carlo
algoritms.

Fluence Dose eksportēšanas aktivizēšana

Noklikšķiniet uz Fluence Dose ikonas iedaļā Export, kas atrodas darbībā Physicist’s
Verification.

Šī funkcija nav pieejama loka ārstēšanas gadījumā. Tādēļ saliktiem plāniem, kuri satur
lokus un starus, iespējams eksportēt tikai staru informāciju.

Fluence Dose dialoglodziņš

216. att. 

EKSPORTĒŠANA

Klīniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 iPlan® RT Vers. 4.5 369



Datu eksportēšanas definēšana

Komponents Funkcija

Phantom Properties
Šo informāciju izmanto, lai izveidotu ūdens fantoma audu modeli, ko iz-
mantos devas aprēķināšanai.
Ievadiet fantoma Electron Density un fantoma izmērus (AP, LR un FH).

Isocentric Setup

Laukā Depth ievadiet kārtiņas plaknes ģeometrisko dziļumu (A-P virzie-
nā) no fantoma virsmas. Šī plakne definē arī izocentra plakni.
• Izocentrs atrodas fantoma centrā LR un FH virzienos.
• Dziļuma vērtība nevar būt lielāka par AP vērtību, kas ievadīta fantoma

rekvizītos.
SSD laukā (attālums no avota līdz virsmai) norāda avota attālumu no izo-
centra (iekļauts iekārtas profilā), no kura atņemts ģeometriskais dziļums.

Used Element MU
(Izmantotais ele-

ments MU)

Ja izvēles rūtiņa Use Element Single Fraction MU ir aktivizēta, devas
sadalījuma aprēķināšanai tiek izmantotas plānā esošās atsevišķu staru
MU vērtības vienai frakcijai.
Ja šī izvēles rūtiņa ir deaktivizēta, ievadiet lietotāja definēto vērtību (> 0),
ko lietos visiem stariem Element MU laukā.

Export Parameters
Ievadiet Grid Size, kas jālieto devas plūsmas blīvuma eksportēšanai.
Definējiet Number of Pixels x un y virzienā no izocentra punkta. Tas defi-
nē datu diapazonu, kas tiks eksportēti.

Noteiktu datu eksportēšana

Darbības

1.
Filename apgabalā parādīta plūsmas blīvuma datu eksporta mape.
To varat mainīt, izmantojot funkciju Browse ... Noklusējuma ceļš ir C:\Brainlab
\Export\Dose\.

2.

Ievadiet faila nosaukumu, piem., Fluence_Export.txt.
Eksportētais fails sākas ar galvenes informāciju, kurā aprakstīta programmatūras versija,
pacients, ārstēšanas veids, stara dati utt.
Iekļauts plakņu skaits (sakrīt ar elementu skaitu), rindu skaits un kolonnu skaits, kā arī in-
formācija par tabulas ierakstu mērvienību.

3. Noklikšķiniet OK, lai sāktu eksportēšanu.

Devas eksportēšana
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12.3 Eksportēšana DICOM un citos formātos

Vispārīga informācija

Jūs varat izmantot Export Wizard, lai eksportētu apstiprinātu ārstēšanas plānu:
• uz DICOM arhīvu;
• uz ExacTrac pacienta pozicionēšanas sistēmu.

Ja plāna informācija no iPlan RT tiek tieši eksportēta un izmantota pacienta
pozicionēšanas sistēmā (izmantojot vai nu Export to ExacTrac, vai DICOM eksportēšanu),
piemēram, ārstēšanas pozīcijas, tad ārstēšanai jāizmanto ar to saistītais iPlan RT
ārstēšanas plāns.

Dialoglodziņš Save Archives

Kad noklikšķināt uz Export Wizard ikonas sadaļā Export, kas atrodas darbībā Physicist’s
Verification, parādās šāds dialoglodziņš.

217. att. 

Arhīva tips

Atlasiet nepieciešamo arhīva tipu:

Komponents Funkcija

Atlasiet šo ikonu, lai eksportētu pozicionēšanas datus ExacTrac formātā.

Atlasiet šo ikonu (noklusējuma nosaukums: DICOM Export), lai eksportētu uz
lokālo cieto disku.

Atlasiet šo ikonu (noklusējuma nosaukums: DICOM Network Push), lai eks-
portētu uz attālinātu PACS vai Record & Verify sistēmu.
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PIEZĪME: papildu eksporta arhīvus (piem., papildu PACS sistēmām) var izveidot tā, kā aprakstīts
389. lpp.
 

Jaunu arhīvu izveide

Lai izveidotu jaunu arhīvu, izmantojiet pa labi no dialoglodziņa esošā paneļa funkcijas.

Komponents Funkcija

New Archive Ļauj norādīt arhīva veidu un jaunā arhīva iestatījumus.

Settings
Ļauj atlasītajam arhīvam definēt specifiskus iestatījumus:
• DICOM arhīva iestatījumus skatiet 389. lpp.;
• ExacTrac arhīva iestatījumus skatiet 386. lpp.

Delete Neatgriezeniski dzēš jebkuru atlasīto failu. Pirms jebkura faila dzēšanas sistē-
ma vienmēr pieprasa galīgo apstiprinājumu (skatiet 60. lpp.).

Logfile ... Ļauj parādīt žurnālfailu, kas ietver papildinformāciju par līdz šim izpildītajām
darbībām (skatīt 72. lpp.).

Eksportēšanas turpināšana

Noklikšķiniet uz Next, lai turpinātu datu eksportēšanu.

Eksportēšana DICOM un citos formātos
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12.3.1 Eksportēšana DICOM

DICOM atbilstība

iPlan RT Dose izmanto DICOM 3.0 Merge library kā pārsūtīšanas protokolu uz trešās puses
sistēmām. DICOM atvieglo dažādu tirgotāju sistēmu vispārējo savietojamību. DICOM RT
(Radioterapija), kas izmantota iPlan RT Dose, ir jaunākā DICOM objektu apakškomponente, ko
izmanto specifiska digitālā attēla, grafisku un attēlus nesaturošu datu pārsūtīšanas realizēšanai
starp divām vai vairāk sistēmām.
Detalizētāku informāciju skatiet jaunākajā DICOM atbilstības pārskatā www.brainlab.com/dicom.
Brainlab veiktā DICOM konfigurēšana nekādā gadījumā negarantē, ka savietojamība ir vienmēr
pareiza. Lietotājiem ir jāpārbauda, ka viņu aprīkojums ir pilnībā funkcionāls un nodrošina precīzus
rezultātus.
Uzmanīgi pārskatiet struktūru formas, kas tiek importētas no trešo personu plānošanas sistēmām
vai eksportētas uz šādām sistēmām. DICOM standarta īpašību dēļ pārsūtīšanas laikā noteiktas
struktūras var tikt modificētas vai tikt nejauši mainītas, jo dažādi TPS tirgotāji DICOM standartu
interpretē atšķirīgi.

Piezīmes par drošību

DICOM pats par sevi negarantē savietojamību. Tomēr atbilstības pārskats atvieglo pirmā
līmeņa validāciju dažādu lietojumprogrammu, kas atbalsta vienas un tās pašas DICOM
funkcionalitātes, savietojamībai. Šis atbilstības pārskats ir jāizlasa un jāizprot kopā ar
DICOM standartu.

Saskaņā ar IEC 62274 standarta „Radioterapijas ierakstu drošība un pārbaudes sistēmas”
6.6. nodaļu „Datu akceptēšana” ārstēšanas iekārtas iestatīšanas dati un citi pacienta
ārstēšanas dati ir pieejami ārstniecības nolūkiem tikai tad, kad operators apstiprina, ka
datu pareizība un pilnība ir pārskatīta.

Eksportēšana ir jāpārbauda, salīdzinot ārstēšanas parametrus, kas ģenerēti, izmantojot
iPlan RT Dose (piem., kā redzams izdrukā), ar parametriem jūsu ārstēšanas vadības
sistēmā un ārstēšanas panelī.

Aprīkojuma pārbaude

Saskaņā ar IEC 62266 standarta „Pamatnostādnes DICOM izmantošanai radioterapijā”
11. nodaļu „Lietotāju vērībai” starojuma onkoloģijas aprīkojuma pircējiem ir jāpārliecinās
par to, ka iekārta pareizi sazinās ar citu aprīkojumu un veiksmīgi pārsūta informāciju,
izmantojot DICOM protokolus un definīcijas.

Datu pārskatīšana un apstiprināšana

Ērtumam nodrošināts apstiprināšanas mehānisms, lai pārliecinātos, ka ārstēšanas datu pareizība
un pilnība ir pārskatīta pirms ārstēšanas uzsākšanas pacientam (skatiet 347. lpp.).

Saskaņā ar IEC 62083 standartu lietotājam ir jāpārliecinās, ka visi ārstēšanas plāna
parametri ir apstiprināti pirms eksportēšanas trešās puses sistēmā.
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12.3.2 Eksportēšana DICOM: aktivizēšana

Pirms darba sākšanas

Eksportēšana uz DICOM ir iespējama tikai pēc tam, kad ir definēti ārstēšanas elementi (stari vai
loki). IMRT staru un HybridArcs gadījumā jāveic optimizācija (skatiet 305. lpp.).
Ārstēšanas plānam jābūt arī saglabātam (skatiet 52. lpp.), pirms to var eksportēt uz DICOM.
Lai gan eksportēšana uz DICOM ir tehniski iespējama apstiprinātiem un neapstiprinātiem plāniem,
eksportēšana tiek pārtraukta, ja datu eksportēšanas platformas fails ir konfigurēts m3 pilnai
integrācijai un plāns nav apstiprināts. Šādā gadījumā programmatūra pieprasa plāna
apstiprināšanu.

Piezīmes par drošību

Tā kā eksportu uz DICOM var konfigurēt tā, lai automātiski neiztukšotu eksporta mapi
ikreiz, kad tiek veikta eksportēšana, jāpievērš īpaša uzmanība, lai izvairītos no sajaukšanas
ar DICOM RT ārstēšanas plāniem, kas jau ir saglabāti DICOM eksporta mapē.

Ja jūsu iPlan RT Dose programmatūra ir konfigurēta, lai automātiski iztukšotu eksporta
mapi ikreiz, kad tiek veikta eksportēšana, nemainiet iepriekš uzstādīto eksportēšanas
direktoriju, ja neesat pārliecinājies, ka faili, kas atrodas šajā direktorijā, ir dublēti, kur
nepieciešams.

Eksportēšanas DICOM aktivizēšana

Darbības

1. Noklikšķiniet uz Export Wizard sadaļā Export, kas atrodas darbībā Physicist’s Verifica-
tion.

2.
Izvēlieties vienu no šīm darbībām:
• DICOM Export, lai eksportētu uz lokālo cieto disku;
• DICOM Network Push, lai eksportētu uz attālinātu PACS vai Record & Verify sistēmu.

3. Noklikšķiniet uz Next.
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12.3.3 Eksportēšana DICOM: plāna statuss

Vispārīga informācija

Ja ārstēšanas plāns nav apstiprināts, tagad tiek parādīts Plan Status dialoglodziņš (skatiet 283.
lpp.). Pirms turpināšanas kļūdas un brīdinājumi ir īpaši jāpārskata un terapijas plāns ir jāizlabo, ja
nepieciešams.

Plāna statuss

218. att. 

Plāna modificēšanas izvēlne

Opcijas

Ja nevēlaties modificēt ārstēšanas plānu, nospiediet OK dialoglodziņā Plan Status, lai turpinātu
ar Object Selection (376. lpp.).

Lai modificētu terapijas plānu, nospiediet Cancel, lai aizvērtu dialoglodziņu Plan Status. Kad
esat veicis nepieciešamās ārstēšanas plāna modifikācijas, vēlreiz noklikšķiniet uz Export Wi-
zard funkciju apgabalā, lai aktivizētu modificētā plāna eksportu uz DICOM.
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12.3.4 Eksportēšana DICOM: objekta atlase

Vispārīga informācija

Kad ir atlasīts eksporta arhīvs un, ja nepieciešams, pārskatīts Plan Status dialoglodziņa saturs,
tiekat novirzīts uz Object Selection dialoglodziņu.

Eksportēšanas veikšana

Ekrāna augšpusē sadaļā Plan Details sniegta dažāda informācija par ārstēšanas plānu, tostarp
pacienta vārds un ārstēšanas plānam piešķirtais nosaukums. To var rediģēt, ja nepieciešams.
• Žurnālfailu, kas satur informāciju par pašreizējo eksportu uz DICOM, var atvērt, izmantojot

Logfile ... (skatiet 72. lpp.).
• Citas funkcijas, kas pieejamas opciju apgabalā, kas atrodas pa labi no dialoglodziņa, nedaudz

atšķirsies atkarībā no atlasītā eksportēšanas platformas faila pašreizējam arhīvam (skatiet
389. lpp.).

Kad nepieciešamie iestatījumi ir veikti, noklikšķiniet uz Export, lai veiktu eksportēšanu (skatiet
384. lpp.).

Pacienta vārda un ID izmaiņas ir jāveic uzmanīgi. Speciālo rakstzīmju izmantošana,
piemēram, var izraisīt nejaušu pacienta failu dublēšanu.

Neatbilstoša eksportējamo datu atlase var nepieļaut vai aizkavēt pacienta ārstēšanu, un
atspējotie objekti tiek automātiski atsijāti.

Klīniskā pētījuma platformas iestatījumi

Eksportējot klīnisko pētījumu laikā izmantojamās datu kopas, sarakstā esošie DICOM objekti tiek
eksportēti pēc noklusējuma, un tos nevar atsijāt.
Anonimizācijas process tiek veikts automātiski eksporta laikā saskaņā ar RTOG standartu.

Attēla datu pārģenerēšana

Lokalizētās datu kopas eksportēšanas laikā attēla pikseļu dati tiks pārģenerēti, pamatojoties uz
lokalizācijas informāciju, lai izgūtu ortogonālus attēlus. Tas attiecas arī uz ārstēšanas plāniem, ja
atsauces kopa atšķiras no novietojuma kopas. Šajā gadījumā atsauces kopa tiks pārģenerēta
novietojuma kopas koordinātu sistēmā.
Šie dati atšķiras no sākotnēji importētajiem DT attēlu datiem. Jums ir uzmanīgi jāizlemj, kā
turpināt šo datu apstrādi (piem., pacienta pozicionēšanai).

Eksportēšana DICOM un citos formātos
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Objekta atlases dialoglodziņš

219. att. 

Komponents Funkcija

Auto Anonymize Anonimizē pacienta vārdu un Patient ID.

Reset Atjauno sākotnējo pacienta vārdu un Patient ID. Tas ir iespējams tikai
pirms eksportēšanas pabeigšanas.

Plan State Parāda Plan Status dialoglodziņu (skatiet 283. lpp.).

Select All Atlasa visus objektus.

Deselect All Atceļ atlasi visiem objektiem.
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12.3.5 Eksportēšana DICOM: eksportēšanas parametri

Dialoglodziņš Export Parameters

220. att. 

Dialoglodziņa saturs

Komponents Funkcija

Create subdirectories Ja aktivizēts šis komponents, eksportētie DICOM RT objekti tiek sa-
glabāti apakšdirektorijā, nevis vienā mapē.

Course ID Kursa ID ir jāievada tikai tad, ja eksportēšanai tika atlasīta Lantis/
IMPAC eksportēšanas platforma.

Structures Ja aktivizēts Include Isocenters as Points, izocentri tiek eksportēti
DICOM RT Struct objekta sastāvā kā struktūras.

Plan

Beam Dose:
• Actual: tiek eksportēta iPlan RT Dose aprēķinātā izocentra punk-

ta deva.
• Manual: lietotājs var ievadīt fiktīvu stara devu mērvienībās Gy. Šī

vērtība ir ierakstīta eksportētajā DICOM failā.
• Altered: stara devu aprēķina tā, kā aprakstīts 395. lpp. Noteiktos

apstākļos var rasties neatbilstības starp viena stara devu un 3D
devas apjoma matricu.

Dose Rate:
• Defined: tiek eksportēts devas līmenis, kas tika atlasīts ārstēšanas

grupā.
• Null: tiek eksportēts devas līmenis 0.
• None: netiek eksportēta nekāda vērtība.

DRR

Varat eksportēšanai atlasīt Treatment Beam Views un Setup
Views. Varat DRR failiem pievienot arī lapiņu un spaiļu pozīcijas.
To var izmantot, ja trešās puses sistēmā ir iespējams apskatīt lapi-
ņas/spailes informāciju.

Ja stara devas vērtībai atlasītas vērtības Actual, Manual vai Altered, Export Parameters
lapā eksportētā vērtība atšķiras no devas vērtības noteiktā punktā, ja salīdzina ar iPlan RT
Dose lietojumprogrammu vai izdruku.
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12.3.6 Eksportēšana DICOM: objektu skaita samazināšana

Vispārīga informācija

Ja kontūras objektu skaits pārsniedz ierobežojumu, ko iestatījis Brainlab, tad nepieciešams
samazināt eksportējamo objektu skaitu. Šis dialoglodziņš tiek parādīts tikai tad, ja ir pārsniegts
ierobežojums.

Dialoglodziņš Reduce Objects

221. att. 

Objektu skaita samazināšana

Darbības

1. Katrs eksportējamais objekts ir norādīts ar atzīmi. Deaktivizējiet atzīmi katram objektam,
kura eksportēšanu vēlaties atcelt.

2. Ja objektu skaits ir samazināts līdz pieņemamajam ierobežojumam, tiek aktivizēta Next
poga.

3. Noklikšķiniet uz Next, lai turpinātu eksportēšanu.
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12.3.7 Eksportēšana DICOM: kontūru apstiprināšana

Vispārīga informācija

Ja eksportējamajam objektam ir nepieciešams samazināt kontūras punktu skaitu, tiek parādīts šis
dialoglodziņš. Tas ļauj pārbaudīt, vai kontūru informācija vēl ir pietiekami precīza.
Šis dialoglodziņš tiek parādīts tikai tad, ja tika iegādāta DICOM RT Struct funkcionalitāte.

Kontūras RT struktūru kopās var tikt interpretētas atšķirīgi dažādās sistēmās. Tādēļ var
rasties nevēlama kontūru orientācija vai līdzinājums, apvēršana vai spoguļošana attēlos.
Pat struktūru forma un apjoms var nedaudz atšķirties dažādās sistēmās dažādu kontūras
attēlojošo algoritmu dēļ. Šī iemesla dēļ struktūras pēc importēšanas trešās puses sistēmā
ir rūpīgi jāpārbauda.

Dialoglodziņš Contour Approval

222. att. 

Darbības

1. Sarakstā atlasiet interesējošo reģionu (konturētu objektu).

2. Izmantojot rīkjoslas funkcijas pa labi no dialoglodziņa, pielāgojiet attēla skata iestatījumus
(kontrastu, palielinājumu, parādīto slāni utt.), lai atvieglotu maksimālu ROI redzamību.

3. Attēla skatā kontūras informāciju tagad var pārskatīt, izmantojot funkcijas, kas aprakstītas
381. lpp.

4. Lai pārietu uz nākamo slāni, kas satur samazinātu kontūru, nospiediet Next Reduced
Contour.

PIEZĪME: augšpusē pa kreisi no attēla skata esošais ziņojums norāda, vai pašreizējais attēla
slānis satur samazinātas kontūras.
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Kontūru pārskatīšanas funkcijas

Komponents Funkcija

Show Spy Glass

Šī funkcija ļauj tieši salīdzināt sākotnējās un samazinātās kontūras.

Show Original and Redu-
ced Pārklājas sākotnējās un samazinātās kontūras.

Show Original Tiek parādītas tikai sākotnējās kontūras.

Show Reduced Tiek parādītas tikai samazinātās kontūras.

Samazinot kontūras (kontūras punktu skaitu), nelielas kontūras var deformēties vairāk
nekā lielāki objekti vai pat pilnībā izzust. Tādēļ rūpīgi jāpārbauda kontūru pareizība pēc
importēšanas trešās puses sistēmā.

Brainlab saglabā kontūras ar ļoti augstu precizitāti. DICOM ierobežojumu dēļ kontūras
punktu daudzums var tikt samazināts, pirms tie ierakstīti DICOM RT struktūras kopā. Tādēļ
rūpīgi jāpārbauda kontūru pareizība pēc importēšanas trešās puses sistēmā.

Eksportēto kontūras punktu izmēri var pārsniegt kontūras punktu skaitu, ko pieņem trešās
puses sistēma. Tas var izraisīt nevēlamu kontūras deformāciju. Tādēļ rūpīgi jāpārbauda
kontūru pareizība pēc importēšanas trešās puses sistēmā.
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12.3.8 Eksportēšana DICOM: devas/DVH iestatījumi

Vispārīga informācija

Šis dialoglodziņš tiek parādīts tikai tad, ja tiek veikta pilnīga eksportēšana. Tas ļauj norādīt, kura
devas sadalījuma un DVH informācija jāeksportē uz DICOM.
Skatiet 395. lpp.

Dialoglodziņš Dose Export

223. att. 

Dialoglodziņa komponenti

Komponents Funkcija

Dose Region

Šajā apgabalā atlasiet devas informāciju, kas tiks eksportēta:
• All PTVs
• All PTVs and OARs
• All outlined structures
• Complete model (viss ārstēšanas plāna saturs)

Dose Summation
Type

Varat definēt, kam datus nepieciešams aprēķināt un eksportēt:
• visam ārstēšanas plānam (Entire Plan);
• ordinētajām devām (Prescription);
• ārstēšanas stara devas (Beam).

Ja izvēlaties Beam, programmatūrai var pietrūkt atmiņas lielam staru skai-
tam, kam definēti lieli devu apjomi.

Export DVHs

Aktivizējiet izvēles rūtiņu, lai atlasītu eksportēšanai tālāk norādītos:
• PTVs only
• PTVs and OARs
• All objects
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Komponents Funkcija

Select Range
Definējiet koordinātas no kreisās puses uz labo (L un R), priekša–aizmu-
gure (A un P) un pēdas–galva (F un H), lai noteiktu devas datu diapazonu,
kas tiks eksportēts.

Attēla kadrs

Varat definēt devas datu diapazonu, kas tiks eksportēts, novietojot peles
kursoru virs zilā kadra vienā no attēla skatiem un pielāgojot kadru.

• Varat izmantot esošo izocentru (ārstēšanas grupu) kā atsauci, definējot
devu diapazonu.

• Varat arī ritināt pa pieejamajiem slāņiem ar peli, lai atrastu atbilstošo in-
teresējošo reģionu.

• Kadra izmēru robežu var pielāgot, izmantojot Margin grozāmpogas lo-
dziņu.

Eksportēšanas informācija

Ja atmiņa, kas nepieciešama devas eksportēšanai, pārsniedz pieejamo, tas var izraisīt atmiņas
problēmas. Tiek parādīts brīdinājuma ziņojums, kas ļauj atcelt darbību vai turpināt:

224. att. 

Ja mērķa sistēma nevar nolasīt vairāk par vienu ārstēšanas plāna frakciju, plāns tiek
sadalīts un programmatūru iespējams konfigurēt, lai izveidotu vienu DICOM RT ārstēšanas
plānu katram izocentram. Pārliecinieties, ka pēc pārsūtīšanas uz mērķa sistēmu visi plāni ir
importēti. Ja daži plāni nav pareizi importēti, piegādātās devas var būt pārāk mazas,
salīdzinot ar izrakstīto devu. Katra plāna nosaukumā ir parādīts konkrētā plāna kārtas
numurs un kopējais plānu skaits. Turklāt DICOM failā ir ietverts saraksts ar atsauces
plāniem. Ja nepieciešams, informējiet mērķa sistēmas ražotāju, lai pārbauda Brainlab
atbilstības pārskatu par šīs DICOM funkcijas izmantošanu.
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12.3.9 Eksportēšana DICOM: eksportēšanas noslēgšana

Eksportēšanas veikšana

Kad nepieciešamie iestatījumi ir veikti Object Selection dialoglodziņā, veiciet eksportēšanu,
noklikšķinot uz Export.

Eksportēšanas kopsavilkums

225. att. 
Kad eksportēšana ir pabeigta, Object Selection dialoglodziņa saturs šajā dialoglodziņā tiek
parādīts pelēkā krāsā. Tas apstiprina veiksmīgu eksportēšanu.
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12.3.10 Eksportēšana uz ExacTrac

Vispārīga informācija

Varat eksportēt apstiprināto ārstēšanas plānu lietošanai ar Brainlab ExacTrac pacienta
pozicionēšanas sistēmu. Eksportēt var tikai apstiprinātus plānus.
PIEZĪME: pēc eksportēšanas uz DICOM tiekat automātiski paaugstināti, lai veiktu eksportēšanu
uz ExacTrac (skatiet 373. lpp.).
 

Eksportēšanas uz ExacTrac aktivizēšana

Darbības

1. Noklikšķiniet uz Export Wizard sadaļā Export, kas atrodas darbībā Physicist’s Verifica-
tion.

2. Atlasiet Export to ExacTrac iespēju Save Archives dialoglodziņā un noklikšķiniet uz
Next.

Kopsavilkuma dialoglodziņš

226. att. 

Darbības

1. Koka skatā atlasiet attēlu kopu un objektus, kurus vēlaties eksportēt.

2. Ja vēlaties automātiski anonimizēt pacienta vārdu un pacienta ID, noklikšķiniet uz Auto
Anonymize.

3. Lai redzētu žurnālfailu, kurā ietverta papildinformācija par līdz šim izpildītajām darbībām
(skatiet 72. lpp.), noklikšķiniet uz Logfile...

4. Lai sāktu eksportēšanu, noklikšķiniet uz Export.
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Eksportēšanas ierobežojumi

Eksportēt iespējams tikai tās datu kopas, kuru maksimālais skenēšanas garums ir 1 000 mm un
kurās ir mazāk nekā 400 slāņi.

Piezīmes par drošību

Jūsu atbildība ir nodrošināt, lai iekārtas konfigurācijas (tostarp (bet ne tikai) spaiļu
iestatījumi) jebkurā laikā tiek sinhronizētas starp dažādām konfigurācijas vietām (piem.,
ārstēšanas plānošanas sistēmu, Record & Verify sistēmu un ārstēšanas apgādes sistēmu).
Ja plānošanā un ārstēšanā lietotās iekārtas konfigurācijas neatbilst, tas var izraisīt
neparedzētu ārstēšanas apgādi vai klīniskās darba plūsmas zudumu.

Eksportētajās attēlu kopās krāsas var atšķirties no sākotnējām krāsām. Divi objekti, kas
bijuši dažādās krāsās, pēc eksportēšanas var būt vienā krāsā.

Lai nepieļautu nepareiza ārstēšanas plāna izmantošanu ārstēšanas laikā, vienmēr
pārliecinieties, ka uz ExacTrac ticis eksportēts attiecīgā pacienta galīgais plāns, pārbaudot
pacienta vārdu, ID, izocentra nosaukumu un eksportēšanas laiku. Pirms eksportēšanas
atbilstošais plāns ir vienmēr jāapstiprina.

Vienmēr apstipriniet galīgo plānu, lai pārliecinātos, ka tas nav nejauši izmainīts.
Eksportējiet galīgo plānu trešās puses sistēmā vai ExacTrac uzreiz pēc apstiprināšanas.

ExacTrac arhivēšanas iestatījumi

Lai parādītu ExacTrac arhivēšanas iestatījumus, atlasiet Export to ExacTrac un noklikšķiniet uz
Settings eksportēšanas vednī:

227. att. 

Komponents Funkcija

Archive Name Varat izmainīt arhīva nosaukumu.
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Komponents Funkcija

Data path Arhīva failu atrašanās vieta.

Close application after
successful export

Ja šis komponents aktivizēts, iPlan RT Dose aizvērsies pēc ekspor-
tēšanas pabeigšanas.

Platform Parāda eksportēšanas platformu. Pašlaik tas rāda tikai ExacTrac.
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12.3.11 Eksportēšana DICOM: klīniskais pētījums

Vispārīga informācija

Varat rediģēt noteiktu aprakstošo informāciju klīniskajam pētījumam.
Informācija, ko var atlasīt nolaižamajā sarakstlodziņā, balstīta uz to informāciju, kas ievadīta
atbilstošā klīniskā pētījuma platformā (skatiet 393. lpp.).
Atlikušie lauki var tikt manuāli aizpildīti ar atbilstošo informāciju.

Eksportēšanas uz DICOM aktivizēšana klīniskiem pētījumiem

Darbības

1. Noklikšķiniet uz Export Wizard, kas atrodas darbībā Physicist’s Verification.

2. Atlasiet arhīvu eksportēšanai uz DICOM, izmantojot ATC eksportēšanas platformu.

Dialoglodziņš Clinical Trial

228. att. 

Komponents Funkcija

Name Klīniskā pētījuma sponsoram piešķirtais nosaukums

Protocol ID Pašreizējā klīniskā pētījuma attiecīgā protokola ID

Protocol Name Papildu informācija par atlasīto protokolu, kā definēts atlasītajā klīni-
skā pētījuma platformā (skatiet 393. lpp.)

Site ID Klīnikas centra ID, kurā tiks veikts pētījums

Site Name Klīnikas centra nosaukums, kurā tiks veikts pētījums

Case Number Pašreizējā klīniskā pētījuma kārtas numurs

Submission type Datu statuss (Initial, Correction vai Final)

Coordinating Center Šo klīnisko pētījumu koordinējošā organizācija
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12.3.12 DICOM arhīva definēšana

Vispārīga informācija

iPlan RT Dose atbalsta DICOM eksportēšanu uz lokālo cieto disku un DICOM pašpiegādi uz
attālinātu arhīvu, piemēram, PACS vai Record & Verify sistēmu.

Arhīva definēšanas aktivizēšana

Darbības

1. Noklikšķiniet uz Export Wizard sadaļā Export, kas atrodas darbībā Physicist’s Verifica-
tion.

2. Dialoglodziņā noklikšķiniet uz New Archive.

3.

Tagad parādītajā New Archive dialoglodziņā atlasiet vienu no tālāk norādītajiem:
• DICOM export to file system, lai izveidotu arhīvu eksportēšanai uz cieto disku;
• DICOM export to PACS via Network, lai izveidotu arhīvu attālinātai eksportēšanai uz

PACS vai Record & Verify sistēmu.

DICOM: lapa eksportēšanai uz cieto disku

229. att. 
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DICOM iestatīšana: iestatījumi eksportēšanai uz cieto disku

Darbības

1. Ievadiet piemērotu arhīva nosaukumu Archive Name laukā. Noklusējuma nosaukums ir
DICOM Export.

2.
• Ievadiet pacienta datu faila ceļu manuāli Data path laukā.
• Varat arī navigēt uz attiecīgo lokālo ceļu, izmantojot Browse pogu.

3. Laukā AET ievadiet lietojumprogrammas entītijas nosaukumu, kas definēts iPlan RT Do-
se jūsu klīnikā. Papildu informācija ir pieejama pie Brainlab atbalsta dienesta speciālista.

4.

Izmantojot Platform nolaižamo sarakstlodziņu, atlasiet atbilstošo eksportēšanas platfor-
mas failu.
Opcijas, kas pieejamas, veicot eksportēšanu uz DICOM, nedaudz atšķirsies atkarībā no
atlasītā eksportēšanas platformas faila (skatiet 392. lpp.).
PIEZĪME: klīnisko pētījumu eksportēšanai jāatlasa iepriekš konfigurētā ATC eksportēša-
nas platforma, lai izsauktu klīniskā pētījuma dialoglodziņu. Skatiet 393. lpp.
 

5. Izmantojot Archive for follow up export nolaižamo sarakstlodziņu, atlasiet atbilstošo m3
instalāciju m3 pilnīgas integrācijas gadījumā.

6. Lai pārbaudītu, vai faila ceļš ir derīgs, noklikšķiniet uz Test connection.

7. Noklikšķiniet OK, lai atgrieztos Save Archives vedņa lapā, kurā varat veikt eksportēšanu
uz attiecīgo arhīvu, kā aprakstīts 374. lpp.

DICOM: PACS eksportēšanas lapa

230. att. 

DICOM iestatīšana: PACS eksportēšanas iestatījumi

Darbības

1. Ievadiet piemērotu arhīva nosaukumu Archive Name laukā. Noklusējuma nosaukums ir
DICOM Network Push.

2. Ievadiet atbilstošo informāciju laukos Server name or IP address un Server port num-
ber.
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Darbības

3.

Server AET laukā ievadiet lietojumprogrammas entītijas nosaukumu, kas definēts PACS
serverim.
• Lietojumprogrammas entītijas nosaukums ir reģistrjutīgs.
• Papildu informācija ir pieejama pie jūsu Brainlab atbalsta dienesta speciālista.

4. Ievadiet vietējās lietojumprogrammas entītijas nosaukumu Local AET for Query lauka
vaicājumā.

5.

Izmantojot Platform nolaižamo sarakstlodziņu, atlasiet atbilstošo eksportēšanas platfor-
mas failu.
Opcijas, kas pieejamas, veicot eksportēšanu uz DICOM, nedaudz atšķirsies atkarībā no
atlasītā eksportēšanas platformas faila (skatiet 392. lpp.).

6. Izmantojot Archive for follow up export nolaižamo sarakstlodziņu, atlasiet atbilstošo m3
instalāciju m3 pilnīgas integrācijas gadījumā.

7. Lai pārbaudītu, vai faila ceļš ir derīgs, noklikšķiniet uz Test connection. Savienojuma ies-
tatīšanai atbilstošais taimauts ir jāievada sekundēs Timeout (s) laukā.

8. Noklikšķiniet OK, lai atgrieztos Save Archives vedņa lapā, kurā varat veikt eksportēšanu
uz attiecīgo arhīvu, kā aprakstīts 374. lpp.
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12.3.13 DICOM platformas faili

Vispārīga informācija

Atkarībā no paredzētā turpmākā eksportēto DICOM datu izmantojuma jūsu klīnikā jūsu Brainlab
atbalsta dienesta speciālists iepriekš definē dažādus eksportēšanas platformas failus atbilstoši
jūsu prasībām.
• Eksportēšanas laikā pieejamās opcijas nedaudz atšķirsies atkarībā no iestatījumiem, kas

konfigurēti atlasītajā eksportēšanas platformas failā pašreizējam arhīvam (skatiet 389. lpp.).
• Drošības apsvērumu dēļ ārstēšanas plānu eksportēšanas platformas failus var rediģēt tikai

Brainlab atbalsta dienests.
• Noklusējuma eksportēšanas platformas izmantošana var izraisīt nepareizu ārstēšanu.
• Tomēr atbildīgais ārsts klīnisko pētījumu platformas failus var rediģēt tā, kā aprakstīts tālāk.
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12.3.14 Klīniskā pētījuma platformas iestatījumi

Vispārīga informācija

Klīnisko pētījumu platformu paraugi tiek saglabāti kā *.xml faili, kas atrodas šeit: C:\Brainlab
\iPlanRTDose4.5\Res\ClinicalTrialPlatforms
• Jāizveido atsevišķs platformas fails klīniskā pētījuma sponsoram. Tas ļaus iepriekš definēt

standarta iestatījumus (skatiet tabulu tālāk) visiem konkrēta tipa klīniskajiem pētījumiem.
• Atsevišķus iestatījumus katram klīniskajam pētījumam pēc tam var veikt Clinical Trial

dialoglodziņā DICOM eksportēšanas laikā (skatiet 388. lpp.).
PIEZĪME: lai gan DICOM eksportēšanas platformas faili kļūst nederīgi, ja tos rediģējusi
nepiederoša persona, tomēr klīnisko pētījumu platformas nav aizsargātas un tās var rediģēt
lietotājs.
 

Atzīmes nosau-
kums

Vērtības
veids

Skaidrojums

SponsorName virkne Klīniskā pētījuma sponsors, piem., RTOG, NSABP,
JCOG utt.

CoordCenter virkne Koordinācijas centrs klīniskā pētījuma izvērtēšanai.

SiteID naturāls skait-
lis Centra ID nodrošina koordinācijas centrs.

SiteName virkne Centra nosaukums var tikt ievadīts Clinical Trial dialo-
glodziņā DICOM eksportēšanas laikā.

SubmissionType „Correction”,
„Initial”, „Final” Iesniegšanas tips.

ProtocolList
entries

Naturāls skait-
lis Kopējais protokola sarakstam pievienoto ierakstu skaits.

Protocol number Naturāls skait-
lis

Numurs, kas piešķirts kādam protokola sarakstā esošam
ierakstam, kas definē parādīšanās secību nolaižamajā
sarakstlodziņā Clinical Trial dialoglodziņā.

Protocol/ID virkne Atbilstošā klīniskā pētījuma protokola īsais ID, piem.,
RTOG0415.

Protocol/Name virkne Klīniskā pētījuma garš apraksts.
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12.3.15 Eksportēšanas rezultātu pārbaude (DRR)

Vispārīga informācija

Katram izocentram tiek eksportēti divi iestatīšanas attēli 0° un 90° virzienā. Katram staram tiek
eksportēts arī viens stara avota skata (BEV) attēls ar MLC kontūrām un objektu kontūrām atkarībā
no Physics Administration konfigurācijas.
• Ārstēšanai ar IMRT BEV attēlos parādīta sākotnējā pozīcija, MLC forma saskaņota ar PTV

aptverošo kontūru.
• Dinamiskajiem lokiem BEV attēlā parādīts sākotnējais MLC lauks.

Informācija, kas attēlota eksportētajos DRR (piem., parādītā radioloģiskā MLC forma un fizikālā
objekta forma), var tikt konfigurēta RTPlan rekvizītos (skatiet 162. lpp.).

Pareiza segmentētu objektu eksportēšana DICOM RT attēlos iespējama tikai tad, ja pikseļu
platums un pikseļu augstums iestatīti vienādās vērtībās.

Eksportētais DRR

231. att. 

DRR eksportēšanas definēšana

To, vai DRR tiek eksportēti un kādai informācijai šajos DRR jābūt, var definēt ārstēšanas plāna
rekvizītos (skatiet 356. lpp.) un ārstēšanas grupas rekvizītos (skatiet 357. lpp.).
PIEZĪME: ņemiet vērā, ka papildu informācijas eksportēšana DRR var ietekmēt paraugu
saskaņošanu turpmākās ārstēšanas iestatīšanas laikā.
 

Skatiet Programmatūras lietotāja ceļvedis, Physics Administration 4.5.

Objektu segmentācija balstīta uz zemāku izšķirtspēju nekā sākotnējās attēlu sērijās. Tādēļ
objekta kontūras var nebūt tik precīzas kā parādītie audi. Struktūras, īpaši izocentri, ir
iekļautas tikai orientēšanās nolūkiem. Neizmantojiet kontūras vai MLC formas pacienta
pozicionēšanai.

Eksportēšana DICOM un citos formātos

394 Klīniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 iPlan® RT Vers. 4.5



12.4 Fona eksportēšana: ārstēšanas devas DICOM RT
plānā

Vispārīga informācija

Kad devas ordinēšana ir pabeigta, var veikt devas eksportēšanu. Eksportētais ārstēšanas plāns
satur ārstēšanas plāna informāciju, piem., lineārā paātrinātāja gentrija, kolimatora pozīciju, MLC
formas, MU utt. Ordinētās devas eksportētās vērtības ir atkarīgas no tā, vai:
• deva ir ordinēta tikai vienam PTV - šajā gadījumā ordinētā vērtība ir vienāda ar pašreizējo

vērtību;
• ārstēšana ietver vairākas ordinācijas vairākiem PTV. Šīs ordinācijas savstarpēji ietekmē viena

otru.

Piemērs - divu PTV ārstēšana

Tālāk redzamajā piemērā viens stars no PTV 1 šķērso PTV 2 un pievieno nozīmīgu devas
daudzumu PTV 2 ordinētajam daudzumam.

232. att. 
Tas ietekmē eksportēto devu vērtības tā, kā norādīts tālāk.
• Kā norādīts iepriekš, viena stara devas PTV 2 neatbilst ordinētajai izocentra devai 75 Gy. Viens

stars no PTV 1, kas šķērso PTV 2, rada neatbilstību par 15 Gy.
• Eksportējot šo plānu R&V sistēmā, atsevišķa stara deva PTV 2, reizināta ar frakcijām,

sasummētos līdz 60 Gy.
Lai novērstu šīs nesakritības, salīdzinot ar sākotnējo ordināciju, eksportēšanas laikā iPlan RT
Dose aprēķina koeficientu, lai izlabotu viena stara devu un tādējādi kopējo devu R&V sistēmā.
MU vērtības paliek neskartas.
Piemērs - PTV 2 apstarojušo četru staru vērtības, ko ietekmējis PTV 1 10 Gy stars:

Stari Frakcijas Izrakstītā deva/Gy MU

1 10 2 150

2 10 2 150

3 10 1 50

4 10 1 50

Vērtības pēc eksportēšanas R&V sistēmā:
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Stari Frakcijas Izrakstītā deva/Gy MU

1 10 2,5 150

2 10 2,5 150

3 10 1,25 50

4 10 1,25 50

Eksportēšana trešās puses sistēmā

Tā kā dažas trešo pušu lietojumprogrammas neparedz vairāk kā vienu frakciju konkrētā plānā, tad
iPlan RT Dose var atdalīt ārstēšanas plāna saturu eksportēšanai. Pretēji iepriekšējām iPlan RT
Dose versijām pēc noklusējuma plāna atdalīšana netiek veikta pēc ārstēšanas grupas/izocentra,
bet gan pēc ordinācijas. Katrs eksportētais ārstēšanas plāns tagad satur vienu frakciju un visus
saistītos starus (neatkarīgi no tā, kurai ārstēšanas grupai/izocentram tie pieder). Lejupejošai
saderībai vēl ir iespējams konfigurēt plāna sadalīšanu ārstēšanas grupām, izmantojot
eksportēšanas platformu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu.
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12.5 Eksportēšana uz Varian MLC

Vispārīga informācija

Ja MLC datus nevar nosūtīt uz Record & Verify sistēmu, izmantojot DICOM, tad Create Varian
MLC file(s) funkcija ārstēšanas plānošanas darbībā ļauj ierakstīt MLC datus iepriekš konfigurētā
darbstacijas cietā diska direktorijā.
Pēc tam varat manuāli saglabāt attiecīgos failus datu nesējā un padarīt tos pieejamus
Novalis/MLC darbstacijā.

Izmantojot Varian MLC failus ar MU porcijās sadalītiem stariem/lokiem, tiks ierakstīts tikai
viens MLC fails. Šis fails ir jāizmanto visām stara porcijām! Dalītā lauka IMRT tiek ierakstīti
atsevišķi faili - pa vienam katra IMRT apakšlauka visām porcijām.

Izmantojot Varian MLC failus, vienmēr pārliecinieties, ka izmantojat pareizo MLC failu
attiecīgajam staram/lokam. Pārliecinieties, ka stara un loka nosaukumi ir unikāli un skaidri
identificējami! Stara un loka nosaukumi nedrīkst saturēt vairāk nekā 20 rakstzīmes. Garāki
nosaukumi netiks ierakstīti Varian MLC failos, un tie jāsaīsina pirms MLC faila
eksportēšanas. Nepārveidojiet Varian MLC failus manuāli, lai izvairītos no sajaukšanas ar
citiem stariem vai lokiem.

Brainlab kvalitātes nodrošināšanai konkrētam pacientam iesaka ārstniecības iestādēm
sagatavot un nodrošināt kontrolsarakstu, kurā ietilpst tālāk norādītais.
• Tiek izmantots pareizais Varian MLC fails.
• Tiek lietoti pareizie stari un loki.
• Izmantotais MLC fails ir atbilstošs galīgajam apstiprinātajam ārstēšanas plānam.

Vienmēr pārliecinieties, ka eksportējat Varian MLC failus, kas atbilst apstiprinātajam
DICOM plānam.

Varian MLC faila(-u) izveide

Darbības

1. Atlasiet RTPlan sarakstā, kas atrodas Treatment Planning darbības funkciju apgabalā.

2. Noklikšķiniet uz Create Varian MLC file(s), lai eksportētu attiecīgos failus.

3.

Ja eksportētie faili ir sekmīgi izveidoti, tiek parādīts attiecīgais ziņojums.

4. Noklikšķiniet uz OK, lai apstiprinātu ziņojumu.

EKSPORTĒŠANA
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Eksportēšana uz Varian MLC

398 Klīniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 iPlan® RT Vers. 4.5



13 TERAPIJAS DATU
DRUKĀŠANA

13.1 Drukāšanas dokumentu izveidošana

Vispārīga informācija

Kad terapijas plāns ir sagatavots, to var izdrukāt, izmantojot rīkjoslā pogu Print.
• Drukājamos dokumentus var atlasīt sarakstā.
• Dokumentus var priekšskatīt, kā arī tos var saglabāt PDF formātā.
• Dokumentu saturu var konfigurēt.
• Var norādīt arī mērķa pozicionētāju, lai varētu izveidot kraniālās terapijas pārklājumus.

Drukāšanas funkcijas aktivizēšana

Darbība

Lai atvērtu drukāšanas dialoglodziņu, noklikšķiniet uz pogas Print.

TERAPIJAS DATU DRUKĀŠANA
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Dialoglodziņš Print

233. att. 

Dialoglodziņa Print saturs

Nr. Komponents

① Drukas priekšskatījums

② Mērķa pozicionētāja atlase

③ Dokumentu atlases saraksts

④ Satura ģenerēšanas funkcijas

⑤ Printera pārvaldības funkcija

Piezīmes par drošību

Kvalificētai personai ir jāapstiprina visas ārstēšanas plāna atskaites, pirms tās tiek
izmantotas staru terapijā.

Visas izdrukātās koordinātas ir derīgas tikai kopā ar saderīgām pozicionēšanas sistēmām
(skatīt šeit: 20. lpp.).

Drukāšanas dokumentu izveidošana
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13.1.1 Dokumentu priekšskatīšana

Dokumentu priekšskatīšanas izpilde

Darbības

1.

Pieejamo dokumentu nosaukumi tiek parādīti sarakstā Select Documents.

2.

Lai parādītu dokumentu drukas priekšskatījuma apgabalā, noklikšķiniet uz tā nosaukuma
sarakstā.

Pieejamie dokumenti

234. att. 

TERAPIJAS DATU DRUKĀŠANA
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Nosacījumi, kas attiecas uz dokumentu TaPo Overlays

Dokumentu TaPo Overlays nevar izdrukāt tālāk norādītajos gadījumos.
• Nav pieejams kalibrēts printeris.
• Terapijas plānā nav iekļauta lokalizēta kraniālo datu kopa.
• Terapijas plāns nav apstiprināts.

Mērķa pozicionētāja atlases izpilde

Lai izveidotu attiecīgus lokalizētos kraniālo terapiju pārklājumus, atlasiet vēlamo mērķa
pozicionētāju.

235. att. 
• Sarakstā pieejamie mērķa pozicionētāji var atšķirties atkarībā no konkrētās sistēmas

konfigurācijas un klīnikā izmantotā mērķa pozicionētāja modeļa.
• Mērķa pozicionētāja pārklājuma saturs var atšķirties atkarībā no šeit veiktās atlases.

Pārbaudiet iekārtas profila iestatījumu, papildus pārbaudot katras mērķa pozicionētāja
izdrukas gaismas lauku.

Ja pacienta pozicionēšanai tiek izmantoti mērķa pozicionētāja pārklājumi, terapijā
jāizmanto saistītais programmatūras iPlan RT terapijas plāns un terapijas plānu nedrīkst
mainīt, izmantojot kādu citu ārstēšanas plānošanas sistēmu.

Drukāšanas dokumentu izveidošana
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13.1.2 Terapijas dokumentu drukāšana

Vispārīga informācija

Ja visas dokumenta konfigurācijas ir pieņemamas (skatīt šeit:405. lpp.), terapijas dokumentus var
izdrukāt.
PIEZĪME: TaPo pārklājumus nevar izdrukāt, līdz nav izpildīti nosacījumi, kas aprakstīti 402. lpp.
 

Printera atlase

Katram dokumentam var norādīt citu printeri, piemēram, tintes printeri mērķa pozicionētāja
pārklājumu izdrukāšanai vai lāzera printeri terapijas datu izdrukāšanai.
Lai noteiktu printeri, noklikšķiniet uz printera nosaukuma blakus dokumentam un atlasiet vēlamo
printeri.

Dokumentu drukāšana

Darbības

1. Atzīmējiet izvēles rūtiņu, kas atbilst visiem drukājamiem dokumentiem. Var izmantot vai-
rākas atlases.

2. Noklikšķiniet uz Print Selection.

Rūpīgi pārbaudiet, vai drukātā pārklājuma režģis atbilst mērķa pozicionētāja vai nesošo
plākšņu režģim.

Metriskās sistēmas mērvienības

Visi skaitļi programmatūrā iPlan ir norādīti metriskajās mērvienībās. Ja mērvienība nav norādīta,
tiek pieņemts, ka tā ir milimetros.

TERAPIJAS DATU DRUKĀŠANA
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13.1.3 Terapijas dokumentu eksportēšana

Vispārīga informācija

Dokumentus var eksportēt tieši uz norādīto ceļu, kas tiek apstiprināts dialoglodziņā Export To.
Atlasīto dokumentu nosaukumus var arī mainīt.

236. att. 
Dažas R&V sistēmas var nodrošināt automātisku šo terapijas dokumentu importēšanu. Lai
saņemtu detalizētu informāciju, sazinieties ar R&V sistēmas ražotāju.

Drukāšanas dokumentu izveidošana
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13.2 Dokumentu konfigurēšana

Dokumentu konfigurēšana drukāšanai

Darbība

Lai konfigurētu dokumentus drukāšanai, funkciju zonas ekrānā Print noklikšķiniet uz Configure
Documents.

Dialoglodziņš Configure Documents

237. att. 

TERAPIJAS DATU DRUKĀŠANA
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13.2.1 TaPo pārklājumu konfigurēšana

TaPo pārklājumu konfigurēšanas izpilde

Atlasiet cilni TaPo Overlays dialoglodziņā Configure Documents.

Cilne TaPo Overlays

238. att. 

Komponents Funkcija

All isocenters on one set
of target positioner over-

lays

Ja terapijas plānā ir ietverti vairāki izocentri, tie tiek izdrukāti kopā
vienā pārklājuma lapā.

Separate set of target po-
sitioner overlays per iso-

center

Katrs izocentrs terapijas plānā tiek izdrukāts atsevišķā pārklājuma la-
pā.

Paper Size Noklusējuma opcija šeit ir A4. Ja nepieciešami citi papīra izmēri,
Brainlab atbalsta dienesta speciālists var tos konfigurēt.

Dokumentu konfigurēšana
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13.2.2 DVH diagrammas PDF dokumentu konfigurēšana

DVH diagrammas PDF dokumentu konfigurēšanas izpilde

Atlasiet cilni DVH Graphs dialoglodziņā Configure Documents.
Var izveidot PDF dokumentu, kas ietver terapijas objektu (piemēram, plānoto mērķa apjomu (PTV)
vai riskam pakļauto orgānu (OAR)) devas apjoma histogrammas.

Cilne DVH Graphs

239. att. 

Komponents Funkcija

One Image per Page Katra DVH tiek izdrukāta atsevišķā lapā.

Four Images per Page Četras DVH tiek izdrukātas uz atsevišķas lapas.

Separate chart per object Katram objektam tiek izveidota atsevišķa DVH.

A chart with all objects Visiem objektiem tiek izveidota viena DVH.

TERAPIJAS DATU DRUKĀŠANA
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13.2.3 Devas sadalījuma PDF dokumentu konfigurēšana

Devas sadalījuma PDF dokumentu konfigurēšanas izpilde

Atlasiet cilni Dose Distribution dialoglodziņā Configure Documents.
Var izveidot PDF dokumentu, kas ietver, piemēram, izodevas līnijas, robežvērtības datus un
terapijas objektu slāņu skatus.

Cilne Dose Distribution

240. att. 

Dialoglodziņa saturs

Komponents Funkcija

Orientation Selection Izvēlieties drukājamā slāņa orientāciju.

Slices Selection

Atlasāmais vienums
• All Slices.
• Every other slice.
• PTV plus a defined margin.
• Lai atlasītu drukāšanai konkrētus slāņus, izmantojiet opciju Manual

selection.
• Lai ritinātu slāņus, var pārvietot peles rādītāju uz slāņa priekšskatīju-

ma, turot nospiestu peles kreiso pogu un pārvietojot rādītāju pa labi
vai pa kreisi.

Zoom
Devas sadalījuma datu tālummaiņas faktors:
• Whole Slice: viss slānis;
• PTVs + Margin: tālummaiņas faktors ap PTV.

Page Layout
Devas sadalījuma datus var drukāt, izmantojot šādas opcijas:
• One Image per Page;
• Four Images per Page.

Dokumentu konfigurēšana
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Komponents Funkcija

Other Options

• Show Isodose Legend: aktivizēt izodevas datu apzīmējumu.
• Hide tissue information: parādīt terapijas zonu kā kontūru bez audu

datiem.
• Show the Overview only: parādīt tikai pārskata PDF.

TERAPIJAS DATU DRUKĀŠANA
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13.2.4 Skata no stara pozīcijas PDF dokumentu konfigurēšana

Skata no stara pozīcijas PDF dokumentu konfigurēšanas process

Atlasiet cilni BEV dialoglodziņā Configure Documents.
Var izveidot PDF dokumentu, kurā ir parādīts visu plānotās terapijas elementu pašreizējais skats
no stara pozīcijas. IMRT terapijas gadījumā izdrukā tiek iekļautas arī plūsmas kartes.

Cilne BEV

241. att. 

Komponents Funkcija

Page Layout
Var izdrukāt skata no stara pozīcijas datus, izmantojot šādas opcijas:
• One Image per Page;
• Four Images per Page.

Source-Image Distance Attiecīgo avota-attēla attāluma atbilstību var definēt milimetros. Tas
attiecas uz BEV attēliem un attēliem ar plūsmas kartēm.

Dokumentu konfigurēšana
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13.2.5 DRR PDF dokumentu konfigurēšana

DRR PDF dokumentu konfigurēšanas izpilde

Atlasiet cilni DRRs dialoglodziņā Configure Documents.
Var izveidotu PDF dokumentu, kurā ir ietverta visu plānotās terapijas elementu DRR. Slimnīcas
specifiskas pozicionēšanas procedūras, kurās izmanto digitāli rekonstruētas radiogrammas
(DRR), pirms klīniskas izmantošanas ir jāpārbauda.
Digitāli rekonstruētu radiogrammu saturu var konfigurēt dialoglodziņā RTPlan Properties. Skatīt
šeit: 356. lpp.

Cilne DRRs

242. att. 

Komponents Funkcija

Paper Size Noklusējuma opcija šeit ir A4. Ja nepieciešami citi papīra izmēri,
Brainlab atbalsta dienesta speciālists var tos konfigurēt.

Page Layout

Digitāli rekonstruētas radiogrammas var izdrukāt, izmantojot šādas
opcijas:
• One Image per Page vai
• Four Images per Page.

Reconstructions
• Var noteikt izdrukājamās DRR orientāciju: Beam Shots vai
• Setup Shots.

DRR izdrukās izmantotā mērogošana neatbilst faktiskajā rentgenattēlā izmantotajai
mērogošanai. Lai iegūtu reālu mērogošanu, izpildiet DRR eksportēšanu, izmantojot DICOM
RT.
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13.2.6 Pacienta pozicionēšanas konfigurēšana

Pacienta pozicionēšanas konfigurēšanas izpilde

Atlasiet cilni Patient Positioning dialoglodziņā Configure Documents.
Var izveidot PDF dokumentu, kurā ir redzama pacienta pozīcija attiecībā pret galdu un gentriju.
Loka terapijas gadījumā pacienta modeļa izdrukā ir redzama pacienta sākuma un beigu pozīcija
attiecībā pret loka gentriju.
Uzņēmums Brainlab iesaka apstiprināt faktisko pacienta pozīciju attiecībā pret plānoto pacienta
pozīciju, piemēram, parakstot izdruku.

Cilne Patient Positioning

243. att. 

Komponents Funkcija

Page Layout
Pacienta pozīciju var izdrukāt, izmantojot šādas opcijas:
• One Image per Page vai
• Four Images per Page.

Dokumentu konfigurēšana
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13.3 Terapijas dokumentu saglabāšana

Vispārīga informācija

Izmantojiet funkciju Save Selection ekrānā Print, lai saglabātu jau aktivizētos dokumentus
(attiecīgajā izvēles rūtiņā tiek parādīta atzīme treknrakstā).
Noklusējuma saglabāšanas atrašanās vieta ir terapijas plāna pašreizējā mape plānošanas stacijā.
Tomēr terapijas dokumentus var saglabāt arī citā mapē, ja nepieciešams.
Dokumenti, kas nav saglabāti, izmantojot funkciju Save, tiek automātiski dzēsti, izslēdzot
programmatūru.
Drošības apsvērumu dēļ (lai nodrošinātu, ka drukāšana tiek veikta, izmantojot kalibrētu printeri),
TaPo pārklājumus nevar saglabāt.

Dokumentu saglabāšana

Darbības

1. Atzīmējiet izvēles rūtiņu, kas atbilst saglabājamajam dokumentam.

2.

Noklikšķiniet uz Save Selection. Tiek parādīts dialoglodziņš Save Files.

3. Izvades PDF failu noklusējuma nosaukumu, ja nepieciešams, var mainīt.
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Klīniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 iPlan® RT Vers. 4.5 413



Darbības

4.

Ja vēlaties mainīt izvades direktoriju, noklikšķiniet uz Browse. Izvēlieties jauno atrašanās
vietu parādītajā faila direktorijā:

5. Noklikšķiniet uz OK, lai saglabātu atlasītos PDF dokumentus vēlamajā atrašanās vietā.

Terapijas dokumentu saglabāšana
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13.4 Printeru pārvaldība

Vispārīga informācija

Izmantojot funkciju Manage Printers ekrānā Print, var skatīt pieejamos, kā arī kalibrētos
printerus.

244. att. 

Pieejamie printeri

Visi plānošanas stacijā pieejamie printeri ir norādīti dialoglodziņa centrā.

245. att. 

Opcijas

Ja vēlaties atspējot printeri sarakstā, atlasiet attiecīgo ierakstu sarakstā un noklikšķiniet uz Dis-
able.

Lai vēlreiz iespējotu printeri, kurš ir atspējots, atlasiet to sarakstā un noklikšķiniet uz Enable.

Robežu iestatīšana

Darbības

1.
Ja noklusējuma printera robežas nenodrošina vēlamo drukāšanas rezultātu, var definēt
attiecīgās printera robežas milimetros, izmantojot sadaļā Margins [mm] pieejamos lau-
kus.

2. Nospiežot pogu Save, tiek saglabāti robežu iestatījumi.
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Printera kalibrēšanas aktivizēšana

Lai pareizi izdrukātu mērķa pozicionētāja pārklājumus, atlasītajam printerim ir jābūt pareizi
kalibrētam. Citus dokumentus (skatīt šeit: 401. lpp.) var izdrukāt, izmantojot nekalibrētu printeri.
Lai aktivizētu printera kalibrēšanu, atlasiet vēlamo printeri sarakstā un noklikšķiniet uz Calibrate.

Dialoglodziņš Calibration

246. att. 

Printera kalibrēšanas izpilde

Darbības

1.
Kalibrēšanas dialoglodziņā noklikšķiniet uz Print Grid.
X un y ass skala tagad tiek izdrukāta ar atlasīto printeri.

2.
Izmantojot lineālu, izmēriet izdrukā faktisko pilnas x un y ass skalas garumu.
Faktiskais garums katrā gadījumā var atšķirties no izdrukā norādītā garuma. Printera kali-
brēšanas mērķis ir novērst šīs neatbilstības.

3.
Ievadiet atbilstošajā laukā x un y ass skalas izmērītās vērtības.
Katra ievadītā vērtība ir jāreizina ar 10, piemēram, 179,5 mm jāievada kā 1795.

4. Noklikšķiniet uz Verify, lai izdrukātu atjauninātu x un y ass skalu ar atlasīto printeri.

5.
Izmantojot lineālu, izmēriet vēlreiz izdrukā pilnas x un y ass skalas garumu.
Faktiski izmērītajai vērtībai un izdrukā norādītajam garumam tagad ir jāatbilst.

6.

• Ja faktiskā mērījuma vērtība un izdrukā norādītais garums tagad atbilst, noklikšķiniet uz
Accept, lai pabeigtu printera kalibrēšanu.

• Pretējā gadījumā noklikšķiniet uz Print Grid un atkārtojiet procedūru, līdz vērtības at-
bilst.

Kalibrēšanas rezultāti

247. att. 

Printeru pārvaldība
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Kad kalibrēšana ir veiksmīgi pabeigta, printeris tiek parādīts kā kalibrēts printeru sarakstā.
Terapijas dokumentu izvadei var kalibrēt vairākus printerus.
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Printeru pārvaldība
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14 iPLAN RT ADAPTIVE
14.1 Kas ir adaptīvā staru terapija?

Vispārīga informācija

Adaptīvā staru terapija ir ārstēšanas metode, kas var uzlabot terapijas plānu, terapijas laikā
sekojot līdzi pacienta un pacienta orgānu izmaiņām. Tās var būt objektu apjoma un atrašanās
vietas izmaiņas, kas radušās pacienta stāvokļa dēļ, svara pieauguma vai svara zuduma dēļ, vai
kuras var būt izraisījusi ārstēšana. 

iPlan RT Adaptive

iPlan RT Adaptive ir lēmumu pieņemšanas rīks, kas ir iekļauts sistēmā iPlan RT. To var lietot,
izmantojot sistēmu iPlan RT un programmatūru iPlan RT Image. Tas netiek izmantots
pārplānošanai.
Rīks iPlan RT Adaptive jums palīdz izlemt, vai ir nepieciešams mainīt plānu, lai uzlabotu pacienta
ārstēšanu, vai šis plāns joprojām ir derīgs. Šī lēmuma pamatā ir papildu konusveida staru
datortomogrāfijas (DT) skenējumi vai papildu plānošanas DT skenējumi. Tas jums ļauj sagatavot
plānu ērtai un ātrai pārplānošanai programmatūrā iPlan RT Dose.
Sākuma punkts ir sākotnējais terapijas plāns, kas pacienta ārstēšanai tiek izmantots pašlaik. Pēc
katras frakcijas (vai kad kļūst pieejams jauns skenējums - konusveida staru DT vai DT), jaunā
datu kopa tiek pievienota sākotnējam plānam. Datu kopas tiek sapludinātas - fiksēti un elastīgi -,
un objekti automātiski tiek pārsūtīti uz jauno datu kopu.
Tagad ārsts var veikt pārskatīšanu, pamatojoties uz jaunajām kontūrām un sākotnējā devas
sadalījuma devas pārklājumu (aprēķināts sākotnējam plānam), un izlemt, vai plāns joprojām ir
derīgs.

Programmatūras vispārējais interfeiss

Rīkā iPlan RT Adaptive tiek nodrošināts tāds pats lietotāja interfeiss un vispārējās GUI funkcijas
kā sistēmā iPlan RT un programmatūrā iPlan RT Image.
Vispārējo funkciju klāstā ietilpst tālāk uzskaitītās.
• Pacienta ierakstu un datu ielādēšana
• Attēlu manipulēšanas standarta funkcijas

iPlan RT Adaptive darba plūsma

iPlan RT Adaptive standarta darba plūsma ir pievienot jaunas vai papildu datu kopas, kad tādas
ir pieejamas vai ir nepieciešamas.

Darbības

1. Ielādējiet terapijas plānu.

2. Importējiet papildu datu kopas (konusveida staru kūļa vai papildu plānošanas DT skenēju-
mus).

3. Veiciet attēlu sapludināšanu, lai datu kopas novietotu tajā pašā atsauces kadrā.
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Darbības

4.

Veiciet objekta metamorfēšanu. Rīks iPlan RT Adaptive pārmeklē jaunākas attēlu kopas,
lai atrastu citās sapludinātajās kopās definētos plānošanas objektus. Varat definēt objektu
pārus, un objektus varat pārsūtīt no vienas kopas uz citu, neatkarīgi no skenēšanas datu-
ma. Šī ir elastīga deformēšana.

5. Veiciet objekta modifikācijas, ja nepieciešams. Tādējādi metamorfētos objektus varat pie-
lāgot, izmantojot objektu standarta manipulēšanas rīkus.

6. Pārskatiet objektu fiziskās izmaiņas laika gaitā un apsveriet, vai sākotnējais devas sadalī-
jums ir pietiekams.

7. Izvēlieties, vai saglabāt sākotnējo terapijas plānu, vai sagatavot datus pārplānošanai ar
iPlan RT Dose.

Ar iPlan RT Adaptive saglabātos plānus nevar ielādēt ar iPlan RT Dose, kamēr tie nav
sagatavoti pārplānošanai.

Kas ir adaptīvā staru terapija?
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14.2 Datu skatīšana un importēšana

Vispārīga informācija

Terapijas plānu varat skatīt un jaunākās datu kopas varat importēt darbībā View and Import.

Galvenais ekrāns

248. att. 
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14.2.1 Papildu attēlu kopu pievienošana

Vispārīga informācija

Terapijas plānā varat importēt jaunākas pacienta attēlu kopas. Pievienot var tikai DT datus.
Pirms jaunu attēlu kopu pievienošanas jau esošam terapijas plānam pārliecinieties, ka ielādētais
terapijas plāns ir tam pašam pacientam, kuram ir jaunās attēlu kopas, un ka ir ielādēts pareizais
plāns.

Piezīmes par drošību

Konusveida staru kūļa DT kvalitāte var ļoti atšķirties. Pārliecinieties, ka visa svarīgā
informācija tiek rādīta pareizi, un gadījumā, ja attēla kvalitāte (skenēšanas diapazons vai
kontrasts) ir nepietiekama, skenējiet pacientu vēlreiz, kā arī nelietojiet šo skenējumu
jebkādai plāna atkārtotajai validēšanai.

Informāciju par pikseļa Hounsfīlda vienības vērtību sistēma iPlan RT spēj parādīt tikai
tādiem pikseļiem, kurus aprēķināja un eksportēja skeneris. Lūdzu, uzmanieties,
interpretējot šo informāciju, un pārliecinieties, ka šī informācija ir pareiza, piem.,
konusveida staru kūļa DT datos vai rotācijas angiogrāfijas datos netiks iekļautas reālās HU
vērtības! Ja importēšanas laikā nebija norādīta pareizā submodalitāte/modalitāte, tad
programmatūra pareizās HU vērtības nevar atšķirt no pelēkajām vērtībām.

Pirms jaunu attēlu kopu pievienošanas jau esošam terapijas plānam pārliecinieties, ka
ielādētais terapijas plāns ir tam pašam pacientam, kuram ir jaunās attēlu kopas, un ka ir
ielādēts pareizais plāns.

Vienmēr ir jāpārliecinās, ka terapijas plānošanā izmantotie dati ir pietiekami, t.i., ir redzama
visa svarīgā informācija un datu kopas nav kropļotas.

Uzmanīgi pārskatiet struktūru formas, kas tiek importētas no trešo personu plānošanas sistēmām
vai eksportētas uz šādām sistēmām. DICOM standarta īpašību dēļ pārsūtīšanas laikā noteiktas
struktūras var tikt modificētas vai tikt nejauši mainītas, jo dažādi TPS tirgotāji DICOM standartu
interpretē atšķirīgi.

Kā importēt datu kopas

Darbības

1.

Noklikšķiniet uz Add Data ...

2. Ievadiet pareizo modalitāti, submodalitāti un orientāciju, nospiežot vienumu Orientation
dialoglodziņā Set Selection (424. lpp.).

Datu skatīšana un importēšana
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Darbības

3.

Pēc atlasītā arhīva ielādēšanas jums tiek vaicāts, vai pašreizējiem pacienta datiem vēla-
ties pievienot jaunus datus.

• Lai jaunos datus pievienotu tieši pacienta pašreizējiem datiem, noklikšķiniet uz Yes.
• Lai atceltu jauno datu importēšanu, noklikšķiniet uz Cancel.

PIEZĪME: informāciju par DICOM arhīvu un importēšanas opcijām skatiet klīniskajā lietotāja
ceļvedī, iPlan RT Image.
 

DICOM datu importēšanas laikā pārbaudiet, vai visu vispārīgo DICOM informāciju (piem.,
modalitāti, pacienta vārdu, dzimšanas datumu) rīks iPlan RT Adaptive ir interpretējis pareizi
un vai no skenera sūtītā informācija ir pareiza.

Noteikti ievadiet submodalitāti katram skenējumam.

iPLAN RT ADAPTIVE
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14.2.2 Attēla orientācijas modificēšana importēšanas laikā

Kā parādīt orientācijas dialoglodziņu

Noklikšķiniet uz vienuma Orientation ... dialoglodziņā Set Selection, lai parādītu dialoglodziņu
Orientation.

Orientation dialoglodziņš

249. att. 

Kā modificēt attēla orientāciju

Lai datu attēlojums būtu pareizs (piemēram, Haunsfīlda vienībās), ir arī jānodrošina, ka ir atlasīta
pareizā attēlveidošanas modalitāte un submodalitāte.

Kā ievadīt modalitāti un submodalitāti

Vērtības Modality un Submodality varat ievadīt šajā dialoglodziņā vai terapijas plāna atribūtos
programmatūrā iPlan RT Dose.
Noteikti ievadiet submodalitātes CB konusveida staru kūļa DT attēliem.

Piezīmes par drošību

Nodrošiniet, ka skenerī ir ievadīta pareizā pacienta orientācija.

Katra orientācijas maiņa ir rakstīta sērijas komentārā un žurnālfailā.

Nodrošiniet, ka ir atlasīta pareizā modalitāte un submodalitāte.

Datu skatīšana un importēšana
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Ņemiet vērā, ka konusveida staru kūļa DT neietver reālās HU vērtības un devas aprēķins
var nebūt pareizs.

Pieejamās orientācijas funkcijas

Ja pacientam ir veikta skenēšana, bet skenēšanas operators lietoja nepareizo orientāciju vai
ievadīja nepareizo modalitāti, šīs funkcijas jums ļauj koriģēt attēla orientāciju vai modalitāti.
Ņemiet vērā, ka daži skeneri un medicīniskās informācijas formāti attēla galvenē neietver
informāciju par attēla orientāciju.

Komponents Funkcija

Browsing ima-
ges

Slāņus attēla rekonstrukcijas skatos ir iespējams pārlūkot augošā vai dilstošā
secībā, līdz tiek atrasts piemērots attēls. Tālāk aprakstītas iespējamās darbī-
bas.
• Izmantojiet peles ritenīti, lai ritinātu caur pieejamajiem attēla datiem pa vie-

nam slānim.
• Izmantojiet peles ritenīti, vienlaicīgi uz tastatūras turot nospiestu taustiņu

shift, lai caur pieejamajiem attēla datiem ritinātu pa grupām.
• Izmantojiet tastatūras augšupvērsto vai lejupvērsto bultiņu, lai ritinātu uz

priekšu vai atpakaļ pa vienam slānim.
• Izmantojiet tastatūras taustiņus Pg Up un Pg Dn, lai caur pieejamajiem attē-

la datiem ritinātu uz priekšu vai atpakaļ pa grupām.

Flip A-P Apvērsiet atlasīto attēlu tālāk norādītajos virzienos.
• A-P (anterior-posterior jeb priekšējais-aizmugurējais)
• H-F (head-foot jeb pēdas-galva)
• L-R (left-right jeb kreisais-labais)

Flip H-F

Flip L-R

Rotate A-P Pagrieziet atlasīto attēlu tālāk norādītajos virzienos.
• A-P (anterior-posterior jeb priekšējais-aizmugurējais)
• H-F (head-foot jeb pēdas-galva)
• L-R (left-right jeb kreisais-labais)

Rotate H-F

Rotate L-R

Undo Atsauc pēdējās veiktās izmaiņas.

Reset Atiestata visas veiktās izmaiņas.

Modality Šeit var atlasīt skenējuma datu kopas modalitāti, ja vien tā nav sākotnēji defi-
nēta skenerī.

Submodality

Pašreizējai modalitātei no tālāk uzskaitītajām submodalitātēm var atlasīt atbil-
stošo submodalitāti, ja vien tā nav sākotnēji definēta skenerī.
• Angio
• Contrast
• CB = Cone Beam (Konusveida staru kūlis)

Patient Orienta-
tion

• Pacienta orientācijai varat atlasīt Prone, Supine, Decubitus Left vai Decu-
bitus Right, ja vien orientācija nav sākotnēji definēta skenerī.

• Ja automātiski ir definēts Unknown, pirms turpināšanas pārliecinieties, ka
attēlu datiem ir atlasīta pareizā opcija.

Scan direction
• Skenēšanas virzienam atlasiet vienumu Head first vai Feet first.
• Ja automātiski ir definēts Unknown, pirms turpināšanas pārliecinieties, ka

attēlu datiem ir atlasīta pareizā opcija.

Image Type

• Attēla tipa virzienam atlasiet vienumu Axial, Coronal, Sagittal vai Unk-
nown.

• Ja automātiski ir definēts Unknown, pirms turpināšanas pārliecinieties, ka
attēlu datiem ir atlasīta pareizā opcija.

Series com-
ment Skatiet skenera lietotāja ievadītos komentārus.
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Piezīmes par drošību

Rūpīgi pārbaudiet attēlu marķējumu (labā–kreisā, priekša–aizmugure un galva–pēdas).
Rotācijas pogas ir jāizmanto tikai tad, ja esat pārliecināts, ka pacienta orientāciju ir
nepieciešams koriģēt. Noklikšķiniet uz OK, lai apstiprinātu, ka definētā orientācija ir
pareiza.

Datu skatīšana un importēšana
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14.3 Attēlu sapludināšana

Vispārīga informācija

Image Fusion jeb attēlu sapludināšana jums ļauj sākotnējā terapijas plāna attēlu kopas
sapludināt ar nesen importētajiem datiem. Tādējādi visas datu kopas tiek novietotas vienā
atsauces kadrā, lai varētu veikt objektu salīdzināšanu un devas pārklājumu.
Ļoti svarīgi ir veikt tādu pašu sapludināšanu, kāda ir veikta terapijas pozicionēšanas IGRT
risinājumā.
Ar sākotnējā plāna atsauces kopu ieteicams sapludināt visas papildu datu kopas (DT vai
konusveida staru kūļa DT skenējumus).
Sapludināšanas algoritma pirmā darbība ir sākuma pozīcijas noteikšana. Tas tiek izpildīts,
sapludinot attēlu līdzsvara punktus. Nākamā darbība ir aptuvena režģa sapludināšana. Ja tika
veikta manuāla sapludināšana, tad sapludināšanas algoritms izlaiž pirmo sapludināšanas darbību.

Attēlotā devas pozīcija ir atkarīga no fiksētās attēlu sapludināšanas. Lai devas attēlojums
būtu nozīmīgs, ir jānodrošina, lai fiksētā attēlu sapludināšana atbilstu terapijā izmantotajai
pacienta pozicionēšanai.

Galvenā ekrāna izkārtojums

②

①
③

④

⑤
⑥

250. att. 

Plānošanas apgabals

Papildus plānošanas skatos un rīkjoslā nodrošinātajām funkcijām (skatiet 49. lpp.) plānošanas
apgabalā ir pieejamas tālāk aprakstītās opcijas.

Nr. Komponents Funkcija

① Tālskatis Kad attēlu sapludināšana ir pabeigta, ar tālskati varat pārbau-
dīt precizitāti.
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Nr. Komponents Funkcija

② Zilā/oranžā krāsa
Lai sapludināšanai paredzētās attēlu kopas varētu vienkārši
atšķirt, slāņu skatos viena kopa tiek rādīta zilā krāsā (Blue) un
otra - oranžā krāsā (Amber).

③ Sapludināšanas pāru sa-
raksts

Funkciju apgabala augšpusē ir uzskaitītas pārī sapludinātās
attēlu kopas.
• Funkciju New ... var izmantot, lai definētu jaunus attēlu sa-

pludināšanas pārus vai modificētu jau esošos (skatiet 429.
lpp.).

• Funkciju Reset var lietot, lai apgrieztu pabeigtu attēlu saplu-
dināšanu.

④ Blue/Amber Šīs funkcijas jums ļauj regulēt zilās/oranžās krāsas iestatīju-
mus uzlabotai attēlu attēlošanai (skatiet 431. lpp.).

⑤ Manual Fusion Manuālās sapludināšanas funkcijas ir paredzētas lieliem
(Coarse) un maziem regulējumiem (Fine), skatiet 434. lpp.

⑥ Automatic Fusion
Šeit tiek nodrošinātas funkcijas, kas jums ļauj definēt noteiktu
diapazonu, kuru var lietot automātiskas sapludināšanas laikā
(skatiet 438. lpp.).

Termini

Termins Apraksts

Saistītā kopa Šī ir otrā attēla kopa sapludināšanas pārī. Tā ir sapludināta ar centrēšanas
kopu.

Centrēšanas ko-
pa

Centrēšanas kopa ir pirmā kopa sapludināšanai paredzēto iespēju sarakstā.
Tā ir attēlu kopa, ar kuru tālāk norādītajā veidā tieši vai netieši tiek sapludi-
nātas visas attēlu kopas.

CT 1

CT 1

CT 1

CB 1

CB 2

CB 3

Visām papildu datu kopām ir jābūt sapludinātām ar sākotnējā plāna atsauces
kopu.
Iepriekšējā piemērā CT1 ir centrēšanas kopa un sākotnējā plāna atsauces
kopa.
Centrēšanas kopa ir attēlu kopa, kas tiek izmantota turpmākai pacienta izvie-
tošanai uz terapijas galda.

Attēlu sapludināšana
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14.3.1 Sapludināšanas pāru definēšana

Vispārīga informācija

Pirms veicat attēlu sapludināšanu, ir nepieciešams definēt atbilstošos attēlu pārus.
Brainlab iesaka ar pašreizējo terapijas plānošanas DT sapludināt visas papildu datu kopas.
Attēlu sapludināšanas laikā otrā datu kopa tiks translēta un pagriezta uz pirmo attēlu kopu. Tā kā
trešo personu programmas var neatbalstīt rotētas datu kopas, eksportēšanai paredzētajai datu
kopai ir jābūt sapludināšanas pāra pirmajai attēlu kopai.

Kā aktivizēt attēlu pāru izveidi

Darbības

1. Lai definētu atbilstošus attēlu pārus, funkciju apgabalā noklikšķiniet uz New ...

2. Tiek parādīts sapludināšanas izveides dialoglodziņš.

Sapludināšanas izveides dialoglodziņš

251. att. 

Kā atlasīt sapludināšanas pārus

Lai papildu datu kopas sapludinātu ar sākotnējo plānošanas DT skenējumu, izpildiet tālāk
aprakstītās darbības.

Darbības

1. Apgabalā Image Set 1 atlasiet sākotnējās plānošanas DT skenējumu.

2. Apgabalā Image Set 2 atlasiet papildu DT skenējumu.

3. Noklikšķiniet uz OK.
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Sapludināšanas saraksts

252. att. 
Pārī sapludinātās attēlu kopas tiek rādītas funkciju apgabalā sapludināšanas sarakstā.

Pārplānošana

Lai veiktu pārplānošanu, jauno plānošanas DT (jauno atsauces kopu) ir ieteicams atlasīt kā Image
Set 1 un veco atsauces kopu ieteicams iestatīt kā Image Set 2.

253. att. 

Tas pats atsauces kadrs

Attēlu kopām, kas atrodas tajā pašā atsauces kadrā, šo attēlu kopu priekšā izvēļņu joslas attēlu
kopu pāru sarakstā tiek rādīta pelēka atzīmēta izvēles rūtiņa. Šī atsauces kadra informācija tiek
ņemta no DICOM faila, kas tiek izmantots attēlu kopu importēšanai uz plānošanas
programmatūru, kura ietver attēlu sapludināšanas uzdevumu.

Pseido atsauces kadru kopas

Attēlu kopas, kurās ir tāda pati tilpuma informācija (t.i., tāds pats slāņu skaits, tādas pašas slāņu
pozīcijas, tādas pašas slāņu orientācijas un tādi paši skenēšanas datumi), tiek uzskatītas par
sapludināmām, izmantojot atsauces kadram līdzīgu sapludināšanu. Izņemot gadījumus, kad
sapludināšana jau ir veikta, šādus attēlu kopu pārus var identificēt pēc tā, ka to priekšā izvēļņu
joslas attēlu kopu pāru sarakstā tiek rādīta pelēkā atzīmēta izvēles rūtiņa.

Attēlu sapludināšana
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14.3.2 Sapludināšanas attēlojuma uzlabošana

Vispārīga informācija

Lai rādītās attēlu kopas varētu vienkāršāk atšķirt, sapludināšanas pārim definētā centrēšanas
kopa (skatiet 429. lpp.) tiek rādīta zilā krāsā.
Attēlu kopa, ko paredzēts regulēt tā, lai attēlu sapludināšanas laikā tā atbilstu centrēšanas kopai,
tiek rādīta oranžā krāsā.
Lai palīdzētu veikt orientēšanu, oranžā attēlu kopa un zilā attēlu kopa tiek identificētas attēla skatu
augšējā labajā pusē.

Sapludināšanas skats

① ②

254. att. 

Nr. Komponents

① Parasts displejs

② Aktivizētas oranžās kopas malas

Slīdnis Blue/Amber

255. att. 

Sapludināšanas attēlojuma regulēšana

Opcijas

Lai noteiktu attēlu kopu rādītu skaidrāk, pārvietojiet slīdni atbilstošajā virzienā (Blue vai Amber).

Lai rādītu tikai noteiktas attēlu kopas kontūras, atzīmējiet attiecīgo izvēles rūtiņu Edges.
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14.3.3 Attēlu logošanas uzlabošana

Vispārīga informācija

Ja veicat attēlu sapludināšanu, katrai attēlu kopai var atsevišķi norādīt uzlabotus logošanas
iestatījumus.
Šo iestatījumu regulēšana ļauj vienkāršāk atšķirt rādītās attēlu kopas.

Kā aktivizēt uzlaboto logošanu

Darbība

Noklikšķiniet uz pogas Advanced Windowing, lai atvērtu dialoglodziņu Windowing.

Logošanas dialoglodziņš

256. att. 

Attēlu logošanas regulēšana

Ir nodrošinātas divas atsevišķas ciļņu lapas (Windowing Blue un Windowing Amber), ļaujot
jums katrai attēlu kopai definēt atsevišķus logošanas iestatījumus.
Informācija par uzlabotu logošanu ir sniegta šeit: 503. lpp.

Attēlu sapludināšana
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Kā atiestatīt attēlu sapludināšanu

Darbība

Pabeigtu attēlu sapludināšanu var atcelt jebkurā laikā, funkciju apgabalā noklikšķinot uz Reset.
Sapludināšanas pāru sarakstā izvēles rūtiņā, kas atrodas pa kreisi no attēlu pāra (ja sākotnēji
veikta sapludināšana, izmantojot atsauces kadra sapludināšanu), pēc tam tiek atzīmēta pelēkā
krāsā.
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14.3.4 Manuālas sapludināšanas veikšana

Vispārīga informācija

Manuāla sapludināšana jums ļauj oranžo attēlu kopu manuāli saskaņot ar zilo centrēšanas kopu,
kas ir definēta dialoglodziņā Fusion Creation (skatiet 429. lpp.).
Ir nodrošinātas funkcijas lieliem (Coarse) un maziem regulējumiem (Fine).
Jūsu veiktie regulējumi tiek rādīti visos attēlu skatos.

Sapludināšanas funkcijas

257. att. 

Rupjas sapludināšanas skats

①

②

258. att. 

Kā veikt rupju sapludināšanu

Darbības

1. Funkciju apgabalā noklikšķiniet uz Coarse.

2. Lai attēlu pārvietotu taisnā līnijā jebkurā virzienā, peles kursoru novietojiet attēla skata
centrā un velciet ar rokas simbolu ①, līdz oranžais attēls ir atbilstoši pozicionēts.

3. Lai attēlu rotētu, peles kursoru novietojiet attēla skata malā un velciet ar bultiņas rokas
simbolu ②, līdz oranžais attēls ir pareizi pozicionēts.

Attēlu sapludināšana
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Smalkas sapludināšanas skats

① ②

259. att. 

Kā veikt smalku sapludināšanu

Darbības

1. Funkciju apgabalā noklikšķiniet uz Fine.

2.
Lai attēlu pārvietotu taisnā līnijā (uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi), peles kursoru
novietojiet attēla skata (augšējā, apakšējā, kreisajā vai labajā) malā un klikšķiniet ar bulti-
ņas simbolu ①, līdz oranžais attēls ir pareizi pozicionēts.

3. Lai attēlu rotētu, peles kursoru novietojiet attēla skata malā uz stūra un klikšķiniet ar iz-
liektas bultiņas simbolu ②, līdz oranžais attēls ir pareizi pozicionēts.

PIEZĪME: ar vienu peles klikšķi veiktais pārbīdīšanas attālums smalkās manuālās sapludināšanas
laikā ir atkarīgs no atlasītā tālummaiņas koeficienta.
 

Kā atiestatīt attēlu sapludināšanu

Darbība

Pabeigtu attēlu sapludināšanu var atcelt jebkurā laikā, funkciju apgabalā noklikšķinot uz Reset.
Sapludināšanas pāru sarakstā izvēles rūtiņā, kas atrodas pa kreisi no attēlu pāra (ja sākotnēji
veikta sapludināšana, izmantojot atsauces kadra sapludināšanu), pēc tam tiek atzīmēta pelēkā
krāsā.
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14.3.5 Sapludināšanas diapazona definēšana

Vispārīga informācija

Centrēšanas kopā definējot sapludināšanas diapazonu, no nākamās automātiskās
sapludināšanas varat izslēgt informāciju, kas abās attēlu kopās ir nesaskanīga un līdz ar to var
izraisīt sapludināšanas neprecizitātes. Tāda informācija var būt, piemēram, mobili mērķa tilpumi
vai lokalizatoru ierīces.
Lai iegūtu optimālus rezultātus, regulējiet attēlu sapludināšanas apgabalu, lai ietvertu pēc iespējas
vairāk līdzīgas informācijas un izslēgtu tikai atšķirīgos apgabalos.
Tas ir īpaši svarīgi, ja plānojat sapludināt datu kopas ar dažādu pacienta pozicionēšanu,
piemēram, citādi noliektu galvu, vai terapijas cikla laikā uzņemtus skenējumus, kur pacients ir
zaudējis svaru vai pacienta svars ir palielinājies.

Sapludināšanas funkcijas

260. att. 

Kā piekļūt sapludināšanas diapazona funkcijām

Darbības

1. Lai definētu sapludināšanas diapazonu, funkciju apgabalā noklikšķiniet uz Modify Ran-
ge ...

2. Tagad sapludināšanas noklusējuma diapazonu var modificēt dialoglodziņā Modify Ran-
ge.

PIEZĪME: tā kā pacienta anatomija parasti atšķiras (konusveida staru kūļa DT salīdzinājumā ar
sākotnējo DT), ir svarīgi definēt diapazonu, pamatojoties terapijas apgabalu vai fiksētām
struktūrām, piemēram, kauliem.
 

PIEZĪME: automātiskās attēlu sapludināšanas noklusējuma interesējošais apgabals ir 70% no
lieluma Image Set 1 (kā iestatīts dialoglodziņā New...).
 

Attēlu sapludināšana
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Diapazona modificēšanas dialoglodziņš

261. att. 

Kā modificēt sapludināšanas diapazonu

Darbības

1.

Noklikšķiniet uz pogas Adjust Fusion Region dialoglodziņa labajā pusē.

2. Attēla skatā peles kursoru novietojiet uz zilā kadra.

3. Tagad kadrs kļūst dzeltens, un to var regulēt tā, lai kadrs aptvertu apgabalu, kuru izman-
tot kā sapludināšanas atsauci.

4. Noklikšķiniet uz OK, lai apstiprinātu sapludināšanas diapazonu.

Definētajam sapludināšanas diapazonam ir jābūt atbilstoši pozicionētam un pietiekami lielam, lai
tas ietvertu pēc iespējas vairāk struktūru, kuras attiecas uz plānoto terapiju.

Ja attēlu sapludināšanas darbību aizverat, nesaglabājot veiktās izmaiņas, visa jūsu
definētā sapludināšanas diapazona informācija tiek atmesta. Šādos gadījumos pirms
automātiskās sapludināšanas izpildes sapludināšanas diapazonu ir nepieciešams
pārdefinēt (skatiet 438. lpp.).
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14.3.6 Automātiskas sapludināšanas veikšana

Vispārīga informācija

Automātiskās sapludināšanas funkcija izmanto abpusējās informācijas algoritmu, lai attēlus
sapludinātu, pamatojoties uz abu attēlu kopu kopējām anatomiskajām struktūrām.
Šī procesa laikā netiek ņemtas vērā attēlu slāņos pastāvošās spilgtuma variācijas.

Lai nodrošinātu atbilstošu automātiskās sapludināšanas precizitāti, pirms automātiskās
sapludināšanas veikšanas ir ļoti ieteicams iestatīt atbilstošu sapludināšanas diapazonu
(skatiet 436. lpp.). Ja automātiskās sapludināšanas rezultāts nav apmierinošs, ir
nepieciešams modificēt sapludināšanas diapazonu, lai uzlabotu sapludināšanas rezultātu.

Sapludināšanas funkcijas

262. att. 

Kā veikt automātisko sapludināšanu

Darbības

1. Noklikšķiniet uz AutoFUSE, lai aktivizētu automātisko attēlu sapludināšanu. 

2.
Automātiskās sapludināšanas algoritms nosaka sākuma pozīciju, sapludinot attēlu līdz-
svara punktus un veicot rupjo režģa sapludināšanu. Ja iepriekš jau ir veikta manuālā sa-
pludināšana (skatiet 434. lpp.), šī darbība tiek izlaista.

3. Oranžā attēlu kopa tiek pārbīdīta un rotēta, līdz tā atbilst zilajai centrēšanas kopai, kas ir
definēta dialoglodziņā Fusion Creation (skatiet 429. lpp.).

Sapludināšana pabeigta

263. att. 

Attēlu sapludināšana
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Nākamās korekcijas

Ja automātiskās sapludināšanas rezultāti nav apmierinoši, varat izpildīt tālāk norādītās korekcijas.
• Veiciet manuālu sapludināšanu (skatiet 434. lpp.).
• Precizējiet sapludināšanas diapazonu (skatiet 436. lpp.) un atkārtojiet automātisko

sapludināšanu.

Kā atiestatīt attēlu sapludināšanu

Darbība

Pabeigtu attēlu sapludināšanu var atcelt jebkurā laikā, funkciju apgabalā noklikšķinot uz Reset.
Sapludināšanas pāru sarakstā izvēles rūtiņā, kas atrodas pa kreisi no attēlu pāra (ja sākotnēji
veikta sapludināšana, izmantojot atsauces kadra sapludināšanu), pēc tam tiek atzīmēta pelēkā
krāsā.
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14.3.7 Sapludināšanas precizitātes verificēšana

Vispārīga informācija

Kad ir sapludinātas divas attēlu kopas, varat lietot tālskata skatu (plānošanas ekrāna augšējais
kreisais skats), lai vizuāli pārbaudītu attēlu sapludināšanas precizitāti.
• Tālskatis tiek rādīts kā zils kadrs, kas tiek uzklāts pār oranžo attēlu kopu, kura tika regulēta

attēlu sapludināšanas laikā.
• Centrēšanas kopa tiek rādīta zilā kadra ietvaros.

Visi objekti, kuriem sapludinātajās datu kopās tiek rādītas kontūras, izņemot atsauces kopu, ir
uzmanīgi jāpārskata atsauces kopā, lai pārliecinātos, ka objekta atrašanās vieta un kontūra ir
pareiza.

Tālskata skats

264. att. 

Kā verificēt sapludināšanas precizitāti

Darbības

1. Novietojiet peles kursoru virs tālskata apgabala. Tagad tālskatis tiek rādīts kā dzeltens ka-
drs.

2. Velciet tālskata apgabalu pār svarīgiem anatomiskajiem robežpunktiem, lai pārliecinātos,
ka attēlu kopas ir sapludinātas precīzi.

PIEZĪME: ja nepieciešams, varat arī izmantot peli, lai mainītu tālskata izmērus, noklikšķinot uz
velkot kadra malas.
 

Kad attēlu sapludināšana ir pabeigta, ir vizuāli jāpārbauda sapludināšanas rezultāti, lai
pārliecinātos, ka attēlu korelācija ir noteikta pareizi.

Sapludināšanai ir jāatbilst tai, kāda tika izmantota pacienta pozicionēšanai IGRT sistēmā.

Attēlu sapludināšana
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14.4 Objekta metamorfēšana

Vispārīga informācija

Rīks iPlan RT Adaptive avota kopā definētos objektus spēj piešķirt papildu skenējumiem.
Objektu kopijas tas kartē mērķa attēlos un tos pielāgo objektu pašreizējam lielumam un formai.
Šis pielāgošanas process šeit tiek saukts par objektu metamorfēšanu.
Metamorfēšanas sākuma punkts ir kopu fiksētā sapludināšana. Varat atlasīt avota datu kopu, un
visiem šīs avota datu kopas objektiem tiks veikta metamorfēšana, pamatojoties uz abu datu kopu
elastīgo sapludināšanu.
Objektiem ar struktūras tipu „ārējā kontūra” netiek veikta metamorfēšana. Metamorfēšanu var
veikt tikai ar DT, konusveida staru kūļa DT datu kopām. Objektus uz citu datu kopu var pārvietot
tikai tad, ja šiem objektiem nav veikta metamorfēšana un tie nav lietoti kā metamorfēšanas
modeļi.

Galvenais ekrāns

265. att. 

Lai gan objektu metamorfēšana var palielināt konturēšanas darba plūsmas efektivitāti, tā
neaizstāj ārsta klīnisku spriedumu. Deformētas kontūras NAV automātiski pareizas, un
ārstam katrā slānī deformētās kontūras ir jāpārskata, jāmodificē un jāapstiprina, pirms tās
var izmantot plāna novērtēšanai vai terapijas plānošanai.

Objekti MR skenējumos

Ja objekti ir definēti MR datu kopā, pirms objekta metamorfēšanas tie ir jāpārvieto uz DT atsauces
kopu. To var izdarīt tālāk aprakstītajā objektu metamorfēšana darbībā.

Darbības

1. Atlasiet datu kopu, kas satur objektus.

2.
Objektu sarakstā atlasiet objektu informācijas pogu.

iPLAN RT ADAPTIVE

Klīniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 iPlan® RT Vers. 4.5 441



Darbības

3. Cilnē Image Set atlasiet mērķa DT kopu un aktivizējiet izvēles rūtiņu Move all objects.

4. Nospiediet OK.

Kā veikt objekta metamorfēšanu

Darbības

1.
Funkciju apgabala sadaļas Source Image Set sarakstā atlasiet vienu kopu. Avota attēlu
kopai ir jābūt DT skenējumam, un šai kopai pieder tikai datu kopa ar objektiem. Ir pieeja-
mas tikai fiksēti sapludinātas kopas.

2. Atlasiet mērķa attēlu kopu. Objektu metamorfēšana tiks veikta uz šo kopu.

3.

Noklikšķiniet uz AutoMORPH. Tagad programmatūra sāk avota kopas elastīgo deformē-
šanu un objektu pārsūtīšanu, izveidojot objektu dublikātus. Jaunie objekti pieder mērķa
attēlu kopai. Ārējai kontūrai netiek veikta metamorfēšana. Metamorfētie objekti tiek rādīti
ar punktētām malām.
Deformēšanas režģi varat skatīt cilnē Grid. Tādējādi varat apskatīt deformāciju un apga-
balus, kur datu kopa tika vairāk vai mazāk deformēta.
Ja elastīgās sapludināšanas rezultāts neatbilst gaidītajam, modificējiet diapazonu.
Ārējai kontūrai metamorfēšana netiek veikta tikai tad, ja ir atlasīts pareizais objekta tips.

4. Uzmanīgi pārskatiet visus objektus, lai pārliecinātos, ka atrašanās vieta un kontūra ir pa-
reiza.

Ja avota un mērķa datu kopām ir atšķirīgs skenēšanas diapazons, objekti var tikt apgriezti
un objekti, kas neietilpst iestatītajā diapazonā, netiek pārsūtīti.

Pirms objektu lietošanas plānošanai šie objekti ir jāpārbauda un jāmodificē, ja
nepieciešams.

Metamorfēto objektu skatīšana

Tagad šajā darbībā izveidotie objekti ir iekļauti terapijas plānā, un tos var apskatīt cilnē Plan
Contents, kur tie ir grupēti atbilstoši tos ietverošajai datu kopai.

266. att. 

Objekta metamorfēšana
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Pirms jebkura objekta vai datu kopas nosaukuma manuālas mainīšanas ņemiet vērā, ka tas
var izraisīt objekta versijas atpazīšanas grūtības (piem., mērķa kopas nosaukums atšķiras
no norādītās mērķa kopas objekta nosaukumā).

Metamorfētu objektu noņemšana

Darbība

Lai atiestatītu metamorfēšanu, noklikšķiniet uz Reset.

Ar funkciju Reset tiek dzēsti visi metamorfēšanas darbības laikā izveidotie objekti.

Ja metamorfēšana tiek atkārtota, iepriekš pastāvoši objekti tiks aizstāti ar jaunajiem.

Kā modificēt metamorfēšanas diapazonu

Objektu metamorfēšanas noklusējuma sapludināšanas diapazons ir avota datu kopas ārējā
kontūra, ja tāda ir pieejama. Ja ārējās kontūras nav, tas ir visa mērķa kopas slāņu kopa. Ja
sapludināšanas diapazons ir modificēts manuāli, tiek izmantota ārējās kontūras un interesējošā
reģiona krustošanās.
Lai mazinātu apjomu, kādā metamorfēšanas algoritms ņem vērā interesējošo reģionu, rīkojieties
tālāk aprakstītajā veidā.
.

Darbības

1.

Noklikšķiniet uz Modify Range...
Tiek parādīts dialoglodziņš Modify Range.

2.

Noklikšķiniet uz pogas Adjust Outer Contour Region dialoglodziņa labajā pusē.

3. Skatā Axial, Coronal vai Sagittal novietojiet peles kursoru uz zilā kadra un regulējiet ka-
dru tā, lai izslēgtu apgabalu, kuru neņemt metamorfēšanas laikā.

4. Noklikšķiniet uz OK, lai apstiprinātu izvēli.
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PIEZĪME: rīks iPlan RT Adaptive lieto divus dažādus metamorfēšanas algoritmus. Ja avota kopā
struktūras ir ar tipu prostate, bladder vai rectum, pirms elastīgās pārveidošanas vispirms tiek
aizpildītas gaisa atveres.
 

Objekta metamorfēšana
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14.4.1 Režģa skats

Vispārīga informācija

Objektu metamorfēšanas rezultāts tiek rādīts arī kā režģis, attēlojot deformācijas matricu.

Režģa skats

267. att. 

Lieluma ierobežojums

Režģa matricā iespējamo punktu skaits ir ierobežots, ja vēlaties to eksportēt. Režģa
eksportēšanas maksimālais lielums ir 10 MB, atkarībā no interesējošā reģiona lieluma. Tādēļ
varat palielināt matricas granularitāti, samazinot interesējošo reģionu ar funkciju Modify Range...

Kā eksportēt režģi

Lai režģi eksportētu kā skaitliskus datus, ar peles labo pogu noklikšķiniet režģa logā un atlasiet
vienumu Export Deformation Field to Clipboard. Pēc tam šos datus varat ielīmēt citā
programmā.
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14.5 Objekta modificēšana

Vispārīga informācija

Šajā darbībā varat skatīt un modificēt metamorfētos objektus, ja nepieciešams, izmantojot iPlan
RT zīmēšanas rīkus.

Galvenais ekrāns

①

②

③

268. att. 

Nr. Komponents Funkcija

① Poga Slice and Image
Set Selection Atlasiet skatāmo attēlu kopu.

② Image sets

③ Objects Atlasiet objektus, ko skatīt un modificēt (modificēt var tikai at-
lasīto objektu).

Skati

Cilne Skati

Overview

Varat vienlaicīgi skatīt objektus no dažādām attēlu kopām, nospiežot tastatūras
pogu Control un klikšķinot uz vairākām attēlu kopām sarakstā Image Sets.
Izvēlieties attēlu kopu, ko lietot kā fonu, izmantojot pogu Slice and Image Set
Selection.
Šajā cilnē objektus nevar modificēt.

Slices Vienlaicīgi var skatīt tikai vienā attēlu kopā esošos objektus.

Veiciet dubultklikšķi uz kāda objekta, lai centrētos uz to. Atlasītais objekts tiek rādīts ar biezākām
kontūrām. Metamorfētajiem objektiem ir punktētas kontūras.

Objekta modificēšana
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Sākotnējos objektus nevar modificēt.

Objektu modificēšana

Objektus sākotnējā plānā nevar modificēt. Taču varat modificēt metamorfētos objektus cilnē
Slices. Šī darbība sniedz iPlan funkcijas objektu manipulēšanai, tostarp tālāk uzskaitītās.
• Brush un Eraser
• Smartbrush
• Smartshaper

Šīs funkcijas plašāk ir aprakstītas šeit: 133. lpp.
Pārliecinieties, ka modificēšanai ir atlasīts pareizais objekts.

Pirms šīs darbības aizvēršanas pārliecinieties, ka visi objekti ir pareizi.

iPLAN RT ADAPTIVE
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14.6 Terapijas plāna pārskatīšana

Vispārīga informācija

Darbībā Review varat pārskatīt plānošanas objektiem radītās izmaiņas, to pašreizējo stāvokli
salīdzinot ar stāvokli sākotnējā terapijas plānā. Varat arī pārskatīt devas sadalījumu no sākotnējā
plāna un izlemt, vai tas joprojām ir piemērots pacienta pašreizējiem apstākļiem.
Darbība Review ir pieejama tikai tad, ja sākotnējais plāns ietver devas plānu.

Piezīmes par drošību

Pārbīdes un tilpumi tiek aprēķināti, pamatojoties uz segmentētajiem objektiem. Ja objektu
nevarēja segmentēt pilnībā (piem., tādēļ, ka avota un mērķa datu kopai bija atšķirīgs
skenēšanas diapazons), tad pārbīdes un apjomi neatspoguļo reālo situāciju. Lūdzu, ņemiet
to vērā, pirms pieņemat galīgo lēmumu.

Ja jaunajā attēla datu kopā tiek rādītas pacienta anatomijas izmaiņas, klīniskajam
speciālistam ir jāizlemj, vai ir nepieciešama plāna atjaunināšana. Slimnīca ir atbildīga par
terapijas procesa laikā veicamo terapijas plāna pielāgošanas procedūru definēšanu.

Pārliecinieties, ka visa svarīgā informācija jaunajā datu kopā tiek rādīta pietiekamā kvalitātē
(skenēšanas diapazons ir pietiekami liels, attēlu kvalitāte ir pietiekami laba), lai izlemtu, vai
plānam ir nepieciešams veikt atjauninājumus.

Pārliecinieties, ka izmantojat pareizo objektu versiju un datu kopu kombināciju sava plāna
validēšanai.

Pirms pārskatīšanas izpildes pārliecinieties, ka visi objekti ir pareizi.

Pirms izlemjat, vai plāns joprojām ir derīgs, apmācītam un pieredzējušam ārstam ir rūpīgi
jāpārbauda šis plāns, visas parādītās struktūras, sapludināšanas rezultāti un visas rādītās
statistiskās vērtības. Visas programmatūrā rādītās vērtības ir sniegtas ar mērķi palīdzēt
lēmumu pieņemšanas procesā, skaitļi ir saprātīgi jānovērtē, un lēmumus nedrīkst pieņemt,
balstoties tikai uz skaitļiem, neņemot vērā kopējo situāciju.

Dažādo objektu versiju savstarpējā korelācija ir balstīta uz fiksēto attēlu sapludināšanu. Lai
pārbīdes informācija būtu nozīmīga, ir jānodrošina, lai fiksētā attēlu sapludināšana atbilstu
terapijai izmantotajai pacienta pozicionēšanai.

Terapijas plāna pārskatīšana
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Galvenais ekrāns

269. att. 
Šajā darbībā ir pieejami tikai tie objekti, kas tiek izmantoti terapijas plānā.

Devas sadalījuma pārskatīšana

Sākotnējam terapijas plānam aprēķināto devas sadalījumu šajā darbībā varat skatīt jebkuros
slāņu skatos vairākās cilnēs. Tādēļ varat skatīt devas sadalījumu sākotnējiem objektiem un
metamorfētajiem objektiem, lai redzētu, vai plānotais sadalījums joprojām ir piemērots. Devas
pārklājums ir balstīts uz fiksēto attēlu sapludināšanu.
Devas sadalījuma funkcijas ir aprakstītas šeit: 214. lpp.

Devas sadalījums netiek pārrēķināts. Aprēķins tiek balstīts uz sākotnējo, nedeformēto
atsauces kopu. Deva var nebūt precīza metamorfētajiem objektiem un mainītai pacienta
anatomijai.

Pārskatīt kopas

①
②

③
270. att. 

Nr. Komponents Funkcija

① Pelēka etiķete Sapludināti, bet ne metamorfēti objekti

② Pelēka etiķete slīprakstā Nav sapludināti
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Nr. Komponents Funkcija

③ Melna etiķete Sapludināti un metamorfēti objekti vai sākotnējie objekti

Vienlaicīga objektu pārskatīšana

Cilnē Overview varat vienlaicīgi skatīt objektus no dažādām attēlu kopām, nospiežot tastatūras
pogu Control un klikšķinot uz vairākām attēlu kopām sarakstā Image Sets.
Izvēlieties attēlu kopu, ko lietot kā fonu, izmantojot pogu Slice and Image Set Selection.

Laika gaitā notikušo objektu izmaiņu pārskatīšana

Cilnē Object History varat pārskatīt plānošanas objektiem laika gaitā notikušās izmaiņas.
Galvenajā logā ir sniegti gan grafiski, gan skaitliski dati par katru objektu no katras pieejamās datu
kopas, un tie ir izvietoti laika secībā.

①

②

③

⑤

④

⑥

⑦
271. att. 

Nr. Komponents Funkcija

① Salīdzinājums

Noklikšķiniet, lai izvēlētos kādu no tālāk uzskaitītajiem mēriem ob-
jektu salīdzināšanai laika gaitā.
• Relatīvās tilpuma starpības procentuālais daudzums
• Absolūtais tilpums
• Objekta centra pārbīde, kur pārbīde tiek rēķināta, pamatojoties uz

fiksēto attēlu sapludināšanu

② Objekta tendence Katra rinda ir atbilstošā objekta krāsā.

③ Attēlu kopa Kopas ir sakārtotas skenēšanas datuma vai importēšanas secībā.

④ Datu kopa Aktivizējiet šo izvēles rūtiņu, lai datu kopu iekļautu diagrammā un
eksportēšanai.

⑤ Objekti Objekti, kas varētu būt nogriezti metamorfēšanas laikā, tiek atzīmēti
ar zvaigznīti (*).

⑥ Vērtību tabula Skaitliskās vērtības, uz kurām ir balstīta diagramma.

⑦ Copy Kopē atlasītos datus, kurus var ielīmēt citā programmā. Tiek kopē-
tas tikai kolonnas, kur ir aktivizēta izvēles rūtiņa.

PIEZĪME: devas pārklājums šajā skatā nav pieejams, bet to var redzēt cilnē Overview.
 

Terapijas plāna pārskatīšana
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Pirms objektu vēsturē dažādām objektu versijām rādīto vērtību salīdzināšanas pārbaudiet,
vai dažādajās datu kopās visi objekti ir redzami pilnībā un vai tiks salīdzināti dažādi objektu
segmenti (piem., muguras smadzenes).

Attēlu kopu pārskatīšana blakus

Cilnē Side by Side varat tieši blakus pārskatīt divu datu kopu attēlu datus un objektus.

Opcijas

Lai izvēlētos, kuru kopu rādīt galvenā ekrāna labajā pusē, funkciju apgabala sarakstā noklikšķi-
niet uz pašlaik atlasīto labās puses attēlu kopu un pēc tam noklikšķiniet uz jaunās attēlu kopas.

Lai izvēlētos, kuru kopu rādīt galvenā ekrāna kreisajā pusē, funkciju apgabala sarakstā noklikš-
ķiniet uz pašlaik atlasīto kreisās puses attēlu kopu un pēc tam noklikšķiniet uz jaunās attēlu ko-
pas.

.

272. att. 

DVH pārskatīšana

Cilnē DVH/Reconstructions varat pārskatīt devas apjoma histogrammu (DVH) objektam no
sākotnējā plāna vai metamorfētajam objektam.

Rādītā deva ir sākotnējam terapijas plānam aprēķinātā deva. Taču DVH aprēķinā tiek
izmantots jaunā objekta tilpums.

Pirms dažādām objektu versijām paredzēto DVH vērtību salīdzināšanas pārbaudiet, vai
dažādajās datu kopās objekti ir redzami pilnībā un vai tiks salīdzināti dažādi objektu
segmenti (piem., plaušas).

Devas sadalījums netiek pārrēķināts. Aprēķins tiek balstīts uz sākotnējo, nedeformēto
atsauces kopu. Deva var nebūt precīza metamorfētajiem objektiem un mainītai pacienta
anatomijai.
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①

②

273. att. 

Nr. Komponents Funkcija

① Attēlu kopu saraksts
Atlasiet attēlu kopu, kurā atrodas apskatāmais objekts. Var at-
lasīt vairākas attēlu kopas, lai DVH salīdzinātu vairākām ob-
jekta versijām.

② Objekti Atlasiet objektu, lai parādītu tā DVH. Ir pieejami tikai terapijas
plānošanā lietotie objekti.

Vairāku kopu salīdzināšana

Vienlaicīgi vairākas attēlu kopas varat salīdzināt cilnē Multiple Sets.

Darbības

1. Izvēlieties galveno attēlu kopu, rīkjoslā izmantojot galveno pogu Slice and Image Set Se-
lection. Šis attēls tiek parādīts augšējā labajā skatā.

2.
Pārējās attēlu kopas katram no trīs pārējiem skatiem izvēlieties, katrā skatā izmantojot
pogu Slice and Image Set Selection. Objekti, kas pieder galvenajai kopai (augšējā laba-
jā logā), tiek rādīti visās pārējās datu kopās.

Terapijas plāna pārskatīšana
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14.7 Pārplānošana

Vispārīga informācija

Kad esat pārskatījis pacientam notikušās izmaiņas, varat izlemt, vai izveidot jaunu.
Brainlab ļoti iesaka pacientam izveidot jaunu DT skenējumu.

Pirms sākat darbību “Prepare for Re-Planning”, ir ieteicams saglabāt plānu faktisko
statusu. Sagatavošanas laikā sākotnējā plāna audu modelis tiks izdzēsts un visi objekti
tiks pārvietoti uz jauno atsauces kopu („lomas piešķires maiņa”). Rīkā iPlan RT 4.5
Adaptive nevar vēlreiz sākt plānus, kuriem nav audu modeļa.

Atjaunināta terapijas plāna sagatavošana

Lai izveidotu atjauninātu terapijas plānu, rīkojieties tālāk aprakstītajā veidā.

Darbības

1. Izveidojiet jaunu pacienta DT skenējumu.

2.
Izpildiet iPlan RT Adaptive darba plūsmu ar jauno skenējumu (skatiet 419. lpp.).
Šajā gadījumā sapludināšanai jauno kopu norādiet kā „Image Set 1”, skatiet 430. lpp.

3. Atlasiet vienumu Proceed with Re-Planning sadaļā Navigator.

4.

Tiek parādīta uzvedne saglabāt plānu.
• Atlasiet jauno plānošanas DT, ko izmantot kā atsauces kopu.
• Ārējā kontūra tiek noņemta. Rīkā iPlan RT Adaptive nevar vēlreiz ielādēt plānus, ku-

riem nav audu modeļa.
• Objekti jaunajā atsauces kopā kļūst par plānošanas objektiem (lomu piešķires maiņa).

5.
Programmatūra iPlan RT Dose tiek automātiski palaista darbībā Surface Segmentation,
ļaujot jums izveidot jaunu terapijas plānu. Vecajā plānā iestatītie parametri joprojām ir pie-
ejami (stari, izocentrs un citi).

Ja jauno plānošanas DT ir nepieciešams lokalizēt, lokalizēšanu var veikt tikai
programmatūrā iPlan RT Image. Pēc lokalizēšanas vēlreiz ir jāizpilda fiksētā attēlu
sapludināšana. Lūdzu, pēc tam uzmanīgi pārbaudiet, vai visi objekti joprojām ir novietoti
un konturēti pareizi.
PIEZĪME: terapijas grupa nedrīkst būt bloķēta, ja terapijas forma ir jāpielāgo izmaiņām.
 

Piezīmes par drošību

Atjauniniet izocentra pozīciju un terapijas MLC formu, un no jauna optimizējiet IMRT plānu
atbilstoši jaunajiem apstākļiem, ja nepieciešams.

Katru reizi, kad tiek izlemts pielāgot pašreizējo terapijas plānu, pacienta skenēšana ir jāveic
vēlreiz un jaunie DT skenējumi ir jāimportē un jālieto kā atsauces DT kopa.

Atlasot jaunu atsauces kopu, ir jāuzmanās. Ieteicams izmantot tikai uz DT skenējumu
balstītus aprēķinus. Ja tiek izmantots vecs DT skenējums, deva, iespējams, neatspoguļo
faktisko sadalījumu.

Izocentra un kolimatora lapiņas netiek automātiski pielāgotas jaunajam plānam, bet
saglabājas sākotnējā plānā iestatītajās pozīcijās.
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15 iPLAN RT PHANTOM QA
15.1 Par iPlan RT Phantom QA

Vispārīga informācija

Kopā ar programmatūru iPlan RT Dose pieejamā lietojumprogramma iPlan RT Phantom QA ļauj
pārbaudīt, vai terapijas plāns atbilst jūsu prasībām. 

Fantoma kartēšanas veikšana

Darbības

1. Palaidiet programmatūru iPlan RT Phantom QA.

2.

Ielādējiet izmantotā terapijas fantoma DT skenēšanas rezultātu programmatūrā iPlan RT
Phantom QA.
Fantoma DT skenēšanas rezultāta ielādei var izmantot ielādes procesu, kas aprakstīts
57. lpp.

3.

Veiciet fantoma DT skenēšanas rezultāta apstrādi, izmantojot opciju Surface Segmenta-
tion un Object Creation.
Šo darbību izpildei var izmantot programmatūrai iPlan RT aprakstīto metodi.
• Skatīt šeit: 73. lpp.
• Skatīt šeit: 111. lpp.

4.

Darbībā Phantom Mapping ielādējiet pārbaudāmo pacienta terapijas plānu (skatīt 456.
lpp.).
Tagad var skatīt terapijas plānā iekļauto devas sadali un interesējošos punktus, kas kartē-
ti uz fantoma.

Devas sadalījuma pēc fantoma apstarošanas pārbaude

Fantomā var ievietot filmu, lai veiktu apstarošanu vajadzīgajā līmenī, vai var izmantot citas devas
mērīšanas metodes.
Apstarotās filmas analizēšanai var izmantot devas skenera funkcionalitāti, tādējādi norādot, vai
devas sadalījums faktiski atbilst terapijas plānam.

iPLAN RT PHANTOM QA
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15.2 Terapijas plāna ielāde

Vispārīga informācija

Terapijas plānu var ielādēt darbībā Phantom Mapping. Tādējādi var pārbaudīt devas sadalījumu,
kad tas ir kartēts uz fantoma DT skenēšanas rezultāta.

Terapijas plāna ielādes izpilde

Darbības

1.

Darbības Phantom Mapping funkciju apgabalā noklikšķiniet uz Load Treatment Plan ...,
lai ielādētu vēlamo terapijas plānu.
Terapijas plāna ielādei var izmantot programmatūrai iPlan RT Dose aprakstīto ielādes
procesu. Skatīt 57. lpp.

2.

Kad terapijas plāns ir ielādēts, tiek parādīts šāds ziņojums:

Cita terapijas plāna ielāde

Ja nevēlaties saglabāt terapijas plānā veiktās izmaiņas, bet vēlaties veikt fantoma kartēšanu,
izmantojot citu terapijas plānu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

Darbības

1. Funkciju apgabalā atlasiet RTPlan objektu, kas attiecas uz terapijas plānu.

2. Noklikšķiniet uz Delete. Terapijas plāns tagad ir noņemts.

3. Lai ielādētu citu terapijas plānu, noklikšķiniet uz Load Treatment Plan (skatīt 456. lpp.).

Norādījums

Režīmā Phantom Mapping DICOM RT plāna norādījumu modulis ietver fiktīvu norādījumu ar
mērķa norādījuma devu 1,0 Gy.

Terapijas plāna ielāde
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15.2.1 Terapijas grupu (izocentru) pozicionēšana

Vispārīga informācija

Aksiālās rekonstrukcijās var skaidri redzēt šauru līniju, kas norāda filmas vertikālo novietojumu.
Mazs aplis apzīmē dozimetrijas iekārtas ievietošanas atveri. Pašreizējais izocentra novietojums
(terapijas grupā) ir norādīts ar mazu zaļu krustiņu.

Izocentra novietošana

Izocentrs sākotnēji tiek novietots atsauces punktā, kas ir noteikts virsmas segmentācijas laikā
(skatīt šeit: 73. lpp.).
Lai novietotu pacienta datu kopas izocentru filmas atrašanās vietā vai dozimetrijas iekārtas
ievietošanas atveres vietā, izpildiet tālāk aprakstītās darbības.

Darbības

1.

Atlasiet terapijas grupas darbības Phantom Mapping zonā Functions.

2. Noklikšķiniet uz Position.

3.

Izmantojiet peli, lai novietotu mazo zaļo krustiņu vēlamajā atrašanās vietā.

Izocentra pārvietošanas ietekme

Ja tiek pārvietots viens izocentrs, tiek saglabāta tā saistība ar citiem izocentriem. MLC pozīciju
sākotnējās vērtības netiek mainītas.
Izocentra novietojums filmas plaknē nav jānosaka. Tādējādi 3D pārbaudei var izmantot fantomus
ar vairākiem filmas ieliktņiem. iPlan RT Dose eksportēšanā var iekļaut brīvas formas slāņus un
apjomus.
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15.2.2 Normalizācijas koeficientu iestatīšana

Vispārīga informācija

Kad pacienta datu kopas izocentrs ir novietots vēlamajā atrašanās vietā, var rīkjoslā izmantot
funkciju Show Dose un Dose Display, lai parādītu devas sadalījumu. Sīkāku informāciju par šīm
funkcijām skatiet 214. lpp.
Ja padotā deva pārsniedz devas uz filmas diapazonu, apstarotā filma neuzrāda precīzu devas
sadalījumu. Šādā gadījumā var izmantot opciju MU Normalization ... funkciju apgabalā, lai
samazinātu padoto devu, bet saglabājot relāciju.

Funkcijas MU Normalization aktivizēšana

Noklikšķiniet uz MU Normalization ... darbības Phantom Mapping zonā Functions.

Funkcijas MU Normalization izpilde

Darbības

1.

Ja dažādu izocentru frakcijām (terapijas grupās) ir izmantota tikai viena vienota vērtība, šī
vērtība tiek izmantota kā noklusējums.
Pretējā gadījumā ievadiet laukā Divide by skaitli, pēc kura padotā deva ir jāsadala, pie-
mēram, ja tiek ievadīts skaitlis 10, padotā deva tiek samazināta pēc koeficienta 10.

2. Lai apstiprinātu, noklikšķiniet uz OK vai noklikšķiniet uz Cancel, lai aizvērtu dialoglodziņu.

Terapijas plāna ielāde
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15.2.3 Papildu iestatījumi

Interesējošie punkti

Interesējošos punktus var noteikt arī fantoma kartēšanas laikā, piemēram, lai norādītu minimālo
un maksimālo devu. Skatīt 233. lpp.

Stara un loka parametru mainīšana

Kad ir noteikts normalizācijas faktors, var mainīt stara un loka parametrus, ja nepieciešams.
• Skatīt 194. lpp.
• Skatīt 197. lpp.

Var mainīt ievades leņķus, lai nodrošinātu devas padevi vēlamajā leņķī, vai var pielāgot arī vienu
MU atbilstoši vajadzībām.
Piemēram, var uz nulli iestatīt visu staru, izņemot vienu, leņķi, lai analizētu konkrētu staru.
Atzīmējiet atsevišķu staru sākotnējās MU, piemēram, izmantojot izdrukas (skatīt 399. lpp.).

Pārbaude

Dozimetrisko vienību fantoma kartēšanā mainīšana var radīt vairāk vai mazāk atšķirīgas MU
relācijas starp kompleksa elementa elementiem (piemēram, HybridArc terapijas elements) vai
statiskiem IMRT segmentiem noapaļošanas problēmu dēļ. Pēc MU mainīšanas vienmēr ir
jāpārbauda filmas deva attiecībā pret fantomu kartēto plānu, bet ne pret programmatūras iPlan
RT sākotnējo terapijas plānu.
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15.3 Fantoma kartēšanas noslēgums

Vispārīga informācija

Kad darbība Phantom Mapping ir izpildīta, var veikt tālāk norādītās darbības.
• Saglabāt terapijas plānu (skatīt 52. lpp.). Terapijas plāns tiek saglabāts kopā ar fantoma

datiem.
• Atlasīt RTPlan objektu un eksportēt terapijas plānu uz DICOM sistēmu (skatīt 365. lpp.).
• Drukāt terapijas plānu (skatīt 399. lpp.).
• Aizvērt lietojumprogrammu. Šīs darbības izpildei var izmantot programmatūrai iPlan RT Dose

aprakstīto metodi (skatīt 54. lpp.).

Fantoma kartēšanas noslēgums
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16 iPLAN RT 4.5 GALVAS
SMADZEŅU METASTĀŽU
GADĪJUMĀ 1.x

16.1 Pārskats

Vispārīga informācija

iPlan RT 4.5 licencēta Brain Metastases ir uz iPlan RT Dose 4.5 balstīta versija. Tas ir
paredzēts lietošanai vienīgi ar Brain Metastases programmatūru, lai sekmētu aktivizāciju un
validāciju iekārtas profiliem. Šo iPlan RT versiju nedrīkst izmantot ārstēšanas plānošanā, tādējādi
tā pieļauj tikai ielādēt plānus ar paredzēto iekārtas kvalitātes nodrošināšanu.

Piezīmes par drošību

Licencētā iPlan RT 4.5 for Brain Metastases jāizmanto tikai, lai aktivizētu un validētu jūsu
iekārtas profilu. To nedrīkst izmantot, lai izveidotu terapijas plānu.

iPLAN RT 4.5 GALVAS SMADZEŅU METASTĀŽU GADĪJUMĀ 1.x
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17 iPLAN RT 4.5
PROGRAMMATŪRAI
INVERSEARC 1.0

17.1 Pārskats

Vispārīga informācija

InverseArc (ražotājs — Brainlab partneris RaySearch) ir medicīniska programmatūra, kas
paredzēta ar programmatūru iPlan RT Dose 4.5 vai jebkuru citu trešās puses ārstēšanas
plānošanas sistēmu izveidotu terapijas plānu interpretēšanai līdzvērtīgos apjoma modelētas loka
terapijas (Volumetric Modulated Arc Therapy - VMAT) plānos.
DICOM RT terapijas plāns jāizmanto kā ievades plāns (sauc arī par atsauces plānu). Pēc tam,
izmantojot VMAT metodi, tiek izveidots līdzvērtīgs DICOM RT terapijas plāns. Lai iegūtu sīkāku
informāciju, skatiet programmatūras InverseArc rokasgrāmatu.
Lai ar programmatūru iPlan RT Dose izveidotos terapijas plānus varētu izmantot kā atsauces
plānus programmatūrā InverseArc, tie jāeksportē DICOM sistēmā. Šim nolūkam tiek izmantota
īpaša platforma (VMATifier-Platform). Pretēji standarta DICOM eksportēšanai šīs platformas
izmantošana nodrošina tālāk norādītās opcijas.
• Tiek eksportēti DVH ierobežojumi, lai terapijas plānus varētu pārskatīt programmatūrā

InverseArc.
• Eksportētās devas matricas izšķirtspēja atbilst programmatūras iPlan RT Dose rekvizītu

dialoglodziņa RTPlan parametra Dose Resolution vērtībai. (Piezīme. Izmantojot jebkuru citu
platformu, eksportētās devas matricas izšķirtspēja atbilst atsauces DT attēlu sērijas
izšķirtspējai.) Eksportētās devas matricas izšķirtspēja ir svarīgs kritērijs, jo InverseArc terapijā,
izveidojot VMAT terapijas plānu, tiek izmantota tieši tāda pati devas izšķirtspēja.

Piezīmes par plānošanu

Ja programmatūrai InverseArc paredzētu atsauces plānu izveidošanai tiek izmantota
programmatūra iPlan RT Dose, jāņem vērā tālāk norādītā informācija.
• Programmatūra InverseArc mēģina ievietot terapijas plānā VMAT lokus, kas ir līdzīgi stara/

loka iestatījumam atsauces plānā (t. i., tā parasti izmanto tos pašu galda leņķus un to pašu
izocentru). Tomēr lietotājam pirms VMAT optimizācijas sākšanas vienmēr jāpārbauda
piedāvātais loka iestatījums programmatūrā InverseArc.

• Līdzvērtīga VMAT terapijas plāna izveidošana, izmantojot programmatūru InverseArc, ir
labāka izvēle, ja atsauces plānā ir iekļauts devas sadalījums, ko var vienkārši kopēt ar loku
(t. i., 9 vienāda attāluma vienas plaknes IMRT stari).

Piezīmes par drošību

Lai atkārtoti pārbaudītu izmantoto iekārtu pēc programmatūras InverseArc instalēšanas,
ieteicams izmantot atkārtotas validācijas testus.

iPLAN RT 4.5 PROGRAMMATŪRAI INVERSEARC 1.0
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18 ATKĀRTOTA
PROGRAMMATŪRAS
VALIDĒŠANA

18.1 Pārskats

Vispārīga informācija

Pēc nelielu, tostarp tālāk uzskaitīto, sistēmas izmaiņu veikšanas ieteicams veikt sistēmas
atkārtotas validēšanas testus.
• Operētājsistēmas labojumfaili
• Vīrusu skeneru instalēšana
• Trešās personas programmatūras instalēšana

Lai uzzinātu par lielām operētājsistēmas izmaiņām (jauna OS, jauns SP un citas izmaiņas),
sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu.

Kā veikt atkārtotu programmatūras validēšanu PatXfer RT versijai 1.5

Lai veiktu šos testus, programmatūrā PatXfer RT ir jākonfigurē tālāk uzskaitītie priekšnosacījumi.
• Strādājošs DICOM Q/R arhīvs.
• Brainlab arhīvs kartētā tīkla dzinī (ja nav pieejams kartēts dzinis, izmantojiet lokālu dzini).
• DICOM SCU eksporta arhīvs (lokāls DICOM eksporta arhīvs, ja tīkls nav pieejams).

Darbības

1. Atlasiet DICOM QR arhīvu un nospiediet Next. Vai redzat pacientu sarakstu?

2. Atlasiet pacientu un nospiediet Next. Vai visi pacienta attēli ir ielādēti un parādīti?

3. Eksportējiet pacienta datus uz arhīvu kartētajā dzinī. Vai visi faili ir eksportēti paredzētajā
veidā? Pārbaudiet, izmantojot Windows Explorer.

4. Atgriezieties arhīva atlases sarakstā. Ielādējiet jebkurus xBrain datus no sava Brainlab ar-
hīva. Vai dati tiek ielādēti pareizi?

5. Eksportējiet atlasītā pacienta datus uz konfigurēto DICOM SCU eksporta arhīvu. Vai visi
faili ir eksportēti paredzētajā veidā?

Kā veikt atkārtotu programmatūras validēšanu iPlan RT Image versijai 4.1

Lai veiktu šos testus, ir nepieciešami tālāk uzskaitītie pārbaudes dati.
• Cranial xBrain pacienta dati ar vismaz vienu DT un vienu MRI attēlu kopu.

ATKĀRTOTA PROGRAMMATŪRAS VALIDĒŠANA
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Darbības

1.
Atveriet testa pacientu. Vai pacientu/plānu var ielādēt? Vai visi attēli un plāni, tostarp ob-
jekti, tiek rādīti pareizi? Pārbaudiet pārskatu (3D attēlojumu un rekonstrukcijas), vairākus
slāņus un vairākas kopas.

2.
Piemērojams tikai lokalizētiem pacienta datiem: Pārejiet uz sadaļu Localization un DT
datu kopai piešķiriet pareizo lokalizatoru. Vai zilās lokalizētāja atzīmes atbilst lokalizētāja
stieņiem 2D slāņos un vai līnijas 3D attēlos atbilst lokalizētāja ģeometrijā izmantotajām?

3.
Pārejiet uz sadaļu Image Fusion un izpildiet automātisko attēlu sapludināšanu. Vai auto-
mātiskā attēlu sapludināšana darbojas paredzētajā veidā? Vai sapludināšanas rezultātu
pārskatīšanai ir pieejami skati Spyglass un Amber Blue?

4.
Pārejiet uz sadaļu Object Creation, atlasiet jebkuru atlasa objektu (piem., smadzeņu
stumbru) un nospiediet Segmentation. Vai automātiskā segmentēšana darbojas pare-
dzētajā veidā?

5. Vai segmentētie objekti visos skatos un 3D tiek rādīti pareizi? Pārbaudiet krāsu un formu.

6.
3D veiktspēja: pievienojiet atlasa objektu Cerebrum un sāciet automātisko segmentēša-
nu. Izmantojot sliekšņa segmentēšanu, DT datu kopā segmentējiet objektu Bone. Vai 3D
tiek rādīts pareizi? Vai joprojām ir iespējams rotēt 3D pārskatu?

7. Vai plānu var apstiprināt un sekmīgi saglabāt?

8. Iespējojiet visus drukāšanas vienumus. Vai plānu var izdrukāt?

9. Restartējiet programmatūru iPlan RT Image un ielādējiet testa plānu no jauna. Vai testa
plānu var ielādēt sekmīgi?

Kā veikt atkārtotu programmatūras validēšanu iPlan RT versijai 4.5

Lai veiktu šos testus, ir nepieciešami tālāk uzskaitītie pārbaudes dati.
• Cranial xBrain pacienta dati ar konturētiem objektiem OAR un PTV.

Darbības

1. Atveriet testa pacientu. Vai testa pacienta dati, tostarp objekti, tiek rādīti pareizi? Pārbau-
diet pārskatu (3D attēlojumu un rekonstrukcijas), vairākus slāņus un vairākas kopas.

2. Pārejiet uz sadaļu Surface Segmentation un aprēķiniet ārējo kontūru. Vai ārējā kontūra
tiek aprēķināta? Vai ārējā kontūra tiek rādīta 3D displejā?

3. Pārejiet uz sadaļu Object Manipulation un izveidojiet palielinātu objektu. Vai ir iespējams
izveidot palielinātu objektu?

4. Pārejiet uz sadaļu Dose Treatment un izveidojiet jebkādu terapijas plānu. Ieslēdziet de-
vas attēlojumu. Vai 3D displejs apstarošanas plāna cilnē joprojām darbojas?

5. Pārejiet uz sadaļu Dose Verification un pārslēdziet lauka rekonstrukciju skatu. Vai tiek
parādīts DRR?

6. Vai plānu var apstiprināt un sekmīgi saglabāt (piem., ar nosaukumu Testplan)?

7. Vai plānu var eksportēt, izmantojot DICOM?

8. Ja ir pieejama funkcija ExacTrac Export: vai plānu var eksportēt uz ExacTrac?

9. Pārbaudiet printera kalibrāciju. Iespējojiet visus drukāšanas vienumus. Vai plānu var iz-
drukāt?

10. Restartējiet programmatūru iPlan RT un ielādējiet testa plānu no jauna. Vai plānu Test-
plan var ielādēt sekmīgi?

Pārskats
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19 VISPĀRĪGIE EKRĀNI UN
RĪKJOSLAS FUNKCIJAS

19.1 Plānošanas skatu saturs

Vispārīga informācija

Pieejamās cilnes un skati ir atkarīgi no darba plūsmas darbības.

Plānošanas pamatskats

Plānošanas pamatskats piedāvā 3D un slāņa rekonstrukcijas:

274. att. 

Informācija par virzienu

Burti, kas norāda attēla orientāciju, atrodas katra skata malā.

Orientācija Apraksts

A Priekšējā

P Aizmugurējā

L Kreisā puse

VISPĀRĪGIE EKRĀNI UN RĪKJOSLAS FUNKCIJAS
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Orientācija Apraksts

R Labā puse

H Galva

F Pēdas

Plānošanas skatu saturs
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19.1.1 3D datu kopas skatīšana

Vispārīga informācija

Iekļautas dažādas plānošanas ciļņu lapas, kurās var apskatīt 3D datu kopu saturu.
PIEZĪME: lai attēlotu pacienta anatomiju, galvenokārt izmanto 3D datu kopas. 2D datu kopas
(471. lpp.) un 4D attēlu sēriju (476. lpp.) var izmantot, lai papildinātu 3D attēla informāciju.
 

Plānošanas skati

①

③

②

④

⑤

⑥

⑦
275. att. 

Plānošanas skata saturs

Nr. Komponents

① Katra skata augšējā kreisajā daļā ir norādītas dažādas funkcijas, piem., Full Screen.

② Atkarībā no pašreizējās plānošanas darbības plānošanas skatā ir iespējams noklikšķināt
ar peles labo pogu uz noteiktiem objektiem, lai parādītu kontekstizvēlni.

③ Noteikti skati satur 3D rekonstrukcijas modeli, kas veidots pēc skenētajiem attēliem un
papildu strukturālās informācijas, piemēram, segmentētiem objektiem.

④

Skenēšanas slāņi atrodas citos skatos:
• pirmajā rindā ir norādīts skenēšanas tips (piem., MR vai DT), skenēšanas komplekta

identifikācijas numurs (piem., #1 (Nr. 1)) un skenētā attēla orientācija;
• otrajā rindā ir norādīts pašreizējā slāņa numurs skenēšanas komplektā.
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Nr. Komponents

⑤

Skenēšanas rekonstrukcijas atrodas noteiktos skatos:
• pirmajā rindā (iekavās): orientācija, kurā attēlu kopa sākotnēji tika iegūta;
• otrajā rindā: rekonstruētā attēla skata orientācija;
• norādīts arī skenēšanas tips (piem., MR vai DT) un skenēšanas komplekta identifikāci-

jas numurs (piem., #1 (Nr. 1)).

⑥ Pacienta ikona (parādīta katra skata apakšējā kreisajā stūrī) norāda skatīšanās virzienu.

⑦
Ja ir pieejamas 4D datu sērijas (piemēram, plāna pārbaudes laikā, skatiet 507. lpp.), va-
dības panelis, kas ļauj skatīt iekšējo orgānu kustību simulāciju, ir redzams apakšā pa labi
no slāņa un rekonstrukcijas skatiem.

Plānošanas skatu saturs
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19.1.2 Rentgenstaru attēlu skatīšana

Vispārīga informācija

Ja ielādētajos pacienta datos ir rentgenstaru attēlu dati, tie tiek parādīti atsevišķā cilnes lapā X-
ray Images.

Rentgenstaru skati

①

② ③

276. att. 

Skata saturs

Nr. Komponents

① Funkcija Full Screen (skatiet 487. lpp.).

② Attēla tips (šajā gadījumā DSA) un numurs, kas identificē attēlu kopu (piem., #1 (Nr. 1)).

③ Pašreizējā attēla numurs attēlu kopā ir norādīts otrajā rindā.

PIEZĪME: tiek atbalstīti standarta rentgenattēli un DSA rentgenattēli.
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19.1.3 Slāņu skatīšana

Vispārīga informācija

Papildus rekonstrukcijas skatiem galvenajā ekrānā noteiktos uzdevumos ir pieejama atsevišķa
cilnes lapa, kas satur oriģinālos DT slāņa skatus.

Slāņa skati

277. att. 

Slāņa skatu modificēšana

Darbības

1.

Lai definētu nepieciešamo slāņu skaitu, noklikšķiniet uz pogas Number of Slices ekrāna
augšējā kreisajā daļā.

Plānošanas skatu saturs
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Darbības

2.

Atlasiet nepieciešamo opciju, izmantojot peli.

3. Slāņa skati tiek pielāgoti atbilstoši atlasītajam.

Papildu informācija

Zem slāņa skatiem parādīta sagitāla un koronāra rekonstrukcija.
Var būt pieejams arī 3D modelis. Tas tiek atjaunināts saskaņā ar datu kopas izmaiņām, piemēram,
objekta izveides laikā (skatiet 111. lpp.).
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19.2 Slāņu un attēlu kopu atlase

Vispārīga informācija

Izmantojot slāņa un attēlu kopas atlases funkciju, varat atlasīt attēla datus, kas tiek parādīti
plānošanas apgabalā.

Aktivizēšana

Darbība

Noklikšķiniet uz pogas Slice and Image Set Selection, kas atrodas rīkjoslā.

Atlases cilnes

278. att. 

Pieejamās cilnes

Standarta 3D datus var atlasīt Set Selection cilnē (skatiet 475. lpp.).
Ja ir pieejami atbilstošie DT skenēšanas dati, varat izmantot cilni 4-D Series (4D sērijas) (skatiet
476. lpp.), lai izveidotu iekšējo orgānu kustības simulāciju, ko var apskatīt ārstēšanas plānošanas
laikā.

Slāņu un attēlu kopu atlase
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19.2.1 Attēlu atlasīšana

Cilne Set Selection

①

② ③

279. att. 

Attēlu kopas atlase

Darbības

1. Pieejamo attēlu kopu sarakstā ① atlasiet parādāmo attēlu kopu. 

2.
• Lai atbrīvotu sistēmas atmiņu, deaktivizējiet attēlu kopas, kas pašlaik nav nepiecieša-

mas, izmantojot Unload Images pogu.
• Attēlus var atkārtoti aktivizēt, kad nepieciešams, izmantojot Load All pogu.

3.

Atkarībā no pašreizējās darbības slāņa skata apgabalā tagad varat atlasīt vai nu atseviš-
ķu slāni, vai secīgu slāņu kopu ②.
• Slāņa skata zonā atlasītais slānis vai slāņi tiek iezīmēti zilā krāsā.
• Priekšskatījuma apgabalā ③ tiek parādīts pašlaik atlasītais slānis vai pašlaik atlasītās

slāņu kopas pirmais slānis.

4. Lai apstiprinātu atlasi un parādītu slāņus plānošanas zonas attēla skatos, noklikšķiniet uz
OK.
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19.2.2 4D sēriju definēšana

Vispārīga informācija

Ja ir pieejamas vairākas DT skenēšanas datu kopas ar vienādu atsauces kadru, varat izveidot 4D
sērijas, kas simulē iekšējo orgānu kustību. Tas var tikt izmantots par pamatu, lai noteiktu
nepieciešamo PTV robežu (111. lpp.) un lai pārliecinātos, ka pabeigtais ārstēšanas plāns ir
precīzs un pacienta ārstēšanai atbilstošs (skatiet 352. lpp.).

Cilne 4-D Series

280. att. 

Datu atlase 4D sērijām

Visus DT skenēšanas komplektus ar vienādu atsauces kadru UID un vienādu orientāciju
automātiski interpretē kā 4D DT sērijas. Tādēļ pārliecinieties, ka atlasīts pareizais DT skenēšanas
komplekts. Nodrošinātas arī šādas manuālās funkcijas 4D sēriju izveidošanai:

Komponents Funkcija

Atlasiet datu kopu, kas jāiekļauj 4D sērijā.

Move up un Move
Down Definē secību, kādā atlasīto datu kopas ir redzamas 4D sērijās.

Use Common
Windowing

Šīs izvēles rūtiņas aktivizēšana nodrošina, ka, koriģējot logošanas līmeni
(skatiet 501. lpp.), tad tāds pats līmenis tiek piemērots visām 4D sēriju datu
kopām.

Slāņu un attēlu kopu atlase
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Komponents Funkcija

Intensity Projec-
tions

Izmantojot intensitātes projekcijas izvēles rūtiņas, var aprēķināt sstandarta
pelēktoņu vērtības līmeni:
• Minimum Intensity Projection: tiek izmantota zemākā (tumšākā) pelēkto-
ņu vērtība no visām atlasītajām datu kopām;

• Maximum Intensity Projection: tiek izmantota augstākā (gaišākā) pelēk-
toņu vērtība no visām atlasītajām datu kopām;

• Mean Intensity Projection: tiek izmantota vidējā pelēktoņu vērtība no vi-
sām atlasītajām datu kopām.

Kad esat veicis atlasi, varat izmantot Create Image Sets pogu, lai izveidotu
atsevišķu datu kopu katrai no izvēlētajām intensitātes projekcijām. Atlasītās
projekcijas nosaukumu un avota attēlu kopu izmanto, lai identificētu jaunu at-
tēlu kopu.

PIEZĪME: lai uzlabotu sistēmas veiktspēju, izvairieties no skenēšanas komplektiem, kuri nav
nekavējoties nepieciešami ārstēšanas plānošanai.
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19.2.3 Attēla slāņu pārlūkošana

Pārlūkot slāni

Opcijas

Noklikšķiniet uz pogas Browse Slice, lai pārietu uz nākamo slāni.

Noklikšķiniet uz pogas Browse Slice, lai atgrieztos pie iepriekšējā slāņa.

Pārlūkot slāņus

Opcijas

Noklikšķiniet uz pogas Browse Slices, lai pārietu uz nākamo slāņu grupu.
Skats ritina cauri slāņu daudzumam, kas atkarīgs no pašreizējā skata. Piemēram, četru
slāņu skatā skats paritināsies trīs slāņus uz priekšu. Deviņu slāņu skatā skats paritinā-
sies astoņus slāņus uz priekšu.

Noklikšķiniet uz pogas Browse Slices, lai atgrieztos pie iepriekšējās slāņu grupas.
Skats ritina cauri slāņu daudzumam, kas atkarīgs no pašreizējā skata. Piemēram, četru
slāņu skatā skats paritināsies trīs slāņus atpakaļ. Deviņu slāņu skatā skats paritināsies
astoņus slāņus atpakaļ.

PIEZĪME: pārlūkošana tiks veikta tajā virzienā, kuru norāda pacienta ikona (parādīta attēla skata
apakšdaļā pa kreisi).
 

Attēlu pārlūkošana, izmantojot peli un tastatūru

Varat arī pārlūkot attēla datus, izmantojot peli un tastatūru tā, kā norādīts tālāk.
• Izmantojiet peles ritenīti, lai ritinātu caur pieejamajiem attēla datiem pa vienam slānim.
• Izmantojiet peles ritenīti, vienlaicīgi uz tastatūras turot nospiestu taustiņu Shift, lai caur

pieejamiem attēla datiem ritinātu pa slāņu grupām.
• Izmantojiet tastatūras augšupvērsto vai lejupvērsto bultiņu, lai ritinātu uz priekšu vai atpakaļ pa

vienam slānim.
• Izmantojiet tastatūras Pg Up vai Pg Dn taustiņus, lai ritinātu uz priekšu vai atpakaļ pa trim

slāņiem.
PIEZĪME: šīs funkcijas ir pieejamas arī slāņa rekonstrukcijas skatiem.
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19.2.4 Ritināšana dziļumā un starp slāņiem

Vispārīga informācija

Rekonstrukcijas skatos poga Depth Scrolling ļauj ritināt cauri skenēšanas rekonstrukcijām ar
pacienta ikonu norādītās ass virzienā (attēla skata apakšējā kreisajā pusē). 
Slāņu skatos ar pogu Slice Scrolling varat ritināt cauri pieejamajiem slāņiem. 

Slāņa skati

① ②

281. att. 

Nr. Komponents

① Ritināšana dziļumā (rekonstrukcijas)

② Slāņu ritināšana

Ritināšanas funkcijas lietošana

Darbības

1.

Noklikšķiniet uz pogas Depth Scrolling/Slice Scrolling.

2.
Turiet nospiestu peles kreisās puses pogu un pārvietojiet peli uz augšu vai uz leju virs at-
lasītā attēla, līdz redzams nepieciešamais dziļums vai slānis.
Varat arī izmantot peles ritenīti, lai ritinātu cauri attēla datiem.

3.

Noklikšķiniet uz pogas Depth Scrolling/Slice Scrolling vēlreiz, lai atspējotu šo funkciju.

PIEZĪME: sākotnējais slāņa attālums nav tāds pats kā rekonstrukcijām izmantotais slāņa attālums.
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19.2.5 Attēlu kopas rekvizītu modificēšana

Attēlu kopas rekvizītu modificēšana

Opcijas

Lai parādītu 3D attēlu kopas rekvizītus, noklikšķiniet uz ikonas, kas atrodas blakus at-
tēlu kopai Plan Content cilnē.

282. att. 

Komponents Funkcija

Properties

Varat ievadīt īsu komentāru, piemēram, precīzāku nosaukumu. Komentāri tiks
iekļauti nosaukumā, kas tiks parādīts datu kokā, ja iepriekš piešķirtais nosau-
kums satur mazāk nekā 6 rakstzīmes.
Varat arī izvēlēties submodalitāti, ja tā ir pieejama.

More Norāda, vai attēla dati ielādēšanas brīdī bija DICOM vai xBrain formātā, un
sniedz papildu informāciju par atlasīto pacienta izmeklējumu.

Slāņu un attēlu kopu atlase
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19.3 Pamatskata konfigurēšana
19.3.1 Skata opcijas

Vispārīga informācija

Atsevišķos skatos poga View Options ļauj mainīt skata orientāciju.

Skata opcijas atlase

Darbības

1.

Noklikšķiniet uz pogas View Options, lai parādītu pieejamās orientācijas opcijas.

2.

Atlasiet nepieciešamo orientāciju, izmantojot peli.
Pieejamās orientācijas opcijas atšķiras atkarībā no pašreizējā plānošanas skata un darbī-
bas.

Atlasītā skata opcija (piemērs)

283. att. 
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19.3.2 Skatu tipi

Vispārīga informācija

Atsevišķos skatos poga View Types ļauj atlasīt parādāmā skata tipu.

Skata tipa atlase

Darbības

1.

Noklikšķiniet uz pogas View Types, lai parādītu pieejamās opcijas (Planes, 3D vai Ob-
jects).

2.

Atlasiet nepieciešamo opciju, izmantojot peli.

Pieejamie skata tipi

Skatī-
jums

Apraksts

Planes

Noklikšķinot uz Planes, tiek parādīti segmentēti objekti ③ un plaknes rekonstrukci-
jas ② 3D skatā, kas ir pieejams noteiktās plānošanas cilnēs.

①
②

③
• Parādītā informācija ir atkarīga no tā, ko atlasījāt 3-D Plane View cilnē (pieejama,

nospiežot pogu Options, kas atrodas rīkjoslā, skatiet 490. lpp.).
• Plaknes atrašanās vieta 3D skatā tiek koriģēta, ja 2D skatos tiek veiktas izmaiņas.

Pamatskata konfigurēšana
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Skatī-
jums

Apraksts

3D

Noklikšķinot uz 3D, tiek parādīts visa skenētā apgabala 3D modelis.

③

Objects

Noklikšķinot uz Objects, tiek parādīts tikai plānoto objektu 3D skats.

③

PIEZĪME: katrā no šiem gadījumiem varat pagriezt attēloto, novietojot peli virs skata un pārvietojot
vajadzīgajā virzienā bultiņu, kas ir redzama ③.
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19.3.3 Izveides opcijas

Vispārīga informācija

Darbības Object Creation poga Composing Options ļauj pārbaudīt divus attēla slāņus no
atšķirīgām datu kopām, kas tikušas sapludinātas.

Izveides opcijas atlase

Darbības

1.

Noklikšķiniet uz pogas Composing Options, lai parādītu pieejamās opcijas (Off, Apertu-
re vai Blending).

2.

Atlasiet nepieciešamo opciju, izmantojot peli.

Pieejamās izveides opcijas

Opcijas Apraksts

Aperture

Sniedz iespēju salīdzināt atsauces slāņa definēto apgabalu (parādīts augšējās la-
bās puses skatā) ar pašreizējā attēla skata slāni.

• Lai salīdzinātu atsauces slāni un pašreizējo slāni, izmantojiet peli, lai pārbaudei
novietotu zilo rāmi, kas parādīts apgabalā.

• Izmantojiet peli, lai mainītu atvēruma izmērus, pavelkot kadra malas.

Pamatskata konfigurēšana
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Opcijas Apraksts

Blending

Ļauj salīdzināt visu atsauces slāni (parādīts dzeltenā krāsā) ar visu pašreizējā attē-
la slāni (parādīts zilā krāsā).

• Lai parādītu plašāku informāciju par atsauces slāni, novietojiet peli virs attēla, no-
spiediet un turiet peles kreiso pogu, un pārvietojiet peli pa labi.

• Lai parādītu plašāku informāciju par pašreizējo slāni, novietojiet peli virs attēla,
nospiediet un turiet peles kreiso pogu, un pārvietojiet peli pa kreisi.

Off Noklikšķiniet uz Off, lai deaktivizētu izveides opcijas.
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19.3.4 2D pārcentrēšana

Vispārīga informācija

Funkcija 2D Recenter ļauj pārvietot rekonstrukciju plaknes noteiktos attēla skatos un pārcentrēt
redzamo attēlu. 

Pārcentrēšana

① ②
284. att. 

Nr. Komponents

① Horizontālā attēlojuma pielāgošana

② Vertikālā attēlojuma pielāgošana

Attēlu pārcentrēšana

Darbības

1.

Noklikšķiniet uz pogas 2D Recenter, lai parādītu vertikālo un horizontālo plakni, kas attē-
lā norādītas ar zilām līnijām.

2.

Noklikšķiniet ar peli uz nepieciešamās plaknes un velciet līniju līdz brīdim, kamēr tiek sas-
niegta atbilstoša pozīcija. Attēls pārcentrējas uz šo jauno pozīciju.
Lai vienlaicīgi pārvietotu horizontālo un vertikālo plakni, noklikšķiniet uz abu līniju krust-
punkta un velciet līnijas līdz brīdim, kamēr tiek sasniegta atbilstoša pozīcija.

3. Vēlreiz noklikšķiniet uz pogas 2D Recenter, lai atspējotu šo funkciju.

Pamatskata konfigurēšana
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19.3.5 Attēlu tālummaiņa

Skata tālummaiņa

① ②

③

285. att. 

Nr. Komponents

① Standarta tuvināšana

② Daļas tuvināšana

③ Attālināšana

Tuvināšana un tālināšana

Opcijas

Zoom In
• Noklikšķiniet uz atlasītā attēla skata, lai tuvinātu parādīto attēlu.
• Novietojiet peli uz interesējošā reģiona un pēc tam turiet nospiestu kreiso peles pogu

un velciet, lai atvērtu atlases ietvaru.

Zoom Out
Noklikšķiniet uz atlasītā attēla skata, lai attālinot varat gūt visa attēla pārskatu.

Ir iespējams arī tuvināt vai tālināt, nospiežot Ctrl tastatūras taustiņu un pielāgojot ar peles ritenīti.
Visi slāņa skati pašreizējā plānošanas cilnē tiek pielāgoti ar tādu pašu tālummaiņas koeficientu.
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Pilnekrāna skats

286. att. 

Pilnekrāna skata aktivizēšana

Darbības

1.

Noklikšķiniet uz pogas Full Screen, lai palielinātu pašreizējo skatu līdz pilnekrāna lielu-
mam.
Attiecīgais reģions palielinātajā skatā tagad ir skaidri redzams.

2. Noklikšķiniet uz pogas Full Screen vēlreiz, lai atspējotu funkciju un atjaunotu sākotnējo
skata izkārtojumu.

Pamatskata konfigurēšana
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19.3.6 Attēlu panoramēšana

Vispārīga informācija

Funkcija Panning ļauj pārcentrēt tālummaiņas fokusu (pielāgojot skatā attēlotā attēla pozīciju).

Panoramēšanas skati

① ②
287. att. 

Nr. Komponents

① Plaknes skats

② Slāņa skats

Attēlu panoramēšana

Darbības

1.

Noklikšķiniet uz pogas Panning, lai aktivizētu funkciju Panning.

2.
Izmantojot peli, velciet slāni uz vajadzīgo pozīciju atlasītajā skatā.
Pārējie skati tiek atjaunināti atbilstoši.

3. Noklikšķiniet uz pogas Panning vēlreiz, lai atspējotu šo funkciju.

PIEZĪME: visi attēla skati pašreizējā plānošanas cilnē tiek pielāgoti atlasītajai pozīcijai.
 

VISPĀRĪGIE EKRĀNI UN RĪKJOSLAS FUNKCIJAS

Klīniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 iPlan® RT Vers. 4.5 489



19.4 Papildu skata konfigurācija

Vispārīga informācija

Funkcija Options atver ciļņu lapu komplektu, kas ļauj pielāgot 3D attēlošanu un izmainīt to attēlu
orientāciju, kuri ir attēloti pašreizējā datu kopā.

Skatīšanas opciju aktivizēšana

Darbība

Noklikšķiniet uz pogas Options.

Pieejamās ciļņu lapas

288. att. 

Papildu skata konfigurācija
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19.4.1 Cilnes 2-D Options izmantošana

Vispārīga informācija

Šajā cilnē varat definēt vispārīgās attēla skatu rādīšanas opcijas.

Cilne 2-D Options

289. att. 

Pieejamās funkcijas

Komponents Funkcija

Scale Visible

Scale Visible atlasīšana aktivizē mērogu (parādīts milimetros) pa labi no ak-
siālā, koronārā vai sagitālā attēla skata.
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Komponents Funkcija

3-D Objects in
Slice Views

Iespējo 3D attēlošanu slāņa skatos Overview cilnē tiem objektiem, kas izvei-
doti Object Creation darbības laikā.

Ja šī opcija ir deaktivizēta, objekti tiek parādīti kā caurspīdīgi 2D objekti.

Display Interpo-
lation

Ja tā ir aktivizēta, programmatūra interpolē skenēto attēlu pikseļus, rezultātā
sniedzot attēlu skatu uzlabotu attēlošanu.

① ②

• ① Bez interpolēšanas
• ② Ar interpolēšanu

Kontūru platu-
ma opcijas

Tālāk uzskaitītās opcijas var izmantot, lai definētu objekta kontūru platumu.
• Thin Contour
• Medium Contour
• Thick Contour

Papildu skata konfigurācija
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Komponents Funkcija

Show Contours
Only

Parāda tikai segmentēto objektu kontūras.
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19.4.2 Cilnes 3-D Plane View izmantošana

Vispārīga informācija

Šajā cilnē varat atlasīt 3D skatā attēlojamos vienumus. 

Cilne 3-D Plane View

290. att. 

Atlases veikšana

Darbības

1.

Atlasiet attēlojamos vienumus:
• Axial Plane
• Coronal Plane
• Sagittal Plane
• 3-D Objects in Plane Views (segmentēti objekti, piemēram, PTV vai smadzeņu

stumbrs)

2. Noklikšķiniet uz OK, lai apstiprinātu izvēli.

PIEZĪME: lai tiktu attēlotas atlasītās plaknes un objekti, jāatlasa Planes opcija, izmantojot pogu
View Types (skatiet 482. lpp.).
 

Papildu skata konfigurācija
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19.4.3 Cilnes 3-D Thresholding izmantošana

Vispārīga informācija

Šajā cilnē varat definēt diapazona slieksni redzamajām Haunsfīlda vienībām vai pelēktoņu
vērtībām, kas datu kopā tiek izmantotas, lai attēlotu kaula struktūru un audus.

Attēlu kopa Izmantotā vienība

DT Haunsfīlda vienības

MR Pelēktoņu vērtības

PET SU vērtības

Cilne 3-D Thresholding

291. att. 

Sliekšņa pielāgošana

Darbības

1.
Lai pielāgotu slieksni 3D attēlošanai:
• histogrammā lietojiet slīdni (ekrāna apakšējā labajā pusē) vai
• ievadiet nepieciešamo vērtību Threshold [HU] laukā zem histogrammas.

2. Attēlojiet iegūtā 3D modeļa priekšskatījumu, noklikšķinot uz skata atjaunināšanas pogas
ekrāna apakšējā kreisajā pusē.

VISPĀRĪGIE EKRĀNI UN RĪKJOSLAS FUNKCIJAS

Klīniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 iPlan® RT Vers. 4.5 495



Papildu funkcijas

Komponents Funkcija Skatīt

Dziļā ritināšana 479. lpp.

2D pārcentrēšana 486. lpp.

Panoramēšana 489. lpp.

Tuvināšana/tālināšana 487. lpp.

Skatu tipi 482. lpp.

Papildu skata konfigurācija

496 Klīniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 iPlan® RT Vers. 4.5



19.4.4 Cilnes 3-D Clipping izmantošana

Vispārīga informācija

Šajā cilnē varat definēt attēla daļu, kas attēlojama 3D skatos.

Cilne 3-D Clipping

292. att. 

Izgriešanas diapazona definēšana

Darbības

1. Ieklikšķiniet Enable Clipping Range sadaļā 3-D Clipping Areas, lai attēlotu zilus kadrus
augšējos attēla skatos.

2.

Noklikšķiniet uz pogas Adjust Clipping Range/Cubic Cut, kas atrodas pa labi no dialo-
glodziņa.

3.

Novietojiet peli virs kadra un pielāgojiet tā, lai tas aptvertu noņemamo apgabalu:
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Darbības

4.

Lai izveidotu iegūtā 3D modeļa priekšskatījumu, noklikšķiniet uz apakšējā kreisā skata
ekrānā, lai to atjauninātu.

Kubveida izgriešanas veikšana

Izmantojot šo opciju, varat noņemt 3D modeļa kvadrantu, lai attēlotu šķērsgriezumu.

Darbības

1. Noklikšķiniet uz Enable Cubic Cut sadaļā 3-D Clipping Areas, lai attēlotu zilus kadrus
augšējos attēla skatos.

2.

Noklikšķiniet uz Adjust Clipping Range/Cubic Cut pogas, kas atrodas pa labi no dialo-
glodziņa (ja tā jau nav aktīva).

3.

Atlasiet no 3D modeļa noņemamo kvadrantu:
• Anterior Right
• Anterior Left
• Posterior Right
• Posterior Left

4.

Noklikšķiniet uz zilā kvadranta malas aksiālajā vai koronārajā skatā un pielāgojiet leņķus,
lai definētu no 3D attēlojuma izslēdzamo apgabalu.

5.

Lai izveidotu iegūtā 3D modeļa priekšskatījumu, noklikšķiniet uz apakšējā kreisā skata
ekrānā, lai to atjauninātu.

Papildu skata konfigurācija
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Papildu funkcijas

Komponents Funkcija Skatīt

Dziļā ritināšana 479. lpp.

2D pārcentrēšana 486. lpp.

Panoramēšana 489. lpp.

Tuvināšana/tālināšana 487. lpp.
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19.4.5 Cilnes Display Orientation izmantošana

Vispārīga informācija

Šajā cilnē varat atlasīt vajadzīgo skatu orientāciju, lai pārliecinātos, ka tā atbilst plānotajai
pacienta orientācijai uz ārstēšanas galda.

Cilne Display Orientation

293. att. 

Orientācijas opcijas

Varat izvēlēties kādu no tālāk norādītajām orientācijas opcijām:
• Feet First Supine (LPH)
• Head First Supine (RPF)
• Feet First Prone (RAH)
• Head First Prone (LAF)

Papildu skata konfigurācija
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19.5 Logošana
19.5.1 Pamata logošanas izmantošana

Vispārīga informācija

Logošanas iestatījumus izmanto, lai pielāgotu pelēktoņu sadalījumu attēlotajos attēlos struktūru
redzamības vai kontrasta uzlabošanai.
Logošanas iestatījumus var pielāgot aksiālajā, sagitālajā un koronārajā skatījumā.

Logošanas displejs

294. att. 

Pašreizējo logošanas iestatījumu apskatīšana

Darbības

1.

Noklikšķiniet uz pogas Windowing, lai aktivizētu šo funkciju.

2.

Noklikšķiniet uz atbilstošā skata un turiet nospiestu kreiso peles pogu, lai attēlotu histo-
grammu, kas satur pašreizējos iestatījumus.

3. Histogramma pazūd no skata, tiklīdz peles kreisā poga tiek atkal atlaista.

4. Noklikšķiniet uz pogas Windowing vēlreiz, lai atspējotu šo funkciju.
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Logošanas iestatījumu pielāgošana

Darbības

1.

Noklikšķiniet uz pogas Windowing, lai aktivizētu šo funkciju.

2.

Lai pielāgotu pelēktoņu skalas līmeni (atlasītā logošanas platuma centrā), noklikšķiniet uz
skata un:
• velciet peli augšup, lai līmeni palielinātu;
• velciet peli lejup, lai līmeni samazinātu.

3.
Lai pielāgotu Haunsfīlda vai pelēktoņu vērtību loga platumu, noklikšķiniet uz attēla un:
• velciet peli pa labi, lai platumu palielinātu;
• velciet peli pa kreisi, lai platumu samazinātu.

4. Noklikšķiniet uz pogas Windowing vēlreiz, lai atspējotu šo funkciju.

Logošana
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19.5.2 Papildu logošanas izmantošana

Vispārīga informācija

Funkcija Windowing Dialog nodrošina papildu opcijas pelēktoņu vērtības, Haunsfīlda vienības
vai SUV sadalījuma pielāgošanai, lai kaulu struktūras vai marķieru punkti skenēšanas attēlos būtu
vieglāk atšķirami no mīkstajiem audiem.

Attēlu kopa Izmantotās vienības

DT Haunsfīlda vienības

MR Pelēktoņu vērtības

PET SUV vērtības

Logošanas dialoglodziņa aktivizēšana

Darbība

Noklikšķiniet pogas Windowing Dialog.

Logošanas dialoglodziņš

① ②

③
④

⑥
⑤

⑦

⑧

295. att. 
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Logošanas dialoglodziņa saturs

Nr. Komponents Funkcija

① Current Pašreizējās attēlu kopas oriģinālais slānis.

② Preview Modificētā slāņa priekšskatījums saskaņā ar pielāgojumiem

③
Predefined
Windowing Set-
tings

Atlasiet iepriekš definētās logošanas vērtības.

④ Izvēles rūtiņa
Inverse

Apvērš krāsu rādījumu, apvēršot noklusējuma iestatījumu tā, ka, piemē-
ram, gaiss tiek attēlots baltā krāsā, bet kauli melnā krāsā.

⑤ Level HU Pielāgojiet pelēktoņu vērtību līmeni.

⑥ Width HU Pielāgojiet pelēktoņu vērtību platumu.

⑦ Histogramma Attēla datu Haunsfīlda vienības/pelēktoņu vērtību sadalījuma grafisks
atveidojums.

⑧ Izvēles rūtiņa
Zoom

Ierobežo konkrētās zonās Hounsfīlda vienību/pelēktoņu vērtību sadalī-
juma grafisku atveidojumu.

Iepriekš definētie logošanas iestatījumi

Iestatījums Apraksts

Bone Piemēro kauliem specifisku logošanu, lai atsijātu mīkstos audus un skaidrāk at-
tēlotu kaulu (tikai DT attēlu kopām).

Current Win-
dowing

Atiestata logošanas iestatījumus uz tiem, kas bija definēti, kad pirmo reizi atvē-
rāt šo dialoglodziņu.

Full Range Piemēro ar skeneri iegūtās pelēktoņu vērtības/Haunsfīlda vienības pilnā diapa-
zonā attēlu kopai.

Radiology De-
fined Piemēro iestatījumus, kas bija definēti, iegūstot sākotnējos attēlus.

Interesējošās zonas logošana

Šī opcija ļauj definēt specifisku apgabalu attēlu kopā un piemērot šī apgabala pelēktoņu vērtības
un Haunsfīlda vienības visai datu kopai.

Darbības

1.

Noklikšķiniet uz pogas Windowing Region of Interest, lai aktivizētu šo funkciju.

Logošana
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Darbības

2.

Skatā Preview ar peli apvelciet kadru ap zonu, kurā vēlaties atlasīt Windowing iestatīju-
mus.

Varat arī attēlā noklikšķināt uz Preview apgabala nepieciešamajā atrašanās vietā.

3.

Lai redzētu aprēķinātos priekšskatījuma rezultātus, atlaidiet peles kreiso pogu.

4. Noklikšķiniet uz OK, lai atlasītās zonas pelēktoņa vērtības pielietotu visai attēlu kopai.

Pelēktoņu līmeņa un platuma pielāgošana

Varat veikt šādus pielāgojumus, kad ir deaktivizēta Zoom izvēles rūtiņa:

Darbības

1.

Lai pielāgotu attēla logošanas centru:

• ievadiet nepieciešamo vērtību laukā Level HU vai
• pielāgojiet atbilstošo slīdni, līdz tiek parādīta nepieciešamā vērtība.

2.

Lai pielāgotu attēla logošanas platumu:

• ievadiet nepieciešamo vērtību laukā Width HU vai
• pielāgojiet atbilstošo slīdni, līdz tiek parādīta nepieciešamā vērtība.
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Pelēktoņu vērtību sadalījuma platuma pielāgošana

② ③

①

296. att. 

Opcijas

Ievadiet nepieciešamās Right HU un Left HU vērtības tieši paredzētajos laukos.

Izmantojiet peli, lai ar slīdni pielāgotu kreisās puses vērtības ② un/vai labās puses vērtības ③,
līdz nepieciešamās vērtības tiek parādītas atbilstošajos laukos.

PIEZĪME: lai ierobežotu Haunsfīlda vienību/pelēktoņu vērtību sadalījuma grafisko atveidojumu
konkrētā zonā tā, ka ir iespējams precīzāk definēt logošanu, aktivizējiet Zoom ① izvēles rūtiņu.
 

Papildu funkcijas

Komponents Funkcija Skatīt

Dziļā ritināšana 479. lpp.

Varat pārlūkot atsevišķus slāņus augošā vai dilstošā se-
cībā 478. lpp.

Panoramēšana 489. lpp.

Tuvināšana/tālināšana 487. lpp.

Logošanas poga ļauj pielāgot pelēktoņu līmeņa sadalī-
jumu attēlotajos attēlos, lai varētu uzlabot struktūru re-
dzamību vai kontrastu

501. lpp.

Poga Screenshot sniedz iespējas uzņemt rādīto skatu
un dialoglodziņu ekrānuzņēmumus 512. lpp.

Logošana
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19.6 Pārbaudes funkcijas
19.6.1 Haunsfīlda vienību/pelēktoņu vērtības mērījumi

Vispārīga informācija

Funkcijas Measure Hounsfield Units un Measure Values ļauj izmērīt Haunsfīlda vienības vai
pelēktoņu vērtības jebkurā attēla slāņa punktā.

Komponents Funkcija

DT attēlu kopu gadījumā tiek parādīta poga Measure Hounsfield Units.

Poga Measure Values tiek parādīta citu attēlu kopu gadījumā. Vērtības var iz-
mērīt vai nu pelēktoņos (piemēram, MR attēliem), vai standartizētajās absorbci-
jas vērtībās (SUV), piemēram, noteiktiem PET skenēšanas attēliem. Ir iespēja-
mas arī citas vērtības atkarībā no attiecīgā attēla modalitātes. 

Mērījumu vienības

Komponents Funkcija

Haunsfīlda vie-
nības

Diagnostiskajā DT attēlveidošanā blīvuma informācija tiek novērtēta starptauti-
skajās Haunsfīlda vienībās (HU) diapazonā no -1024 līdz 3071, kur 0 ir ūdens
vērtība (1,0 g/cm³) un -1000 ir gaisa vērtība.
Ja skenera HU skala pārsniedz 12bit (no -1024 līdz 3071), tad lielākas vērtības
tiek pielāgotas:
• vērtības, kas mazākas par -1024, tiek noapļotas līdz -1024;
• vērtības, kas lielākas par 3071, tiek noapļotas līdz 3071.

Neiroloģiskajā DT attēlveidošanā 40 HU līmeņa vērtība un 100 HU platuma vēr-
tība parasti tiek lietota, lai panāktu smadzeņu audu kontrastainību.

Pelēktoņu vēr-
tības Pelēktoņu vērtības attēlo diapazonā no 0 (melnā krāsā) līdz 255 (baltā krāsā).

Mērījumu rādīšana

① ②
297. att. 

Nr. Komponents

① Haunsfīlda vienības

② Pelēktoņu vērtības
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Mērījumu funkciju lietošana

Darbības

1.

Noklikšķiniet uz attiecīgās pogas (Measure Hounsfield Units vai Measure Values).

2.

Noklikšķiniet ar peli uz jebkura punkta slānī, lai attēlotu Haunsfīlda vienību vai pelēktoņu
vērtību atlasītajā punktā.
Lai vērtību dinamiski atjauninātu, turiet nospiestu peles kreiso pogu un pārvietojiet peli
pāri attēlam.

3. Noklikšķiniet uz attiecīgās pogas vēlreiz, lai atspējotu funkciju un noņemtu attēloto vērtību
no attēla skata.

Piezīmes par drošību

Programma iPlan RT Dose var parādīt informāciju par pelēktoņu vērtību vai Haunsfīlda
vienībām tikai pikseļu veidā, ko aprēķinājis un eksportējis skeneris. Skaidrojot šo
informāciju, lūdzu, pievērsiet tai īpašu uzmanību un pārliecinieties, vai informācija ir
pareiza. Konusveida staru DT datos vai rotācijas angiogrāfijas datos, piemēram, nebūs
ietvertas faktiskās HU vērtības.

Lietotājs ir atbildīgs par parādītās Haunsfīlda vienības vērtības precizitāti.

Noteiktu modalitāšu attēlu kopas (piemēram, PET/MR/SPECT/DTI), kuras importētas ar
iPlan RT Image versijām, kas vecākas par 4.1.2, var tikt parādītas nepareizi. Absolūtā
pikseļu informācija noteiktiem slāņiem, īpaši relatīvā pikseļu informācija starp dažādiem
slāņiem (3D rekonstrukcijas), var būt nepareiza. PET attēli ar standartizēto absorbcijas
vērtību (SUV) netiek ietekmēti.

Ja noteikts, ka PET skenēšanas attēls tika nepareizi importēts ar iepriekšējo iPlan versiju,
atkārtoti importējiet šo attēlu kopu ar iPlan RT Image 4.1.2 vai jaunāku versiju.

Ja noteikts, ka MR attēlu kopa tika nepareizi importēta ar iepriekšējo iPlan RT versiju,
sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu.

Tā kā standarta uzņemšanas vērtības (SUV) var mainīties atkarībā no lietotā PET skenera,
visu laiku salīdziniet parādītās vērtības ar SUV, kas ir tieši pirms lietošanas iegūtas skenerī.

Pārbaudes funkcijas
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19.6.2 Koordinātu sistēma

Vispārīga informācija

Atkarībā no tā, vai strādājat ar lokalizētiem vai nelokalizētiem attēliem, mērījumu attēlošanai tiek
lietota atsevišķa pacientu koordinātu sistēma.
• Nelokalizēti attēli: konsekvences nolūkos iPlan RT Dose izmanto tādu pašu pacienta

koordinātu sistēmu kā ExacTrac (skatiet 518. lpp.). Iespējams arī iestatīt atsauces punktu
darbībā Surface Segmentation, kas tiks izmantots, lai definētu koordinātu sistēmas sākuma
punktu.

• Lokalizēti attēli: koordinātu sistēmas pamatā ir atsauces kadrs, ko sniedz stereotaktiskais
lokalizētājs.

Brainlab koordinātu sistēma: nelokalizētu attēlu kopas

298. att. 
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19.6.3 Attāluma mērījums

Vispārīga informācija

Funkcija Measure Distances ļauj izmērīt attālumu starp jebkuriem diviem attēla punktiem.

Attāluma attēlojums

299. att. 

Attālumu mērīšana

Darbības

1.

Noklikšķiniet uz pogas Measure Distances, lai aktivizētu šo funkciju.

2.
Noklikšķiniet ar peli uz diviem punktiem attēlā.
Tagad tiek aprēķināts un parādīts attālums milimetros starp atlasītajiem punktiem.

3. Ja nepieciešams, punkta atrašanās vietu varat mainīt, noklikšķinot uz tā ar peli un velkot
atlasīto punktu uz nepieciešamo atrašanās vietu.

4. Noklikšķiniet vēlreiz uz pogas Measure Distances, lai šo funkciju atspējotu un noņemtu
attāluma mērījumu no attēla skata.

Ārstēšanu bez lokalizācijas drīkst veikt tikai tad, ja ir pārbaudīta mērogošana.

Pārbaudes funkcijas
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19.6.4 Leņķa mērījums

Vispārīga informācija

Funkcija Measure Angles ļauj izmērīt leņķi starp jebkuriem trim attēla punktiem.

Leņķa attēlojums

300. att. 

Leņķu mērīšana

Darbības

1.

Noklikšķiniet uz pogas Measure Angles, lai aktivizētu šo funkciju.

2.
• Noklikšķiniet ar peli uz trim punktiem attēlā.
• Tagad tiek aprēķināts un parādīts leņķis starp atlasītajiem punktiem.

3. Ja nepieciešams, punkta atrašanās vietu varat mainīt, noklikšķinot uz tā ar peli un velkot
atlasīto punktu uz nepieciešamo atrašanās vietu.

4. Noklikšķiniet vēlreiz uz pogas Measure Angles, lai šo funkciju atspējotu un noņemtu leņ-
ķa mērījumu no attēla skata.
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19.6.5 Ekrānuzņēmumi

Pašreizējā ekrāna ekrānuzņēmuma veikšana

Darbība

Noklikšķiniet uz pogas Screenshot.

Saglabātais ekrānuzņēmums

Programmatūra parāda ziņojumu, kas apstiprina, ka ekrānuzņēmums ir saglabāts, un norāda
krātuves ceļu. Pēc noklusējuma krātuves ceļš ir C:\Brainlab\Screenshots.

301. att. 

Pacienta konfidencialitāte

Pacienta vārds tiek rādīts katrā ekrānuzņēmumā. Lai saglabātu pacientu konfidencialitāti,
nodrošiniet, ka piekļuve visiem ekrānuzņēmumiem ir atļauta tikai attiecīgajam medicīniskajam
personālam.

Pārbaudes funkcijas
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19.7 Noderīgi papildu līdzekļi

Vispārīga informācija

Šajā sadaļā ir aprakstīti daži iPlan RT papildu līdzekļi, kas tā lietošanu padara vienkāršāku.

iPlan informācija

Noklikšķiniet uz Brainlab logotipa galvenā ekrāna apakšdaļā, lai skatītu informāciju par iPlan
versiju, Brainlab un pašlaik instalētā iPlan komponentiem:

302. att. 

Lietotāja maiņa

Darbības

1. Noklikšķiniet uz Brainlab logotipa.

2. Noklikšķiniet uz pogas Change User.

DVH asu mērogošana

Ja vēlaties palielināt DVH asu parādītā apjoma vai devas diapazonu, noklikšķiniet uz bultiņas x
vai y ass beigās un velciet to, līdz diagramma sasniedz nepieciešamo diapazonu:

303. att. 
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Devas skalu robežvērtības

Ja vēlaties devas skalā parādīt papildu robežvērtības vai tās noņemt, novietojiet peli uz attiecīgās
devas skalas vērtības un veiciet dubultklikšķi ar kreiso peles pogu (maksimāli var parādīt astoņus
sliekšņus).
Varat piešķirt slieksnim augstāku parādīšanas prioritāti, veicot dubultklikšķi uz atbilstošās vērtības
pa kreisi no devas skalas.

304. att. 

Peles labās pogas lietošana

Noteiktas funkcijas var izpildīt, izmantojot peles labo pogu.
Lai atvērtu kontekstizvēlni ārstēšanas plānošanas darbībā, varat ar peles labo pogu noklikšķināt
uz:
• RTPlan,
• ārstēšanas grupas,
• ārstēšanas elementa.

Noderīgi papildu līdzekļi
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19.7.1 Ārstēšanas atsauces ekrāns
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Atsauces ekrāns

Noderīgi papildu līdzekļi
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20 DEFINĪCIJAS UN
TERMINOLOĢIJA

20.1 Procedūras terminoloģija

Telpas izocentrs

Vispārīgi runājot, šis ir mērķa punkts, kur visi staru kūļi krustojas, lai kāds būtu procedūras galda
leņķis vai lineārā paātrinātāja (Linac) gentrija leņķis.

305. att. 

Dažādi izocentri

Attiecas uz PTV pacienta audos, kas ir novietoti istabas izocentrā pirms procedūras.

Gentrijs

Lineārā paātrinātāja rotējošais plecs, kas satur izejas pieslēgvietu rentgenstariem, tiek saukts par
gentriju.

Gentrija leņķis

Standarta virziens gentrija leņķa skatīšanai ir šāds: stāvēt lineāra paātrinātāja priekšā un skatīties
no procedūras galda kājgaļa uz galvgali. Parasti leņķi pieaug pulksteņrādītāju kustības virzienā,
sākot ar 0°, kad gentrija galva ir tieši virs pacienta. Atkarībā no lineārā paātrinātāja modeļa un
konfigurācijas programmatūru var modificēt, lai norādītu vai nu IEC, DIN, IEC 61217, vai Varian
skalu. Ir iespējami arī citi iestatījumi, bet tiem ir jābūt noteiktiem rūpnīcā. No augšas uz labo:
• IEC: 0°, 90°, 180°, 270° (pulksteņrādītāju kustības virzienā)
• DIN: 0°, 90°, 180°, 270° (pulksteņrādītāju kustības virzienā)
• IEC 61217: 0°, 90°, 180°, 270° (pulksteņrādītāju kustības virzienā)
• Varian: 180°, 90°, 0°, 270° (pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam)
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Galda leņķis

Procedūras galds parasti tiek definēts ar 0° centra (noklusējuma) pozīcijā. Rotācija
pulksteņrādītāju kustības virzienā tiek definēta, izmantojot pozitīvus leņķus līdz 90°, rotācija pretēji
pulksteņrādītāju kustības virzienam — ar leņķiem no 359° līdz 270° (no 0° līdz -90°). Leņķa
konfigurācijas, kas tiek izmantotas jūsu terapijas centrā, var atšķirties no tām, kas ir norādītas
iepriekš. Programmatūra pašlaik atbalsta IEC, DIN, IEC 61217 un Varian skalas. Ir iespējamas arī
citas skalas, taču tām ir jābūt ražotāja definētām. No kreisās uz labo:
• IEC: 90°, 0°, 270° (pulksteņrādītāju kustības virzienā)
• DIN: 270°, 0°, 90° (pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam)
• IEC 61217: 270°, 0°, 90° (pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam)
• Varian: 270°, 180°, 90° (pulksteņrādītāju kustības virzienā)

Kolimatora leņķis

Linac galvu var pagriezt, lai mainītu lapiņas virzienu no daudzlapu kolimatora vai lai izslēgtu
jebkuru piederumu. Šī rotācija ir nepieciešama, lai iegūtu mazākā radiācijas lauka izmēru un no
apstarojuma saudzētu tik daudz veselo audu, cik vien iespējams. Atkarībā no Linac modeļa un
konfigurācijas programmatūra pašlaik atbalsta IEC, DIN, IEC 61217 un Varian skalu. Ir
iespējamas arī citas skalas, taču tām ir jābūt ražotāja definētām. No priekšējā uz labo:
• IEC: 0°, 90°, 180°, 270° (pulksteņrādītāju kustības virzienā)
• DIN: 0°, 90°, 180°, 270° (pulksteņrādītāju kustības virzienā)
• IEC 61217: 0°, 90°, 180°, 270° (pulksteņrādītāju kustības virzienā)
• Varian: 180°, 90°, 0°, 270° (pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam)

Koordinātu sistēmas

Koordinātu sistēmas lokalizētiem datiem ir balstītas uz atsauces kadru, ko nodrošina
stereotaktiskais lokalizētājs. Nelokalizētiem attēliem tiek izmantota tā pati pacienta koordinātu
sistēma kā ExacTrac. Salīdzinājums ar standarta koordinātu sistēmām ir norādīts tālāk.

306. att. 
Ja ir pieejama vairāk nekā viena lokalizēta datu kopa, pacienta pozicionēšanai obligāti jāatlasa
pareizā kopa. Ja pacients vai lokalizētājs ir pakustējies starp DT skenēšanu un procedūru, piem.,
mainot pozicionēšanu un atkārtoti skenējot pacientu, koordinātu sistēma no iepriekš izveidotās
datu kopas būs nederīga. Atlasot nederīgu datu kopu var izraisīt pacienta nepareizu salāgojumu.

Stars, lauks

Atsevišķu starojuma vienību ar fiksētu gentriju, galdu un kolimatora leņķi sauc par staru vai lauku.
Kopumā staru terapijas mērķis ir samazināt apstarošanas devu veselajiem audiem, vienlaikus
palielinot PTV devu. Lai to paveiktu, PTV staru projekcijas ir veidotas uz plaknes izocentra
perpendikulāri ienākošam staram (parādīts stara acs skatījumā [beam’s eye view - BEV]).
Devas sadalījums, kas atbilst PTV formai, tiek sasniegts, pārklājot vairākus starus. Lai samazinātu
devu veselajiem audiem, stari, cik vien iespējams, ir izvietoti trīs dimensijās. Taču brīvības pakāpe
staru pozicionēšanai var būt ierobežota jutīgo struktūru novietojuma dēļ (riskam pakļautie orgāni
[organs at risk - OAR]). Brainlab iesaka pārbaudīt izocentra bloķēšanu stara acs skatījumā.

Procedūras terminoloģija
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Iekārtas profils

Tas nosaka izmantoto aparatūru (lineārais paātrinātājs, spailes, MLC vai konusu kolimatori) un var
ietvert saites uz vienu (riņķveida konusa vai MLC ar zīmuļa stara (Pencil Beam) datiem) vai diviem
(MLC ar zīmuļa stara (Pencil Beam) un Monte Carlo datiem) staru profiliem.

Devas profils/Staru profils

Satur visu dozimetrijas informāciju par noteiktu lineārā paātrinātāja–MLC–enerģijas–starojuma
kombināciju.

ASCII

Amerikas informācijas apmaiņas standartkods Izveidots, lai nodrošinātu saderību starp dažāda
veida datu apstrādes aprīkojumiem.

Laika formāts

Ja nav norādīts citādi, izmantotais laika formāts visā iPlan RT ārstēšanas plānošanas sistēmā ir
hh:mm:ss (stundas (hh), minūtes (mm) un sekundes (ss)). Stundas tiek norādītas, lietojot
24 stundu pulksteni.

Lineāri mērījumi

Visi lineārie mērījumi ir izteikti mm.

DEFINĪCIJAS UN TERMINOLOĢIJA
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20.2 IMRT terminoloģija

IMRT

Intensitātes modulēta staru terapija.

Staru kūlīši

Mazs staru apakšdalījums ar dažādām intensitātēm.

CIAO

Pabeigta apstarošanas laukuma kontūra; apgabals, ko apklāj viens staru kūlis, kas redzams staru
kūļa acu skatījumā, kas lietots optimizācijai kā sākuma punkts.

Ierobežojumi

Devas ierobežojumi (pozitīvs; PTV un/vai negatīvs; riskam pakļauts orgāns), kas ir jāizpilda pēc
ārstēšanas.

Devas apjoma ierobežojumi

Ierobežojums, kas limitē devas un apjoma kombināciju līdz min. vai maks. x% devas y% apjomā.

Inversā plānošana

Staru kūlīšu optimizācija, ievērojot ārstēšanas ierobežojumus.

Plūsmas karte

Virtuālais lauks ar visiem staru kūlīšiem no viena stara.

Lapiņu secības noteikšana

Lapu kustības aprēķins, lai nodrošinātu nepieciešamo plūsmas karti.

Segments

Atsevišķs lapas pozīcijas statuss; visu segmentu uzkrāšana veido plūsmas karti.

Dinamiskā lapiņu secība

Lapiņu secība, izmantojot dinamisko lapiņu kustību devas piegādes laikā; visi segmenti piegādāti,
kamēr stari ir ieslēgti.

Secīgas apstarošanas režīma lapiņu secība

Lapiņu secības pārslēdzas starp lapiņu kustību un devas piegādi; kad pirmais segments ir
iestatīts, tad stars ir aktivizēts.

IMRT terminoloģija
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Gropes un ierievja efekts

Lapu secības problēma saistībā ar gropes un ierievja lapiņu konstrukciju.

Starplapiņu noplūde

Noplūde starp pārraidi caur lapiņām.

Zemlapiņu noplūde

Noplūde starp blakus esošām lapiņām.

MLC pārraide

Starojuma pārraide caur MLC (vidējā vērtība, ieskaitot zemlapiņu un starplapiņu noplūdi).

DEFINĪCIJAS UN TERMINOLOĢIJA
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21 PIELIKUMS
21.1 Fona attēlu saplūdināšana

Vispārīga informācija

Attēlu saplūdināšanas algoritms, kas lietots iPlan RT Image, ir pilnībā automatizēts, intensitātes
atkarīgais algoritms, kas spēj reģistrēt un saplūdināt medicīnisko attēlu kopas neatkarīgi no
attēlveidošanas modalitātes un skenēšanas orientācijas attēlu kopās.
Objektiem nav jābūt norādītiem divās attēlu kopās, lai tos reģistrētu, un robežpunktiem nav jābūt
iestatītiem. Metode ir spējīga reģistrēt jebkura veida modalitāti uz jebkuru citu neatkarīgi no attēlu
kopas novietojuma. Pieņemot, ka objekts, kas redzams attēlu kopā, darbojas kā nelokāms
korpuss, jānosaka seši transformācijas parametri (attiecīgi trīs pakāpes brīvības translācijai un
rotācijai), lai attēlu kopu saplūdināšana būtu veiksmīga.
Katram vokselim pirmajā attēlu kopā iPlan RT Image aprēķina izvietojumu attiecīgajam vokselim
otrajā attēlu kopā. Līdzības pakāpe pēc tam tiek aprēķināta no visu iegūto vokseļu pāru
sekvences. Robustais “abpusējās informācijas” mērījums ir biežāk noapaļotais kritērijs, kas dod
apmierinošus rezultātus gandrīz visos gadījumos. Būtībā algoritms mēģina noteikt transformācijas
parametrus starp attēlu kopām, lai sasniegtu maksimālu līdzību. Daudzpakāpju izšķirtspējas
pieeja samazina aprēķina laiku un risku konverģencei līdz lokālam maksimumam.
Algoritmu daļēji rosinājušas publikācijas „A Pyramid Approach to Sub-Pixel Image Fusion Based
on Mutual Information” un „Automated 3D registration of MR and CT images of the head” (skatiet
atsauces [1,2]).
Nedaudz atšķirīga, taču interesanta pieeja aprakstīta „Multi-modal volume registration by
maximization of mutual information” (skatiet atsauci [3]).

Attēlu kopas var ietvert skenēšanas rezultātus ar vienu objektu (piemēram, pacienta galvu),
iespējamas dažādās izšķirtspējās un skenēšanas virzienos. Tiek pieņemts, ka pikseļa
izmērs un slāņa attālums no abām attēlu kopām ir zināms. Algoritms atbilst attēlu kopai,
nosakot daudzumu, kādā attēlu kopai ir jābūt translētai un rotētai attiecībā pret citu.

Stingra pārvēršana

Sākotnēji ir divi 3D attēli ar vienu objektu (piemēram, pacienta galvu). Pieņemot, ka nav
deformācijas, konkrētai stingrai pārvēršanai otrajam attēlam vajadzētu to pārcelt piemērotai
reģistrācijai ar pirmo. Turpmāk pirmā attēlu kopa tiek saukta par atsauces kopu un otrā attēlu
kopa — par testa kopu. Apakšraksti r un t attiecas uz daudzumu attiecīgi atsauces kopā un testa
kopā.
Sešu parametru stingrā pārvēršanā RT (šis saīsinājums var apzīmēt vai nu „stingrā pārvēršana”,
vai „rotācija-translācija”) tiek iedoti trīs rotācijas leņķi φx, φy, φz un translācijas vektors (tx, ty, tz)T.
Rotācijas parametri veido taisnleņķa rotācijas matrici,

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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translācijas vektors tiek apzīmēts ar T. Tā kā vokseļa izmēri attēlos var atšķirties, tam ir jābūt
izlabotam, reizinot ar vokseļa izmēru koeficientu.

R
voxsizet
voxsizer
--------------------- R0⋅=

Ja šī transformācija tiek lietota konkrētā pozīcijā (xt, yt, zt)T testa kopā, tā dublikāts ir norādīts
atsauces kopā.

xr

yr

zr

R
xt

yt

zt

⋅ T+=

Locītavu histogramma

Locītavu histogramma ir divdimensiju vispārināšana parastā attēla histogrammai. Tā ir atkarīga no
diviem attēliem un (patvaļīgas, bet fiksētas) pārvēršanas RT starp tiem.
Katram vokselim (xt, yt, zt)T testā iestatiet attiecīgo vokseli (xr, yr, zr)T no atsauces kopā
aprēķinātā. Katrs šāds vokseļu pāris palīdz locītavu histogrammai atbilstoši tās intensitātei It un Ir.
Ņemiet vērā, ka koordinātas xr, yr, zrne vienmēr ir vesels skaitlis. Ļoti iespējams, ka šis punkts
atrodas kaut kur starp vokseļu režģi atsauces kopā. Tādēļ intensitātei Ir šajā punktā jābūt
interpolētai no intensitātes apkārtējos vokseļos. Vokseļi testa kopā, kuru dublikāti neatrodas
atsauces kopā, tiek izslēgti no aprēķina locītavu histogrammai.

Līdzības pasākumi

Līdzīgi pasākumi ir aprēķina shēmas, kas lieto locītavu histogrammu kā ievadi un sniedz vienu
ciparu kā izvadi. Šim vienam ciparam būtu jāattēlo kvalitāte konkrētajā transformācijā, kurai ir
aprēķināta locītavu histogramma. Lai iegūtu „labu” transformāciju, šis skaitlis nedrīkst būt lielāks
par „slikto”. Visbeidzot, transformācijai, kas apvieno attēlus reģistrācijai, šim ciparam vajadzētu
sasniegt maksimālo vērtību.
Atkarībā no attiecību veida starp attēlu kopām var lietot vairākus atšķirīgus līdzības pasākumus.
Vienkāršākais gadījums ir identiskas attiecības. Šajā gadījumā attēlu kopas ir identiskas, bet ir
rotētas un translētas viena pret otru. Piemēram, divi DT skenēšanas rezultāti vienam un tam
pašam pacientam ir attēli ar gandrīz identiskām attiecībām. Šajā gadījumā viens var izmantot
negatīvo summu no kvadrātveida intensitātes atšķirības kā līdzības pakāpi.
Vispārīgākas attiecības pieprasa sarežģītākus līdzības pasākumus. Lai iegūtu radniecīgas
attiecības, var izmantot korelācijas koeficientu. Funkcionālās attiecības pieprasa (vismaz)
izmantot Woods kritērijus [4] (šie kritēriji ir pielāgoti gan MR, gan PET saplūdināšanai, kur
attiecības ir tuvu funkcijām) vai korelācijas koeficientu [5]. Savstarpējā informācija [6,7] un tai
saistītā ir vissarežģītākie līdzības mērījumi un var atrisināt gandrīz visas attiecības.

Optimizācija

Līdzības mērījums ir mehānisms, kas piešķir reālu skaitli (vērtību) transformācijai RT, ko izmanto,
lai aprēķinātu locītavas histogrammu. Tādēļ līdzības mērījums var tikt uzskatīts par funkciju S no
sešiem transformācijas parametriem φx, φy, φz un tx, ty, tz. Šie parametri tiek kombinēti, lai veidotu
parametru vektoru p, kur optimālais parametra vektors, ar kuru vajadzētu sakrist attēliem, ir
apzīmēts ar p*.
iPlan RT Image vēlas noteikt šos optimālos transformācijas parametrus. Pieņemot, ka tiek
izmantoti „pamatoti” līdzības mērījumi, funkcijai S būtu jālieto globālais maksimums p*. Citiem
vārdiem sakot: S(p*) ≥ S(p) visiem pieļaujamiem p.
iPlan RT Image meklē šo optimālo parametru vektoru, lietojot modificētu versiju parauga
meklēšanas algoritmā. Tomēr funkcija S ir ļoti dārga, lai novērtētu konkrētu p saistībā ar
skaitļošanas laiku (visai locītavas histogrammai jābūt aprēķinātai vienā novērtēšanā). Tādēļ ir
nepieciešama optimizācijas stratēģija, kas izmanto tik maz novērtēšanas S, cik ir iespējams.
Pamatideja ir izveidot sēriju ar vieglu izvērtēšanu S tuvināšanai (tā sauktos surogātus) un tā vietā
palielināt tuvināšanu. Sērijas ar tuvināšanas palielinātāju parasti ātri konverģē uz p*.

Fona attēlu saplūdināšana
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Vairākas izšķirtspējas

Ieteiktais optimizācijas algoritms darbojas labi tikai tad, ja sākotnējais minējums p0 ir jau tuvu
optimālajam p*. Tas ir saistīts ar citām grūtībām, ar līdzības pakāpi S mērījumam - iespējami lielu
skaitu vietējo maksimumu esamību. Ir ļoti liela iespēja, ka algoritms var iesprūst kādā no tiem,
iegūstot nepareizus transformācijas parametrus. Diemžēl spēcīgākiem algoritmiem, kas spēj
atrast globālo maksimumu, parasti ir nepieciešams pārmērīgi daudz skaitļošanas reižu.
Risinājums šajā dilemmā ir vairāku izšķirtspēju pieeja. Tā ir balstīta uz novērojumu, ka lokālais
maksimums tiecas būt izlīdzināts no rupjas izšķirtspējas, atstājot tikai vispārējo uzvedību no
līdzības mērījuma. Tas tiek izmantots, veidojot sēriju (piramīdas) ar 3D attēliem, palielinot
izšķirtspēju.

307. att. 
Rupjā izšķirtspējā locītavu histogrammas izskaitļošanai ir jāsalīdzina salīdzinoši maz vokseļu.
Tādēļ aprēķināšanas laiks tiek samazināts. Ļoti spēcīgs standarta optimizētājs risinājumiem
attiecīgā problēmas optimizēšanā var tikt izmantota. Tas var radīt parametru vektoru.
Nākamajā darbībā izšķirtspēja ir palielināta un iegūtais vektors tiek lietots kā sākuma vērtība
jaunai optimizēšanai. Dažās izšķirtspējās tas tiek pārslēgts uz iepriekš aprakstīto optimizācijas
stratēģiju, izmantojot surogātus. Vairākas izšķirtspējas pieejas rezultējas ļoti ātrā un spēcīgā
algoritmā, kurš spēj novērst lielu daļu sākotnēji nepareizi reģistrētas informācijas, jo lielākā daļa
no darba ir pabeigta rupjos risinājumos.
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21.2 Fons ar objektu segmentēšanu
21.2.1 Apjoma aprēķins un interpolācija

Apjoma aprēķināšana

Apjoma aprēķināšanas pamatā ir Cavalieri princips. Tādēļ apjoms vienam slānim ir atkarīgs ne
tikai no paša slāņa, bet arī no tam blakus esošajiem slāņiem. Tas arī nozīmē, ka pirmais un
pēdējais slānis dod mazāk ieguldījuma (taču parasti vairāk nekā pusi) no kopējā apjoma.

Interpolēšana

Formu interpolācija ir pabeigta, interpolējot parakstītus attālumus, labi zināmu un plaši pieņemtu
metodi.

308. att. 
Kā parādīts tālāk esošajā piemērā, interpolācija ir precīzāka, ja interpolācijas avota slāņu
pārklāšanās ir lielāka. Ja nav pārklāšanās, interpolētā forma ir tukša.

309. att. 
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21.2.2 Izšķirtspēja segmentētos objektos un otas lielums

Objekta izšķirtspēja

Vispārējā objektu izšķirtspēja segmentētiem objektiem ir atkarīga no slāņa līmeņa. Vairumam
objektu tas tiek iestatīts uz 0,25 pikseļiem ar skenēšanas virzienu, kas ir vienāds ar slāņa
biezumu. Tomēr lielas struktūras veidiem, piemēram, kauliem, tiek piešķirta vērtība 1 pikselis uz
vienu slāni.

Otas lielums

Otas diametru var iestatīt diapazonā no 1 līdz 200 objekta pikseļiem. Ja objektu izšķirtspēja ir
divreiz smalkāka nekā attēlu kopas izšķirtspēja (šis ir noklusējuma iestatījums lielākajai daļai
orgānu), ota pārklāj maksimāli 100 attēla pikseļu.

Fons ar objektu segmentēšanu
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21.2.3 SmartShaper

Vispārīga informācija

SmartShaper (skatiet 136. lpp.) ir uzlabots rīks vienkāršai 3D anatomisko objektu deformēšanai
pacienta anatomiskajā vidē trīs dimensijās. Līdzīgi kā pirmā kakla skriemeļa segmentācijai, kas
pielāgojas kakla pirmā skriemeļa datu kopai, lai tā atbilstu pacienta datu kopai, SmartShaper
pārklāj neredzamu kontrolpunktu režģi pāri adaptējamajam objektam. Tad kontrolpunktu režģis
tiek automātiski pielāgots, izmantojot elastīgo saplūdināšanu. 

Pielāgot objekta lielumu

Lietotājs var interaktīvi vilkt un bīdīt kontrolpunktus, pārvietojot regulējamu otu pāri objekta zonai.
Deformējot režģi, tāpat tiek deformēts atbilstošais objekts, jo tas ir piesaistīts režģim visās trīs
dimensijās (aksiālajā, koronārajā, sagitālajā). Ja lietojat mazāku otas lielumu, palielināsies
aprēķināto režģa punktu skaits, palielinot jutību. Ja ota ir iestatīta uz lielāku izmēru, pielāgošana
kļūst rupjāka. SmartShaper var lietot arī ārpus objekta vilkšanas veidā. Tas ir iespējams, jo ota
deformē telpu, kurā objekts ir iegults. To var vienkārši salīdzināt ar attēlu, kurš ir uzzīmēts uz
balona. Ja balonu bīda vai velk, attēls uz balona tiek atbilstoši saspiests vai paplašināts.
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21.2.4 SmartBrush

Vispārīga informācija

SmartBrush (skatīt 121. lpp.) ir interpolācijas rīks, kas nodrošina ātras mērķa skices, balstoties
uz pielāgojamas sliekšņa balstītas noteikšanas algoritmu. Ir iespējama tūlītēja un automātiska
objekta robežas identifikācija, kā arī manuālas objekta vai struktūras modifikācijas. 

Automātiskās mērķa skices

Veicot automātisko mērķa attēlojumu sarežģītām struktūrām, SmartBrush darbojas, nosakot
pelēko toņu vērtību sliekšņus atlasītās skices pirmajam un pēdējam slānim un pēc tam lineāri
interpolējot starp slāņiem, nodrošinot 3D apjoma atpūtu. Rīka izmēru var mainīt, lai palielinātu
jutību un devu pat minūtes pelēkās vērtības atšķirībām. Kombinācija ar automātisko interpolāciju
un jutīgās otas iestatījumiem padara šo rīku lieliski piemērotu sarežģītu struktūru konturēšanai vai
atjaunošanai ar labu attēlveidošanas kontrastvielu.

Fons ar objektu segmentēšanu
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21.2.5 Segmentācijas slieksnis

Noklusējuma vērtības

Objekts Min./maks. vērtība Komponentu nr. Maskas objekts

Asinsvadi
• Min.: 1433
• Maks.: 2252

10 Galvaskausa dobums

Kauls
• Min.: 164
• Maks.: 2662

--- Ierobežojošais lodziņš

Plaušas
• Min.: -991
• Maks.: -303

1 Ierobežojošais lodziņš
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21.3 Fons standartizētām uzņemšanas vērtībām
21.3.1 Standartizētas uzņemšanas vērtības (SUV) aprēķināšana

Vispārīga informācija

Standarta uzņemšanas vērtību aprēķināšanas īstenošana PET skenēšanas attēlos
programmatūrā iPlan RT Image ir balstīta, pamatojoties uz šo publikāciju:
“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.”

SUV aprēķināšana

Standartizētās uzņemšanas vērtības tiek aprēķinātas pēc šādas formulas:
SUV = radioactivity_concentration * scale_factor
Radioaktivitātes koncentrācija tiek mērīta, izmantojot PET skeneri, tā mērvienība ir Bq/ml.
Mērogošanas koeficients tiek aprēķināts šādi:

Vērtība Apraksts Atbilstoša DICOM atzīme

w Pacienta svars [kg] PatientsWeight
d Kopējā injicētā deva [Bq] RadionuclideTotalDose
f Sabrukšanas koeficients DecayFactor
ti Injekcijas laiks [s] RadiopharmaceuticalStartTime
ts Skenēšanas laiks [s] AcquisitionTime

λ Radionuklīdu pussabrukšanas laiks
[s]

RadionuclideHalfLife

Fons standartizētām uzņemšanas vērtībām
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21.4 Fons iHelp
21.4.1 iHelp - kā tas darbojas

Vispārīga informācija

iHelp programmatūra, kas instalēta patērētāja sistēmā (klients), sūta impulsus iHelp serverim
443. vai 17002. portā. Abi ir izejoši savienojumi, kur ports 17002 ir ātrāks. Ar katru ehotestēšanas
reizi klients mēģina izveidot SSL kanālu.
• Lai piekļūtu klientam, Brainlab atbalsta dienests vispirms izveido savienojumu ar iHelp serveri,

izmantojot arī SSL kanālu.
• iHelp serveris apvieno abus kanālus, un Brainlab atbalsta dienests var piekļūt klientam.

Instalēšanas nosacījumi

Nav jāveic nekādas izmaiņas ugunsmūra iestatījumos (ja vien nevēlaties nodrošināt Brainlab
atbalsta dienestam ātrāku savienojumu ar savu klientu).
Ar nosacījumu, ka jūsu ugunsmūris jau pieļauj interneta savienojumu izveidi no jūsu tīkla, iHelp
varēs sniegt attālo palīdzību.
Ir nepieciešams palaist iHelp izmantojot klientu. Pretējā gadījumā Brainlab atbalsta dienestam
nebūs piekļuves.
Pacientu dati netiek pārsūtīti.
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