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1 INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Dane kontaktowe i informacje prawne
1.1.1 Dane kontaktowe

Pomoc techniczna

W przypadku nieznalezienia wymaganych informacji w niniejszej instrukcji lub w razie pytań bądź
problemów należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab:

Region Telefon E-mail

Stany Zjednoczone i Kanada
Tel.: (800) 597-5911
Faks: (708) 409-1619

us.support@brainlab.com

Afryka, Azja, Australia, Euro-
pa

Tel.: +49 89 991568-44
Faks: +49 89 991568-811

support@brainlab.comAmeryka Łacińska
Tel.: +55 11 33 55 33 70
Faks: +55 11 33 55 33 79

Japonia
Tel.: +81-3-3769-6900
Faks: +81-3-3769-6901

Francja i regiony francusko-
języczne Tel.: +33-800-67-60-30 support_fr@brainlab.com

Informacje zwrotne

Mimo dokładnego sprawdzenia niniejsza instrukcja może zawierać błędy.
Jeśli mają Państwo sugestie, w jaki sposób można ulepszyć ten podręcznik, prosimy o kontakt
pod adresem oncology.manuals@brainlab.com.

Producent

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

INFORMACJE OGÓLNE

Kliniczną instrukcją obsługi Wyd. 1.5 iPlan® RT Wer. 4.5 15



1.1.2 Informacje prawne

Prawo autorskie

Poniższa instrukcja zawiera informacje chronione przez prawo autorskie. Żadna część niniejszego
podręcznika nie powinna być powielana ani tłumaczona bez wyraźnej pisemnej zgody firmy
Brainlab.

Znaki towarowe firmy Brainlab

• BrainSCAN™ jest znakiem towarowym firmy Brainlab AG.
• iPlan® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub

Stanach Zjednoczonych.
• m3® jest znakiem towarowym firmy Brainlab AG.

Znaki towarowe innych firm

• Adobe® i Acrobat® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems
Incorporated.

• BodyFIX® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Medical Intelligence GmbH.
• Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.
• Microsoft® and Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Corporation.

Znak CE

• Znak CE0123 oznacza, że system iPlan RT firmy Brainlab spełnia istotne wa-
runki określone w Dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych.

• Zgodnie z Dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych (MDD) (Dyrektywa Ra-
dy 93/42/EWG) system iPlan RT jest produktem klasy IIb.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego powinna odbywać się wyłącznie zgodnie z
przepisami ustawowymi. Informacje na temat dyrektywy WEEE Unii Europejskiej (dotyczącej
utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego) zamieszczono na stronie internetowej: 
www.brainlab.com/weee

Sprzedaż na terenie Stanów Zjednoczonych

Prawo federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie
dla lekarzy lub na ich zamówienie.

Odbiorcy

System iPlan RT jest przeznaczony dla specjalistów medycznych (fizycy medyczni, onkolodzy
radioterapeuci, specjaliści ds. dozymetrii, lekarze ogólni itd.) ze znajomością angielskiego
słownictwa technicznego związanego z dziedzinami fizyki medycznej i obrazowania medycznego
wystarczającą do właściwego zrozumienia interfejsu użytkownika systemu iPlan RT.

Dane kontaktowe i informacje prawne
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Zgodność ze standardami międzynarodowymi

System do planowania leczenia iPlan RT 4.5 został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z
następującymi standardami międzynarodowymi: IEC 62083, IEC 62304, IEC 62366, IEC 13485.
System iPlan RT 4.5 oraz dołączona do niego dokumentacja zostały przetestowane zgodnie z
raportem IAEA-TECDOC-1540, rozdział 5, Badania typu.
Dalsze informacje są dostępne na żądanie.

Informacja o wersji językowej

Wszystkie instrukcje firmy Brainlab są oryginalnie opracowywane w języku angielskim.

Gwarancja

Gwarancje nie mają zastosowania do wyrobów, które zostały uszkodzone w wyniku
wypadków, niewłaściwego użycia, nieprawidłowej reinstalacji lub nieodpowiedniego
opakowania w przypadku wysyłek zwrotnych. Gwarancje nie mają zastosowania do
elementów wyrobu, które zostały zmodyfikowane lub wymienione bez pisemnego
upoważnienia od firmy Brainlab.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.2 Symbole
1.2.1 Symbole używane w niniejszym podręczniku

Ostrzeżenia

Ostrzeżenia są oznaczane trójkątnymi symbolami ostrzegawczymi. Zawierają one
informacje kluczowe dla bezpieczeństwa, dotyczące ewentualnego urazu, zgonu lub innych
poważnych skutków związanych z niewłaściwym korzystaniem ze sprzętu.

Przestrogi

Przestrogi są oznaczane za pomocą okrągłych symboli ostrzegawczych. Zawierają one
informacje kluczowe dla bezpieczeństwa, dotyczące ewentualnych problemów z wyrobem.
Takie problemy obejmują wadliwe działanie wyrobu, awarię wyrobu, uszkodzenie wyrobu
lub uszkodzenie mienia.

Uwagi

UWAGA: Uwagi wyróżniono kursywą. Zawierają one dodatkowe użyteczne wskazówki.
 

Symbole
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1.3 Przeznaczenie
1.3.1 Korzystanie z systemu

Wskazówki dotyczące użytkowania

iPlan RT to system do planowania leczenia w radioterapii, znajdujący zastosowanie w terapii
zmian w obrębie czaszki, głowy i szyi, a także zmian pozaczaszkowych (terapia metodą
stereotaktyczną lub konformalną, planowana komputerowo i prowadzona z wykorzystaniem
akceleratora liniowego).

Ostrożne obchodzenie się ze sprzętem

Komponenty systemu i akcesoria zawierają precyzyjne części mechaniczne. Należy
postępować z nimi ostrożnie.

Wyłącznie przeszkolony personel medyczny może obsługiwać komponenty systemu i
akcesoria.

Właściwe użytkowanie

Aplikacje do planowania leczenia firmy Brainlab są przeznaczone wyłącznie do
zapewnienia dodatkowej pomocy personelowi medycznemu. Aplikacje nie zastępują
doświadczenia użytkownika ani nie zwalniają użytkownika z odpowiedzialności podczas
użytkowania.

Instalacja

Jeśli system jest podłączony do lokalnej sieci LAN (local area network), firma Brainlab zaleca
zainstalowanie oprogramowania zabezpieczającego przed oprogramowaniem złośliwym (np.
skaner antywirusowy) i dbanie o to, aby pliki definicji były aktualne.
Proszę pamiętać, że ustawienia oprogramowania zabezpieczającego przed oprogramowaniem
złośliwym mogą wpływać na wydajność działania systemu, np. jeśli monitorowany jest każdy
dostęp do pliku, wczytywanie i zapisywanie danych pacjenta może być powolne. Dlatego firma
Brainlab zaleca wyłączenie opcji skanowania w czasie rzeczywistym i wykonywanie skanowania
pod kątem obecności wirusów poza godzinami prowadzenia terapii.
Aktualizacje systemu operacyjnego (poprawki) lub oprogramowania innych producentów powinny
być przeprowadzane poza godzinami prowadzenia terapii i powinny być wykonywane w
środowisku testowym, aby zweryfikować prawidłowe działanie systemu firmy Brainlab. Należy
dbać o to, aby poprawki były aktualne. Firma Brainlab monitoruje wydawane poprawki systemu
Windows i może ustalić, jeśli należy oczekiwać problemów w przypadku niektórych aktualizacji.
W przypadku problemów z poprawkami systemu operacyjnego należy skontaktować się z pomocą
techniczną firmy Brainlab.

Weryfikacja wiarygodności

Przed leczeniem pacjenta należy dokonać sprawdzenia wiarygodności wszystkich
wejściowych i wyjściowych informacji systemowych.

Decyzja o leczeniu pacjenta za pomocą radioterapii/radiochirurgii powinna zostać podjęta
przez doświadczonego neurochirurga lub onkologa radioterapeutę. Ich ocena powinna
opierać się na wiedzy uzyskanej podczas kształcenia i na zdobytym doświadczeniu, a także
na zmierzonej dokładności systemu iPlan RT.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.4 Kompatybilność z urządzeniami medycznymi

Ograniczenia sprzętowe

Nie należy używać sprzętu, którego zgodność z systemem iPlan RT nie jest
udokumentowana w kolejnych rozdziałach instrukcji. Użycie takiego sprzętu może być
przyczyną nieprawidłowego położenia pacjenta, prowadząc do poważnych obrażeń ciała
pacjenta.

Użytkownik nie może dokonywać zmian sprzętu systemu. Firma Brainlab nie ponosi
odpowiedzialności za żadne zmiany wprowadzane do systemu. Konieczne jest
przestrzeganie lokalnych przepisów.

Ograniczenia oprogramowania

Aby zoptymalizować wydajność systemu, należy unikać otwierania zbędnych aplikacji równolegle
z oprogramowaniem iPlan RT.

Kompatybilność z urządzeniami medycznymi
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1.4.1 Instrumenty medyczne firmy Brainlab

Zgodne instrumenty medyczne firmy Brainlab

iPlan RT jest zgodny z:

Sprzęt medyczny firmy Brain-
lab

Komentarz

Lokalizator TK/rentgenowski i po-
zycjoner celu

Lokalizator TK/rentgenowski firmy Brainlab (z systemem
Brainlab / obręczą na głowę
BRW-HR/UCHR firmy Radionics / obręcz na głowę układu
współrzędnych G firmy Leksell)
Bezobręczowy lokalizator i pozycjoner celu do TK SRS/Angio
firmy Brainlab
Lokalizator nowotworów głowy i szyi i pozycjoner celu (z sys-
temem do leczenia nowotworów głowy i szyi firmy Brainlab)
BRWLF firmy Radionics (na obręczy na głowę BRW-HR/
UCHR firmy Radionics)
Wskaźnik TK firmy Leksell, 9 trzpieni (na obręczy na głowę
Leksell Coordinate Frame G)
Medical Intelligence Bodyfix 20
Medical Intelligence Bodyfix 14

Bezobręczowy lokalizator i pozy-
cjoner celu do TK SRS/Angio Połączenie lokalizatora TK i urządzenia do ustawiania poło-

żenia ciała pacjenta w celu umożliwienia dołączenia wydru-
ków generowanych przez komputer do ustawiania za pomo-
cą lasera

Lokalizator nowotworów głowy i
szyi oraz pozycjoner celu do za-
stosowania z Systemem leczenia
nowotworów głowy i szyi

Stereotaktyczny pozycjoner celu
Pozycjoner celu firmy Brainlab
Klasyczny pozycjoner celu firmy Brainlab

Pozycjoner celu dla obręczy na
głowę Leksell

Uniwersalne wydłużenie stołu do
bezramowej radiochirurgii stereo-
taktycznej

Komponenty do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej
firmy BrainlabBlat stołu do obrazowania firmy

Brainlab

Bezramowe wydłużenie ICT firmy
Brainlab

Eksport DICOM RT jest dostępny wyłącznie dla niezlokalizowanych zestawów danych i zestawów
danych zlokalizowanych za pomocą sprzętu firmy Brainlab.

Z niniejszym urządzeniem medycznym mogą być używane wyłącznie wyżej wymienione
urządzenia medyczne firmy Brainlab. Stosowanie połączeń urządzeń medycznych
niezatwierdzonych przez firmę Brainlab może wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo i/lub
efektywność tego urządzenia medycznego oraz może zagrozić bezpieczeństwu pacjenta,
użytkownika i/lub otoczenia.

Należy używać wyłącznie instrumentów i części zapasowych określonych przez firmę
Brainlab jako zgodne do użytku z iPlan RT. Użycie nieautoryzowanych instrumentów/części
zapasowych może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo i/lub efektywność urządzenia
medycznego oraz może zagrozić bezpieczeństwu pacjenta, użytkownika i/lub otoczenia.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.4.2 Oprogramowanie medyczne firmy Brainlab

Autoryzacja

Oprogramowanie w systemie Brainlab mogą instalować wyłącznie pracownicy upoważnieni
przez firmę Brainlab. Nie należy instalować lub usuwać jakichkolwiek aplikacji
oprogramowania.

Zgodne oprogramowanie medyczne firmy Brainlab

System iPlan RT jest zgodny z następującym oprogramowaniem firmy Brainlab AG.

Oprogramowanie firmy
Brainlab

Wersja Komentarz

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 może odczytać dane xBrain zapisa-
ne przez oprogramowanie Brainlab Elements.

ExacTrac 3.5, 5.0, 5.5, 6.0,
6.1 Systemy ustawiania pozycji ciała pacjenta firmy

Brainlab.
ExacTrac Vero 3.0, 3.1, 3.2, 3.5

iPlan NET 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 System iPlan RT jest kompatybilny z platformą
serwerową iPlan NET.

iPlan RT Dose 3.0, 4.0, 4.1

Przeznaczony do planowania radioterapii i radio-
chirurgii. Dane zaplanowane przy użyciu systemu
iPlan RT Dose 3.0 oraz 4.0 można zaimportować
do oprogramowania do iPlan RT Dose 4.1.

iPlan RT Image 3.0, 4.0, 4.1

Przeznaczony do planowania radioterapii i radio-
chirurgii. Dane zaplanowane przy użyciu systemu
iPlan RT Image można zaimportować do oprogra-
mowania do planowania leczenia iPlan RT Dose.

PatXfer RT 1.5 Służy do eksportu zeskanowanych obrazów do
stacji roboczej iPlan.

Oprogramowanie inter-
fejsu użytkownika mikro-
kolimatora m3 firmy
Brainlab

3.0

Interfejs użytkownika stosowany do obsługi mikro-
kolimatora m3 na akceleratorach liniowych Pri-
mus/Oncor/Artiste/Oncor 160/Mevatron firmy Sie-
mens.

iPlan RT 4.5 może odczytywać plany przygotowane za pomocą iPlan RT Image/Dose 3.0, iPlan
RT Image/Dose 4.0 oraz iPlan RT Image/Dose 4.1. Nie wszystkie wersje oprogramowania mogą
odczytywać plany leczenia stworzone za pomocą nowszych wersji oprogramowania.
• Aplikacje oprogramowania iPlan nie są zgodne z nowszymi wersjami.
• Planów leczenia tworzonych za pomocą oprogramowania BrainSCAN firmy Brainlab nie

można wczytywać do systemu iPlan RT.
Następujące oprogramowanie może odczytywać plany zapisane za pomocą iPlan RT 4.5:
• iPlan RT Image 4.1
• iPlan 3.0

Kompatybilność z urządzeniami medycznymi
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Nie używać opcji „Transfer DICOM to R&V” (DCM2RV) z oprogramowaniem iPlan RT 4.5.x,
ponieważ począwszy od tej wersji i w wersjach kolejnych, ta opcja nie jest obsługiwana.

Inne oprogramowanie firmy Brainlab

W przypadku korzystania z wersji oprogramowania innych niż podane powyżej należy się zwrócić
do pomocy technicznej firmy Brainlab w celu uzyskania wyjaśnienia dotyczącego zgodności z
urządzeniami firmy Brainlab.

Z niniejszym systemem może być instalowane i stosowane wyłącznie oprogramowanie
medyczne firmy Brainlab określone przez firmę Brainlab.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.4.3 Urządzenia medyczne innych firm

Zgodne urządzenia medyczne innych firm

System iPlan RT jest zgodny z następującymi urządzeniami medycznymi producentów innych niż
Brainlab. Więcej informacji można uzyskać, konsultując się ze specjalistą ds. pomocy technicznej
firmy Brainlab.

Przyrządy me-
dyczne

Model Producent

System BodyFIX
Lokalizator BodyFIX 20

Medical Intelligence
Lokalizator BodyFIX 14

Wskaźnik TK Lek-
sell

9 trzpieni, do zastosowania na obręczy na gło-
wę Leksell Coordinate Frame G Elekta

Radionics BRW-LF Do zastosowania z obręczą na głowę Radio-
nics BRW-HR/UCHR Radionics

Varian IGRT Gruby Varian

Varian IGRT Cienki Varian

iBEAM evo

iBEAM evo Extension 415

ELEKTA

iBEAM evo Extension 650

iBEAM evo Extension H&N

iBEAM evo Fra-
meless Exten-
sion

Kompatybilny sprzęt firmy
Brainlab:
• Lokalizator nowotworów

głowy i szyi oraz pozycjo-
ner celu

• Bezobręczowy lokalizator i
pozycjoner celu do TK
SRS/Angio

• Bezramowy system ma-
sek SRS

Więcej informacji można
uzyskać, konsultując się ze
specjalistą ds. pomocy tech-
nicznej firmy Brainlab.

• Generalnie system iPlan RT może eksportować dane do większości systemów zarządzania i
weryfikacji (R&V). Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale str. 387.

• Eksport DICOM RT jest dostępny wyłącznie dla niezlokalizowanych zestawów danych i
zestawów danych zlokalizowanych za pomocą sprzętu firmy Brainlab.

• Więcej informacji na temat obsługiwanych kombinacji akceleratorów liniowych / kolimatorów
wielolistkowych można uzyskać, kontaktując się z przedstawicielem handlowym lub
przedstawicielem pomocy technicznej firmy Brainlab.

Pozostałe urządzenia innych firm

Budowa lub geometria sprzętu innych firm może ulec zmianie. Użytkownik odpowiada za
zweryfikowanie zgodności dowolnego sprzętu innej firmy z systemem iPlan RT, nawet jeśli
w niniejszej instrukcji oznaczony jest on jako zgodny.

Stosowanie połączeń urządzeń medycznych niezatwierdzonych przez firmę Brainlab może
wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo i/lub efektywność tych urządzeń oraz zagrozić
bezpieczeństwu pacjenta, użytkownika i/lub otoczenia.

Kompatybilność z urządzeniami medycznymi
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1.4.4 Oprogramowanie innych firm

Autoryzacja

Oprogramowanie w systemie Brainlab mogą instalować wyłącznie pracownicy upoważnieni
przez firmę Brainlab. Nie wolno instalować ani usuwać żadnych aplikacji innych niż
oprogramowanie zabezpieczające przed oprogramowaniem złośliwym i aktualizacje
(poprawki) systemu operacyjnego.

Zgodne oprogramowanie innych firm

System iPlan RT jest zgodny z następującymi systemami operacyjnymi producentów innych niż
Brainlab:

System operacyjny

Windows XP Professional (32- i 64-bitowy)

Windows 2003 Server (32-bitowy)

Windows 2003 Server R2 (64-bitowy)

Windows 2008 Server (64-bitowy)

Windows 7 Ultimate (64-bitowy)

Windows 8.1 Pro (64-bitowy)

Więcej informacji na temat kompatybilności pakietu serwisowego można uzyskać, konsultując się
ze specjalistą ds. pomocy technicznej firmy Brainlab.
Wszystkie sterowniki napędów taśm należy wyłączyć w Windows XP Device Manager
(menedżerze urządzeń systemu Windows XP).
Systemu iPlan RT nie wolno instalować na żadnym systemie operacyjnym innym niż wersje
wydane w określonym czasie, opisane powyżej.

Do pracy z iPlan RT może być zastosowane wyłącznie oprogramowanie wskazane przez
firmę Brainlab. Stosowanie oprogramowania producentów innych niż Brainlab (innego niż
zabezpieczenie przed oprogramowaniem złośliwym i aktualizacje (poprawki) systemu
operacyjnego), które nie zostało zatwierdzone przez firmę Brainlab, może niekorzystnie
wpłynąć na efektywność systemu iPlan RT.

Oprogramowanie firm innych niż Brainlab na tej samej stacji roboczej

Dopuszczalne jest instalowanie i uruchamianie następującego oprogramowania na tej samej stacji
roboczej co iPlan RT:

Oprogramowanie Wersja Komentarz

RayStation produkowane
przez RaySearch Laboratories
AB

4.7 i nowsze System do planowania radiote-
rapii.

Zintegrowane oprogramowanie innych producentów

Implementacja DICOM firmy Brainlab jest oparta na bibliotece MERGE DICOM. Bardziej
szczegółowe informacje na temat zgodności ze standardem DICOM można znaleźć w Deklaracji
zgodności ze standardem DICOM dla systemów innych producentów oraz w Deklaracji zgodności
ze standardem DICOM dla systemu firmy Brainlab pod adresem: www.brainlab.com.

INFORMACJE OGÓLNE
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• RTPConnect jest obsługiwane (patrz Deklaracja zgodności 2005-13-07 RTPConnect 8.30 i
Dane techniczne interfejsu RTPConnect 2007-01-08).

• Niniejsze oprogramowanie oparte jest na pracy niezależnego zespołu JPEG i firmy Sun
Microsystems Inc.

• Implementacja przeglądarki PDF firmy Brainlab jest oparta na bibliotece PDF Direct/PDF Quick
View, Copyright 2003-2011 soft Xpansion GmbH & Co. KG.

Oprogramowanie iPlan RT korzysta z aplikacji Java 1.6 Runtime (lub nowszej wersji).
Uruchamiając program iPlan RT, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów
zamieszczonych w odpowiednich licencjach.

Kompatybilność z urządzeniami medycznymi
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1.4.5 Oprogramowanie medyczne firmy innej niż Brainlab

Autoryzacja

Oprogramowanie w systemie Brainlab mogą instalować wyłącznie pracownicy upoważnieni
przez firmę Brainlab. Nie wolno instalować ani usuwać żadnych aplikacji innych niż
oprogramowanie zabezpieczające przed oprogramowaniem złośliwym i aktualizacje
(poprawki) systemu operacyjnego.

Kompatybilne oprogramowanie medyczne firmy innej niż Brainlab

System iPlan RT jest kompatybilny z następującymi aplikacjami oprogramowania firmy
RaySearch:

Oprogramowanie Wersja Komentarz

InverseArc 1.0

Oprogramowanie InverseArc
1.0 przekształca plany lecze-
nia utworzone za pomocą op-
rogramowania iPlan RT 4.5
Dose lub dowolnego systemu
do planowania leczenia innego
producenta w równoważne
plany VMAT (ang. Volumetric
Modulated Arc Therapy).

Pozostałe oprogramowanie innych firm

W przypadku korzystania z wersji oprogramowania innych niż podane powyżej należy się zwrócić
do pomocy technicznej firmy Brainlab w celu uzyskania wyjaśnienia dotyczącego zgodności z
urządzeniami firmy Brainlab.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.5 Szkolenie i dokumentacja

Szkolenie firmy Brainlab

W celu bezpiecznego i właściwego użytkowania przed zastosowaniem systemu wszyscy
użytkownicy powinni wziąć udział w programie szkoleniowym prowadzonym przez przedstawiciela
firmy Brainlab.

Odpowiedzialność

Elementy oraz akcesoria systemu iPlan RT może obsługiwać wyłącznie wykwalifikowany
personel medyczny.

Szkolenie i dokumentacja
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1.5.1 Dokumentacja

Czytanie instrukcji użytkownika

Pomyślność i bezpieczeństwo leczenia z wykorzystaniem oprogramowania do planowania
leczenia firmy Brainlab wymaga rozważnego planowania proceduralnego.
Dlatego ważne jest, aby:
• Uważnie przeczytać odpowiednie instrukcje przed użyciem systemu.
• Zapewnić stały dostęp do instrukcji.

Dostępne instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi Treść

Kliniczne instrukcje obsługi Szczegółowe instrukcje dotyczące użytkowania aplikacji do pla-
nowania leczenia systemu iPlan RT.

Instrukcja obsługi oprogramo-
wania (Physics Administra-
tion)

Szczegółowe instrukcje dotyczące użytkowania aplikacji Physics
Administration.

Instrukcja zawierająca infor-
macje techniczne (Brainlab
Physics)

Szczegółowe informacje na temat pomiaru danych wiązki, za-
pewnienia jakości oraz algorytmów dawek promieniowania wyko-
rzystywanych w oprogramowaniu do planowania leczenia za po-
mocą radioterapii firmy Brainlab.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.6 iPlan RT na urządzeniach innych producentów

Informacje ogólne

Oprogramowanie do planowania radioterapii firmy Brainlab można instalować na urządzeniach
innych producentów pod warunkiem spełnienia zarówno wymogów dotyczących systemu
operacyjnego, jak i wymogów opisanych poniżej.
Ogólna zgodność jest weryfikowana podczas instalacji oprogramowania do planowania
radioterapii zgodnie z protokołami akceptacji firmy Brainlab. Firma Brainlab zaleca wykonywanie
testów ponownie sprawdzających poprawność w przypadku zainstalowania lub zmodyfikowania
oprogramowania innych producentów po pierwotnej instalacji oprogramowania do planowania
radioterapii.

Wymagania dotyczące oprogramowania

Oprogramowanie Wymóg

System operacyjny
Windows 7 Ultimate (64-bitowy)
Windows 2008 Server (64-bitowy)
Windows 8.1

Więcej informacji na temat kompatybilności pakietu serwisowego można uzyskać, konsultując się
ze specjalistą ds. pomocy technicznej firmy Brainlab.
Oprogramowania do planowania radioterapii firmy Brainlab nie wolno instalować w systemach
niespełniających zalecanych wymagań dotyczących sprzętu.

Wymagania dotyczące sprzętu odnoszące się do stacji roboczych

Elementy sprzętowe Wymóg

Procesor
2 × Intel Xeon E5-2630 wersja 2 lub odpowied-
nik;
12-rdzeniowy lub odpowiednik; wyłączone HT

Chipset Chipset Intel serii C602 lub odpowiednik

Pamięć RAM 16 GB lub więcej

Dysk twardy
Partycjonowanie na 2 woluminy:
C:\ dla systemu operacyjnego
F:\ dla aplikacji

Dysk twardy

Wolumin RAID 5 z
4 × dysk twardy
Min. 7200 obr./min
1 TB na dysk twardy, pamięć podręczna 16 MB

Grafika:

Karta graficzna Nvidia Quadro obsługująca
technologię OpenGL 2.0, pamięć RAM co naj-
mniej 1 GB
Przykład: NVIDIA Quadro K2000

Rozdzielczość ekranu 1600 × 200 lub 1920 × 1200

Jakość koloru 24 bity

Połączenie sieciowe 1 Gbit/s

iPlan RT na urządzeniach innych producentów
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Wymagania dotyczące sprzętu odnoszące się do serwerów lub urządzeń wirtualnych

Elementy sprzętowe Wymóg

Procesor
2 × Intel Xeon E5-2667, 2,9 GHz;
12-rdzeniowy lub odpowiednik; wyłączone HT.

Chipset Chipset Intel serii C600 lub odpowiednik

Pamięć RAM 32 GB lub więcej

Dysk twardy

Wolumin RAID 5 z partycjonowaniem na 2 wo-
luminy:
C:\ dla systemu operacyjnego, co najmniej 50
GB
F:\ dla aplikacji i danych, co najmniej 100 GB

Grafika:

NVIDIA Quadro 2000 1 GB, PCIe 3.0 dla opcji
zaawansowanej 3D
(nie dotyczy maszyn wirtualnych, ponieważ wir-
tualizacja GPU nie jest obsługiwana)

Połączenie sieciowe Adapter serwera sieciowego 1 gigabit

Dysk twardy 250 GB przestrzeni dyskowej

Niniejszy sprzęt komputerowy jest przeznaczony do zastosowania w środowisku szpitalnym.
Szpital musi zapewnić spełnienie postanowień ogólnych przepisów i norm, takich jak IEC
60601-1, IEC 60950, tj. w środowisku szpitalnym można używać wyłącznie części spełniających
odpowiednie normy.
Zmiany dotyczące sprzętu stacji roboczej nie podlegają kontroli firmy Brainlab. Konieczne jest
spełnienie stosownych przepisów lokalnych.

Instalowanie innego oprogramowania

Firma Brainlab nie zezwala na instalację oprogramowania do planowania radioterapii firmy
Brainlab na platformach, na których zainstalowane jest oprogramowanie medyczne innych
producentów. Przyczyną jest niemożliwość wykluczenia wzajemnego wywierania na siebie
wpływu przez oprogramowanie do planowania radioterapii firmy Brainlab i
oprogramowanie innych producentów. W tym kontekście użytkownik jest odpowiedzialny
za dostarczenie i identyfikację odpowiednich platform, spełniających podane wymagania
dotyczące instalacji oprogramowania do planowania radioterapii firmy Brainlab.

Firma Brainlab zaleca, aby nie instalować na platformie oprogramowania innych
producentów, ponieważ może ono wpływać na jakość działania oprogramowania do
planowania radioterapii firmy Brainlab. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się,
że na oprogramowanie do planowania radioterapii firmy Brainlab nie wywierają wpływu
instalacje oprogramowania innych producentów lub aktualizacje takiego oprogramowania.
Do tego celu można użyć instrukcji ponownego sprawdzenia poprawności dostarczonego
oprogramowania, zawartych w instrukcji obsługi oprogramowania.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.7 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Niniejsza część zawiera ważne informacje, których uwzględnienie jest konieczne dla
bezpiecznej i skutecznej pracy systemu do planowania leczenia.
Użytkownik jest odpowiedzialny za wprowadzenie kompleksowego programu zapewnienia jakości
umożliwiającego wykrywanie błędów, ograniczeń lub niedokładności systemów do planowania
leczenia i realizacji leczenia. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale
dotyczącym zapewnienia jakości w Instrukcji zawierającej informacje techniczne, Brainlab
Physics.
Należy dokonać pomiaru absolutnej dokładności systemu iPlan RT w połączeniu z
zastosowanymi systemami realizacji leczenia z wykorzystaniem fantomów. Zmierzoną dokładność
należy uwzględnić podczas konfigurowania parametrów leczenia w celu zapewnienia dokładnej
realizacji leczenia.
Należy upewnić się, że prawidłowo dostosowano plan leczenia do pacjenta. W przypadku
każdego planu leczenia zaleca się przeprowadzenie weryfikacji z użyciem fantomu przy
zastosowaniu dokładnie takich samych ustawień parametrów, jakie będą używane podczas
rzeczywistego leczenia pacjenta.
Aby zapewnić spójność pozycjonowania i parametrów terapeutycznych w przypadku, gdy
stosowanych jest kilka systemów do planowania leczenia, wszystkie końcowe parametry
pozycjonowania i terapii muszą pochodzić z tego samego systemu do planowania leczenia. Jeśli
informacje z systemu iPlan RT są wykorzystywane bezpośrednio do układania pacjenta (np.
nakładki pozycjonera celu), wówczas także odpowiedni plan leczenia musi pochodzić z systemu
iPlan RT i nie wolno go modyfikować za pomocą żadnego innego systemu do planowania
leczenia.
Terapie stereotaktyczne, takie jak radiochirurgia stereotaktyczna (SRS, stereotactic radiosurgery) i
stereotaktyczna radioterapia (SBRT, stereotactic body radiotherapy), związane są z bardzo
wysoką mocą dawki oraz wysokimi dawkami na frakcję i zwykle planuje się je ze zmniejszonymi
marginesami objętości tarczowej. Dlatego konieczne jest stosowanie dodatkowych środków
bezpieczeństwa podczas planowania leczenia, przesyłania planu i realizacji leczenia. Bardzo
zalecane jest wykonanie dodatkowych czynności związanych z zapewnieniem jakości przed
wykonaniem każdej procedury stereotaktycznego leczenia pacjenta.
Wszystkie raporty planu leczenia muszą być zatwierdzone przez wykwalifikowanego specjalistę
przed użyciem tych danych w celach leczenia radioterapeutycznego.
Zaleca się używanie raportów planu leczenia do weryfikacji bezpośrednio z systemem realizacji
leczenia wszystkich parametrów leczenia, włącznie z rozmiarem i pozycją kolimatora oraz
specyfikacją kątów urządzenia i dawki.
Nie wolno rozpocząć leczenia pacjenta przed wykonaniem przez klienta odbioru systemu,
weryfikacji i walidacji systemu do planowania leczenia, w tym profili wiązki.
W przypadku każdego planu leczenia pacjenta użytkownik musi sprawdzić, czy zaplanowana
konfiguracja akceleratora liniowego jest prawidłowo przesłana i zastosowana na akceleratorze
liniowym. Ta weryfikacja obejmuje między innymi (ale nie wyłącznie) tryb filtra spłaszczającego i
konfiguracje wyposażenia dodatkowego.
Należy upewnić się, że osoby upoważnione do prowadzenia procesów planowania leczenia są
przeszkolone odpowiednio do wykonywanych funkcji.
Należy zawsze pamiętać, że jakość danych wyjściowych zależy w sposób krytyczny od jakości
danych wejściowych. Wszelkie nieprawidłowości lub wątpliwości dotyczące wprowadzanych
danych lub jakiekolwiek inne kwestie problematyczne dotyczące identyfikacji lub jakości należy
dokładnie sprawdzić przed wykorzystaniem takich danych.
Należy upewnić się, że urządzenia do obrazowania (np. skaner TK) są prawidłowo
skonfigurowane i skalibrowane. Należy regularnie sprawdzać kalibrację, przeprowadzając testy
obrazowania i testy weryfikujące z użyciem fantomów.
Należy sprawdzać dokładność wyników zewnętrznego konturu modelu tkankowego
wykorzystywanego do obliczeń dawki. Cały obszar poddawany leczeniu musi znajdować się
wewnątrz konturu.
Należy upewnić się, że podczas całego procesu planowania używany jest prawidłowy zestaw
danych pacjenta. Informacje o pacjencie są wyświetlane w obszarze nawigacyjnym systemu do
planowania leczenia iPlan.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
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Zawsze należy upewnić się, że system realizacji leczenia używany do leczenia pacjenta jest taki
sam, jak ustalono w trakcie procesu planowania, tj. że wybrany profil urządzenia odpowiada
urządzeniu terapeutycznemu.
Należy dopilnować, by przed dostarczeniem leczenia wszelkie akcesoria do leczenia, takie jak
podstawa kolimatora stożkowego czy kolimator stożkowy wielkości wymaganej dla danego planu
leczenia, były prawidłowo zainstalowane w ścieżce wiązki. Systemy realizacji leczenia mogą nie
zapewniać blokady wiązki w przypadku braku lub użycia nieprawidłowych akcesoriów. Można
zapoznać się także z dokumentacją dostarczaną dla konkretnych akcesoriów.
Obowiązkiem użytkownika jest odpowiednie sprawdzenie w sali zabiegowej przed rozpoczęciem
leczenia, czy wybrane kąty gantry i stołu terapeutycznego można zastosować do
przeprowadzenia leczenia, nie powodując obrażeń ciała pacjentów czy uszkodzenia sprzętu,
takiego jak na przykład system realizacji leczenia.
Przed rozpoczęciem leczenia zaleca się weryfikację i potwierdzenie umiejscowienia pacjenta za
pomocą odpowiedniej metody weryfikacji jego pozycji. Można wygenerować plany próbne przy
użyciu fantomów, a także przetestować dokładność metody weryfikacji rzeczywistej pozycji
pacjenta.
Należy upewnić się, że system do planowania leczenia firmy iPlan jest poprawnie skonfigurowany
oraz że konfiguracja odzwierciedla parametry systemu realizacji leczenia. Te parametry obejmują
między innymi (ale nie wyłącznie) konwencję skali akceleratora liniowego, limity mechaniczne lub
parametry dozymetryczne, takie jak energia akceleratora liniowego lub tryby fluencji jak SRS i
FFF (ang. Flattening-Filter Free, bez filtra spłaszczającego).
Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy konfiguracje urządzenia w różnych
lokalizacjach pozostają zsynchronizowane przez cały czas (np. system do planowania leczenia,
system rejestracji i weryfikacji i system do realizacji leczenia). Nieprawidłowa konfiguracja
urządzenia używanego do planowania i prowadzenia leczenia może doprowadzić do
niezamierzonej realizacji leczenia lub przerwania procedury klinicznej.
Firma Brainlab zapewnia aktualne instrukcje wykonania pomiaru. Należy upewnić się, że podczas
zdobywania danych wiązki stosuje się najnowszą instrukcję przeprowadzania pomiarów. Więcej
informacji można uzyskać, kontaktując się ze specjalistą ds. pomocy technicznej firmy Brainlab.
Należy upewnić się, że posiadane pomiary danych wiązki są aktualne i że algorytmy dawek są
właściwie skonfigurowane i skalibrowane. Należy regularnie sprawdzać konfigurację i kalibrację
za pomocą pomiarów z wykorzystaniem fantomów.
W przypadku poddania co najmniej jednego z komponentów systemu dostarczania leczenia
modyfikacji, wymianie lub ponownej kalibracji konieczne jest przeprowadzenie ponownej walidacji
systemu do planowania leczenia, łącznie z systemem dostarczania leczenia, zgodnie z
konkretnymi, przyjętymi procedurami zapewniania jakości. Jeśli komponenty zmodyfikowano tak,
że parametry dozymetryczne systemu uległy zmianie, wówczas pomiary danych wiązki należy
powtórzyć, a skorygowane dane należy wprowadzić do systemu, korzystając z narzędzia Beam
Profile Editor/Physics Administration.
Wstępnie zainstalowanych sterowników itp. nie należy zmieniać, chyba że jest to absolutnie
koniecznie. W przypadku aktualizacji sterownika, aktualizacji skanera antywirusowego lub
podobnych aktualizacji, należy upewnić się, że system iPlan pracuje bez zmian. Ponowna
walidacja oprogramowania jest stanowczo zalecana.
Należy dokładnie przestrzegać specyfikacji i zaleceń dostarczonych przez producenta sprzętu
dozymetrycznego. W szczególności wszystkie detektory dawki mają wyraźnie określony zakres
rozmiarów pól, do jakich można te detektory stosować. Stosowanie urządzeń dozymetrycznych w
warunkach poza zakresem ich specyfikacji lub w niewłaściwy sposób może prowadzić do
błędnego obliczenia dawki.
Dane wiązki Brainlab (np. Novalis Tx) zostały zainstalowane podczas odbioru systemu wyłącznie
w celach testowych i nie są odpowiednie do użytku klinicznego.
W przypadku przesyłania danych pomiarowych firmie Brainlab dotyczą ich następujące kwestie:
• Firma Brainlab nie ma możliwości sprawdzenia poprawności:

- żadnych danych otrzymywanych od użytkownika,
- żadnych danych zwracanych użytkownikowi.

• Wszelkie informacje zwrotne lub zalecenia dostarczane przez firmę Brainlab na podstawie
otrzymanych danych zależą od poprawności samych danych.

• Przetworzenie otrzymanych danych przez firmę Brainlab i zwrócenie ich użytkownikowi nie
zapewnia prawidłowości danych przekazywanych użytkownikowi.

• Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za weryfikację poprawności danych zwróconych
przez firmę Brainlab i jest również całkowicie odpowiedzialny za weryfikację poprawności
wszystkich informacji zwrotnych i zaleceń dostarczonych przez firmę Brainlab. Przed
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przeprowadzeniem leczenia jakiegokolwiek pacjenta użytkownik musi zatwierdzić
bezpieczeństwo i efektywność danych zwracanych przez firmę Brainlab.

• Fakt możliwości przetworzenia przez firmę Brainlab pewnych danych pozostaje bez wpływu na
ogólną odpowiedzialność użytkownika związaną z prawidłowością końcowego profilu wiązki.

Należy także zapoznać się z Instrukcją zawierającą informacje techniczne, Brainlab Physics,
oraz Instrukcją obsługi oprogramowania, Physics Administration.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
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2 USTAWIENIA STACJI
ROBOCZEJ iPLAN

2.1 Dane techniczne systemu
2.1.1 Podstawowe informacje na temat stacji roboczej

Stacja robocza iPlan

Rysunek 1 

Instalacja systemu

Stacja robocza iPlan jest dostarczana wraz z zainstalowanym niezbędnym oprogramowaniem
oraz wyposażeniem i może od razu zostać dopuszczona do użytku. Po zakończeniu procesu
odbioru technicznego systemu tworzona jest kopia robocza instalacji iPlan RT. Tę kopię roboczą
będzie można uruchomić tylko na stacji roboczej iPlan.

Administrator systemu szpitalnego (lub osoba pełniąca podobną funkcję) musi wdrożyć
odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić stację roboczą iPlan przed dostępem
osób nieupoważnionych.

System iPlan RT może pracować wyłącznie na jednej, konkretnej stacji roboczej lub
serwerze iPlan. W razie jakichkolwiek problemów dotyczących stacji roboczej iPlan lub
kwestii związanych z licencją należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.
W przypadku awarii systemu możliwe jest jego przywrócenie po dostarczeniu koniecznych
danych zapasowych (dane dotyczące pomiarów, ustawienia określone dla użytkownika,
program instalacyjny, pliki licencyjne itp.).

Użytkownik nie może dokonywać zmian sprzętu stacji roboczej. Firma Brainlab nie ponosi
odpowiedzialności za żadne zmiany wprowadzane do systemu. Konieczne jest
przestrzeganie lokalnych przepisów.

USTAWIENIA STACJI ROBOCZEJ iPLAN
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2.1.2 Dysk i napędy sieciowe

Dostępne napędy

Stacja robocza iPlan jest wyposażona w opcjonalny napęd MOD/DAT, opcjonalny napęd Zip,
napęd DVD±R/RW i dysk USB. Można ją także podłączyć do szpitalnej sieci komputerowej.

Przesyłanie danych

Zeskanowane obrazy można kopiować z dysku MOD lub taśmy DAT na twardy dysk stacji
roboczej iPlan lub przesłać do stacji roboczej za pośrednictwem sieci. Dostęp do danych z
dysków MOD i taśm może uzyskać wyłącznie użytkownik z prawami administratora.

Dalsze informacje

Szczegółowe informacje techniczne na temat stacji roboczej iPlan (w tym informacje dotyczące
transportowania, przechowywania, pracy i konserwacji) można znaleźć w dokumentacji
producenta stacji roboczej.

Pliki

iPlan RT wykorzystuje różne sumy kontrolne w celu weryfikacji poprawności wszystkich
odpowiednich plików ustawień, a także do danych dotyczących planu leczenia. Jeśli jeden z tych
plików zostanie celowo lub przypadkowo zmodyfikowany bez użycia iPlan RT, oprogramowanie
wyświetli komunikat błędu. Nie wolno usuwać ani modyfikować żadnych danych związanych z
iPlan RT! Proszę kontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab, jeśli konieczne jest
wprowadzenie jakichkolwiek zmian związanych z iPlan RT, których nie można wprowadzić z
poziomu oprogramowania iPlan RT.
W razie sytuacji awaryjnej (np. awarii dysku twardego) proszę kontaktować się z pomocą
techniczną firmy Brainlab. Możliwe jest przywrócenie systemu pod warunkiem, że dostępne są
konieczne dane zapasowe (dane dotyczące pomiarów, ustawienia określone dla użytkownika,
program instalacyjny, pliki licencyjne itp.).

Test inicjujący

W celu zapewnienia działania systemu iPlan RT wyłącznie pod warunkiem całkowitej sprawności
sprzętu komputerowego i procesora arytmetycznego przeprowadzany jest test podczas
uruchamiania systemu. Pod koniec testu dla każdego z procesorów przeprowadzane są
skomplikowane obliczenia na dużej macierzy w pamięci systemu. Jeśli wynik nie odpowiada
standardowemu wynikowi tych obliczeń, wyświetla się komunikat błędu i oprogramowanie zostaje
wyłączone. W takim wypadku należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Dane techniczne systemu
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2.1.3 Zdalna pomoc techniczna

Informacje ogólne

Na życzenie klienta stacja robocza iPlan może być wyposażona w opcję zdalnego dostępu do
pomocy technicznej firmy Brainlab.
Zdalny dostęp można uaktywnić, klikając Start iHelp (Uruchom iHelp) w menu Start systemu
Windows.

Menu Start

Rysunek 2 
Po aktywowaniu iHelp w zasobniku systemowym Windows pojawi się odpowiednia ikona.
Pomoc techniczna firmy Brainlab może wówczas uzyskać zdalny dostęp do danej stacji roboczej
iPlan, na przykład w celu przeprowadzenia diagnostyki.
W celu wyłączenia zdalnego dostępu należy kliknąć Stop iHelp (Zatrzymaj iHelp) w menu Start
systemu Windows.

Dalsze informacje

Dalsze informacje na temat instalacji i warunków użytkowania tej opcji można uzyskać,
kontaktując się z pomocą techniczną firmy Brainlab pod adresem ihelp.support@brainlab.com.

USTAWIENIA STACJI ROBOCZEJ iPLAN
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3 UŻYTKOWANIE iPLAN RT
3.1 Uruchamianie oprogramowania

Uruchamianie iPlan RT Dose

Procedura

Aby uruchomić iPlan RT w konfiguracji iPlan RT Dose i wyświetlić ekran wyboru planu leczenia,
należy dwukrotnie kliknąć ikonę iPlan RT Dose.

Uruchamianie iPlan RT Adaptive

Procedura

Aby uruchomić iPlan RT w konfiguracji iPlan RT Adaptive i wyświetlić ekran wyboru planu le-
czenia, należy dwukrotnie kliknąć ikonę iPlan RT Adaptive.

Patrz str. 437.

Uruchamianie iPlan RT Phantom QA

Procedura

Aby uruchomić iPlan RT w konfiguracji iPlan RT Phantom QA i wyświetlić ekran wyboru planu
leczenia, należy dwukrotnie kliknąć ikonę iPlan RT Phantom QA.

Patrz str. 473.

UŻYTKOWANIE iPLAN RT
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Uruchamianie iPlan RT Review

Procedura

Aby uruchomić iPlan RT w konfiguracji iPlan RT Review i wyświetlić ekran wyboru planu lecze-
nia, należy dwukrotnie kliknąć ikonę iPlan RT Review.

Patrz str. 362.

Uruchamianie aplikacji Physics Administration

Procedura

Aby uruchomić program, należy kliknąć dwukrotnie ikonę Physics Administration.

Patrz Instrukcja obsługi oprogramowania, Physics Administration 4.5.

Uruchamianie oprogramowania
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3.1.1 Ograniczenia dostępu do aplikacji

Informacje ogólne

Wszystkie konfiguracje oprogramowania iPlan RT implementują ograniczenia dostępu dla swoich
użytkowników.

Authorization Manager (Menedżer autoryzacji)

Zarządzanie użytkownikami wykorzystuje Authorization Manager (menedżer autoryzacji) systemu
Microsoft Windows. Aby uzyskać dostęp do tej opcji w systemie Windows, należy wywołać plik
azman.msc z menu Start/Run (Start/Uruchom). Wykorzystuje plik przechowywania autoryzacji
do dopasowania użytkowników do ich ról. Jeśli lokalizacja tego pliku nie jest ustawiona
poprawnie, należy skontaktować się z firmą Brainlab. Obecnie są dwa rodzaje praw, którymi
zarządzają ograniczenia dostępu: 
• Zatwierdzanie (patrz str. 361)
• Użytkowanie oprogramowania (patrz poniżej)

Ograniczenia dostępu w celu użytkowania oprogramowania

Domyślnie użytkowanie oprogramowania jest ograniczone do użytku przez upoważnionych
użytkowników. Aby się zalogować, użytkownik musi wprowadzić login oraz hasło:

Rysunek 3 
Gdy aplikacja się uruchomi, można wyjść z aplikacji, klikając Exit.
UWAGA: Trzy kolejne nieudane próby logowania mogą spowodować zablokowanie
odpowiedniego konta użytkownika systemu Windows, w zależności od konfiguracji systemu
Windows.
 

Użytkowanie Authorization Manager (menedżera autoryzacji)

Obowiązkowe logowanie może zostać wyłączone przez pomoc techniczną firmy Brainlab, ale jest
to zdecydowanie odradzane. Odpowiedni dla placówki organ regulacyjny może nawet wymagać
włączenia tego ustawienia. Domyślnie prawo dostępu do oprogramowania jest powiązane z
nazwą roboczą use iPlan RT Dose, która jest połączona z rolą iPlanRTDoseUser w pliku
przechowywania autoryzacji. 
Za pomocą Authorization Manager (Menedżera autoryzacji) można dodawać użytkowników do roli
iPlanRTDoseUser, aby mogli uzyskać dostęp do oprogramowania. Przypisać do roli można
wyłącznie użytkowników z ważnym loginem w systemie Windows. Użytkownik jest odpowiedzialny
za dopilnowanie, aby ten przydział był aktualny.
Odpowiedni dla placówki organ regulacyjny może wymagać zapewnienia dostępu awaryjnego do
oprogramowania. W takim przypadku placówka jest odpowiedzialna za stworzenie użytkownika z
dostępem awaryjnym i przypisanie mu roli iPlanRTDoseUser. Placówka jest także
odpowiedzialna za ograniczenie wykorzystywania danych uwierzytelniających użytkownika z
dostępem awaryjnym.

UŻYTKOWANIE iPLAN RT
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Automatyczne wylogowanie

Gdy aplikacja nie jest używana przez określony czas, aktualny użytkownik zostaje automatycznie
wylogowany. Długość czasu przed automatycznym wylogowaniem jest ustawiona w opcji
iPlanSettings i może być zmieniona przez pomoc techniczną firmy Brainlab. 
Domyślny czas braku aktywności to 15 minut. Gdy pojawia się okno logowania po upływie czasu
braku aktywności lub podczas zmiany użytkownika, przycisk okna dialogowego logowania Exit
jest nieaktywny i konieczne jest, aby uprzywilejowany użytkownik zamknął aplikację prawidłowo.

Zmiana aktualnego użytkownika

Można zmienić aktywnego użytkownika, nie wychodząc z iPlan RT:

Przebieg procedury

1.

Kliknąć ikonę Brainlab w dolnym prawym rogu aplikacji, aby otworzyć ramkę About.

2. Kliknąć Change User. Pojawia się okno dialogowe logowania.

3. Zalogować się swoimi danymi uwierzytelniającymi, aby zostać użytkownikiem aktywnym.

Dzienniki audytu

Oprogramowanie tworzy dzienniki logowania i czynności zapisywania planów w zaszyfrowanym
pliku, z podaniem użytkownika, aplikacji i czasu akcji. Na potrzeby organów regulacyjnych lub
czynności prawnych te informacje mogą zostać odszyfrowane i dostarczone przez pomoc
techniczną firmy Brainlab.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Użytkownicy nie mogą udostępniać swoich danych niezbędnych do logowania. Każdy
użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zmiany w planie leczenia. Jeśli
bezpieczeństwo nazwy użytkownika i hasła nie jest pewne, należy poinformować o tym
administratora systemu.

Uruchamianie oprogramowania
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3.2 Przegląd planowania leczenia

Informacje ogólne

Ten rozdział stanowi wprowadzenie do interfejsu iPlan RT.

Przed rozpoczęciem

Przebieg procedury

1.
Przeprowadzić planowanie wstępne (np. lokalizacja danych dotyczących czaszki pacjen-
ta, fuzja obrazów czy wstępne tworzenie obiektów) za pomocą oprogramowania iPlan RT
Image, jeśli jest ono dostępne w danej stacji roboczej iPlan. 

2. Plan leczenia można wówczas otworzyć w iPlan RT Dose.

UWAGA: Używanie znaków specjalnych i mutacji samogłosek, jak na przykład ä, ü i ö, w
nazwiskach pacjentów lub ścieżkach danych nie jest zalecane. Całość nazwy pliku (w tym ścieżka
danych) nie może przekraczać 250 znaków.
 

Schemat pracy w iPlan RT Dose

To jest standardowy schemat pracy podczas planowania leczenia z użyciem iPlan RT Dose.
Każdy etap jest szczegółowo opisany w niniejszej instrukcji:

Przebieg procedury Patrz

1. Wczytywanie danych pacjenta. Strona 57

2. Segmentacja powierzchni. Strona 73

3. Tworzenie obiektów. Strona 113

4. Planowanie leczenia. Strona 155

5. Optymalizacja dawki (dotyczy tylko techniki IMRT). Strona 315

6. Sprawdzenie przez lekarza. Strona 362

7. Weryfikacja przez fizyka. Strona 366

8. Zamykanie iPlan RT Dose. Strona 54

Pomiędzy poszczególnymi etapami można łatwo przemieszczać się za pomocą funkcji Navigator
(str. 47).

Terminologia

Terminy stosowane w tej instrukcji zawiera rozdział str. 537.

UŻYTKOWANIE iPLAN RT
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3.3 Podstawowe informacje na temat ekranu
planowania

Informacje ogólne

Ten rozdział stanowi wprowadzenie do ekranów planowania. Więcej informacji podano w
rozdziale str. 487.

Układ ekranu

①

②

③

④

⑤

Rysunek 4 

Zawartość ekranu planowania

Nr Element Funkcja

① Karty zakładek Dla każdego etapu planowania dostępne są inne karty zakła-
dek.

② Widoki planowania Widoki planowania zawierają odpowiednie informacje obrazo-
we i dodatkowe przyciski funkcji. Patrz str. 487.

③ Pasek narzędzi Funkcje paska narzędzi są różne w zależności od aktualnie
wybranej karty zakładek i etapu planowania. Patrz str. 49.

④ Obszar Navigator Umożliwia przechodzenie przez kolejne etapy planowania w
zalecanej kolejności. Patrz str. 46.

⑤ Obszar Functions Zapewnia funkcje specyficzne dla aktualnego etapu planowa-
nia. Patrz str. 48.

Podstawowe informacje na temat ekranu planowania
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Okno dialogowe planowania

Po wybraniu określonych funkcji otwiera się oddzielne okno dialogowe planowania, w którym
można zdefiniować różne ustawienia:

Rysunek 5 
Po wprowadzeniu zmian ustawień w oknie dialogowym:

Opcje

Kliknąć OK, aby zapisać wprowadzone zmiany i zamknąć okno dialogowe.

Kliknąć Cancel, aby zamknąć okno dialogowe bez zachowywania dokonanych zmian.

Jeśli w polu zostanie wpisana wartość wykraczająca poza określone granice, wartość ta
zostanie zastąpiona wartością domyślną lub najbliższą prawidłową wartością dla tego pola.
Na przykład jeśli wprowadzona zostanie ujemna wartość dawki, system iPlan RT Dose
zastosuje najmniejszą możliwą wartość dawki. Konieczne jest sprawdzenie wszystkich
wartości, aby upewnić się, że są one odpowiednie do zastosowania klinicznego.

UŻYTKOWANIE iPLAN RT
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3.3.1 Obszar Navigator

Obszar Navigator

Obszar Navigator pozwala przemieszczać się pomiędzy etapami schematu pracy w iPlan Dose.

④

③
②

① ⑦

⑤ ⑥

Rysunek 6 

Nr Element Funkcja

① Go to ... Otwiera iPlan Navigator, który umożliwia wybór etapów w do-
wolnej kolejności.

② Następny etap W obszarze Navigator wyświetlany jest zawsze etap bieżący
i kolejny.③ Bieżący etap

④
Nazwisko pacjenta, iden-
tyfikator pacjenta i tytuł
planu leczenia.

UWAGA: Można szybko wczytać inny plan dla danego pa-
cjenta (QuickLoad), klikając nazwę planu. Patrz str. 70.
 

⑤ Minimalizuje okno iPlan tak, że jest ono tylko otwarte w tle.

⑥ Zamyka oprogramowanie iPlan (patrz str. 54).

⑦ Next Przenosi do kolejnego etapu.

Podstawowe informacje na temat ekranu planowania
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iPlan Navigator

①
②

③ ④

Rysunek 7 

Nr Element Funkcja

① Lista etapów

W iPlan Navigator wyszczególnione są wszystkie dostępne
etapy:

• Ukończone etapy są oznaczone symbolem zaznaczenia.
• Bieżący etap jest zaznaczony żółtą obwódką.
• Następne etapy są zaznaczone niebieską obwódką.
• Aby wybrać dany etap, należy kliknąć go myszą.

② Obszar objaśnienia Objaśnienie bieżącego etapu znajduje się na prawo od listy
etapów.

③ OK Potwierdza wybór użytkownika i kieruje go do odpowiedniego
etapu.

④ Cancel Kieruje użytkownika z powrotem do poprzedniego ekranu.

UŻYTKOWANIE iPLAN RT
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3.3.2 Obszar funkcji

Informacje ogólne

W zależności od bieżącego etapu planowania ten obszar zawiera różne funkcje.

Obszar Functions

Rysunek 8 
Aby wybrać daną funkcję, należy ją kliknąć myszą:
• Dostępne funkcje są zaznaczone na niebiesko.
• Funkcje, które są aktualnie niedostępne, są wyszarzone.

Używanie prawego przycisku myszy

Do pewnych funkcji można uzyskać dostęp, klikając prawym przyciskiem myszy powiązany
element ekranu.

Podstawowe informacje na temat ekranu planowania

48 Kliniczną instrukcją obsługi Wyd. 1.5 iPlan® RT Wer. 4.5



3.4 Ogólny pasek narzędzi i przyciski funkcyjne

Informacje ogólne

W zależności od karty zakładki wybranej w obszarze planowania pasek narzędzi i widoki obrazów
mogą zawierać niżej wyszczególnione funkcje:
• Przyciski funkcyjne z szarym tłem są zawarte na pasku narzędzi.
• Przyciski funkcyjne z czarnym tłem są dostępne w widokach obrazu.

UWAGA: Etapy Treatment Planning i Dose Optimization zawierają kilka dodatkowych funkcji,
które nie są dostępne przy innych etapach planowania. Aby uzyskać bardziej szczegółowe
informacje na temat tych funkcji, patrz str. 160.
 

Wybór przekroju i zestawu obrazów

Element Funkcja Patrz

Przycisk Slice and Image Set Selection umożliwia wybór obra-
zów skanów, które zostaną wyświetlone w widokach planowania. Strona 494

Można przeglądać pojedyncze przekroje w kolejności rosnącej
lub malejącej. Strona 498

Można przeglądać wiele przekrojów w kolejności rosnącej lub
malejącej. Strona 498

• W widokach rekonstrukcji przycisk Depth Scrolling umożliwia
przewijanie rekonstrukcji skanów wzdłuż osi wskazywanej
przez ikonę pacjenta (wyświetlana w lewym dolnym rogu wido-
ku obrazu). 

• W widokach przekrojów przycisk Slice Scrolling umożliwia
przewijanie dostępnych przekrojów. 

Strona 499

UWAGA: Funkcje przeglądania przekrojów są także bezpośrednio zintegrowane w niektórych
widokach obrazów, gdzie są przedstawiane na czarnym tle.
 

Opcje wyświetlania widoku

Element Funkcja Patrz

Przycisk Options umożliwia dostęp do zaawansowanych opcji
wyświetlania widoku. Strona 510

Przycisk 2D Recenter umożliwia wyświetlenie pionowych i pozio-
mych płaszczyzn, które można wykorzystać do dostosowania pła-
szczyzn rekonstrukcji. 

Strona 506

Przycisk Panning umożliwia aktywowanie przesuwania obrazu. Strona 509

Przycisk View Types umożliwia wybór typu widoku, który zostanie
wyświetlony (płaszczyzny, dane 3D lub obiekty). Strona 502
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Element Funkcja Patrz

Przycisk View Options umożliwia zmianę orientacji widoku
(przednia, boczna lewa, boczna prawa, ogonowa lub czaszkowa). Strona 501

Przycisk Composing Options umożliwia weryfikację dwóch prze-
krojów obrazów z różnych zestawów danych, które zostały połą-
czone. 

Strona 504

Funkcje powiększania/pomniejszania

Element Funkcja Patrz

Przyciski Zoom In/Out umożliwiają powiększenie wyświetlanych
obrazów, tak by można było dokładniej zbadać poszczególne
struktury, takie jak nowotwór, na obrazie skanu. Można także po-
mniejszyć obraz tak, by mógł zostać wyświetlony w całości. 

Strona 507

Przycisk Full Screen powoduje powiększenie bieżącego widoku
do pełnego ekranu. Ponowne kliknięcie tego przycisku powoduje
przywrócenie oryginalnego układu widoku. 

Strona 508

Funkcje okienkowania

Element Funkcja Patrz

Przycisk Windowing umożliwia dostosowanie rozkładu poziomu
szarości wyświetlanych obrazów tak, by poprawić widoczność lub
kontrast struktur.

Strona 521

Przycisk Advanced Windowing zawiera zaawansowane opcje
dostosowywania rozkładu wartości szarości, jednostek Hounsfiel-
da czy SUV dla wybranego zestawu obrazów.

Strona 523

Funkcje pomiaru

Element Funkcja Patrz

Przycisk Measure Hounsfield Units umożliwia przeprowadzenie
pomiaru jednostek Hounsfielda w dowolnym punkcie przekroju
obrazu.

Strona 527

Przycisk Measure Values umożliwia przeprowadzenie pomiaru
wartości (np. w skali szarości lub SUV) dla dowolnego punktu w
przekroju obrazu. 

Strona 527

Przycisk Measure Distances umożliwia przeprowadzenie pomia-
ru odległości pomiędzy dwoma dowolnymi punktami przekroju ob-
razu. 

Strona 530

Przycisk Measure Angles umożliwia przeprowadzenie pomiaru
kąta pomiędzy trzema dowolnymi punktami przekroju obrazu. Strona 531

Ogólny pasek narzędzi i przyciski funkcyjne
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Różne funkcje

Element Funkcja Patrz

Przycisk Screenshot umożliwia wykonanie zrzutów ekranu wy-
świetlanych widoków i okien dialogowych. Strona 532

Przycisk Save Treatment Plan umożliwia zapisanie zmian wpro-
wadzonych do bieżącego planu leczenia. Strona 52

Przycisk Print umożliwia wydrukowanie ukończonego planu le-
czenia. Strona 417
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3.5 Zapisywanie planu leczenia

Informacje ogólne

Plan leczenia należy często zapisywać podczas planowania leczenia.

Zapisywanie planu leczenia

Przebieg procedury

1.

Kliknąć przycisk Save Treatment Plan.

2.

W oknie dialogowym Save As ... wprowadzić odpowiednią nazwę i opis planu.

3. Aby kontynuować, kliknąć Save.

Stan zapisywania

Rysunek 9 
Po aktywowaniu czynności zapisu pasek postępu wskazuje stan zapisywania.

Lokalizacja zapisu

Plan leczenia zostanie zapisany we wcześniej ustalonym folderze (patrz str. 377).

Zapisywanie planu leczenia
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Zatwierdzenie planu

Rysunek 10 
Jeśli plan leczenia został zapisany po jego zatwierdzeniu (patrz str. 364 i str. 372), wyświetla się
wyżej przedstawiony komunikat potwierdzający. Komunikat ten informuje także o tym, że otwarcie
dla bieżącego planu innego zadania planowania niż Physician’s Review lub Physicist’s
Verification spowoduje unieważnienie zatwierdzenia.
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3.6 Wyjście z iPlan RT

Informacje ogólne

Oprogramowanie można w dowolnym momencie zamknąć za pomocą ikony wyłączenia lub za
pomocą iPlan Navigator.

Wychodzenie za pomocą ikony wyłączenia

Procedura

Kliknąć ikonę wyłączenia, aby wyjść z oprogramowania.

Wychodzenie za pomocą iPlan Navigator

Przebieg procedury

1. Kliknąć Go to ... w obszarze Navigator (patrz str. 46).

2.

Wybrać opcję Exit i kliknąć OK.

Wyjście z iPlan RT
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Dodatkowe wymagane etapy

Jeśli plan leczenia został zmodyfikowany, można zapisać zmiany, klikając Yes w pojawiającym się
komunikacie.
Kliknięcie No spowoduje zamknięcie aplikacji bez zapisania wprowadzonych zmian.

Rysunek 11 

UŻYTKOWANIE iPLAN RT
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4 WCZYTYWANIE DANYCH
PACJENTA

4.1 Wczytywanie i import

Informacje ogólne

Dane planowania zapisane w formacie Brainlab (na przykład po wstępnym przetworzeniu za
pomocą iPlan RT Image) można wczytywać do oprogramowania iPlan RT Dose.
UWAGA: Jeśli plan leczenia zawiera obiekty, należy użyć funkcji Prepare for Export przed
zapisaniem planu leczenia przez oprogramowanie iPlan (Cranial) 3.0, aby otworzyć plan w iPlan
RT Image 4.1.1.
 

Formaty plików

Do oprogramowania iPlan RT można wczytać następujące formaty:

Oprogramowanie Format plików

iPlan RT Dose xBrain tworzony przez iPlan RT Dose lub iPlan RT Image.

iPlan RT Adaptive
xBrain
Obrazy DICOM można dodawać za pomocą funkcji Add Data.

iPlan RT Phantom QA
xBrain
Wyłącznie zestawy danych, które nie zawierają planu dawki.

Brainlab Elements –
Radiotherapy Contouring
Workflow

xBrain z oprogramowania Patient Data Manager 2.0.

UWAGA: Planów zapisanych w iPlan RT Adaptive nie można wczytać do iPlan RT Dose, dopóki
nie zostanie wykonany etap Prepare for Re-planning (Przygotowanie do ponownego
planowania).
 

Weryfikacja obrazów

Obrazy zaimportowane z formatów innych niż DICOM (np. format przesyłania DLL) nie mają
ustawionego kodu UID ramki referencji. Należy upewnić się, że utworzone zestawy obrazów
zawierają prawidłowe obrazy (tj. nie ma żadnych niezwiązanych obrazów z innego układu
współrzędnych w jednym zestawie).

Ogólna procedura

Wczytywanie i importowanie danych generalnie obejmuje następujące etapy, które mogą się
różnić w zależności od zawartości wybranych danych i ich rodzaju.
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Przebieg procedury

1. Wybrać archiwum danych, z którego dane mają zostać wczytane.

2. Wybrać dane pacjenta, które mają zostać przesłane.

3. Wybrać potrzebny wynik badania pacjenta.

4. Wybrać odpowiedni plan leczenia.

5. Uaktywnić wczytywanie danych obrazowych.

Po zakończeniu tych etapów można rozpocząć planowanie leczenia.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Gdy przejście do iPlan RT odbywa się z poziomu Patient Data Manager 2.0, obiekty
poddane automatycznej segmentacji mogą być niezatwierdzone. Należy dokładnie
sprawdzić te obiekty.

Nie używać części całkowitych danych wyjściowych wygenerowanych przez jedną
aplikację (np. współrzędnych celu wyświetlonych w iPlan Stereotaxy) jako danych
wejściowych dla innej aplikacji (np. współrzędnych izocentrum w iPlan RT Dose). Uzyskany
w ten sposób plan leczenia może zawierać krytyczne nieprawidłowości, jeśli zamieniona
część danych zostanie przetworzona w sposób niespójny z powodu niemożności
wymienienia wszystkich wymaganych ograniczeń związanych z danymi (np. konkretne
współrzędne mogą być użyte poprawnie wyłącznie w przypadku, gdy oznaczenia, system
współrzędnych i w szczególności definicja pochodzenia są absolutnie identyczne). Na
przykład współrzędne obręczy na głowę/lokalizatora mogą wskazywać na różne pozycje
anatomiczne, w zależności od tego, który zestaw obrazów został wykorzystany jako
odniesienie stereotaktyczne definiujące układ współrzędnych/pochodzenie obręczy na
głowę/lokalizatora w jednej i drugiej aplikacji.

Jeśli plan leczenia z różnymi lokalizacjami zapisany za pomocą iPlan 3.0 Stereotaxy
zostanie wczytany do iPlan RT Image 4.1, odniesienie stereotaktyczne nie może być
zdefiniowane przez użytkownika w iPlan RT Image 4.1, ponieważ zostało to wykonane w
iPlan 3.0 Stereotaxy. Aby pacjent nie odniósł obrażeń w wyniku zastosowania
nieprawidłowych współrzędnych stereotaktycznych później w iPlan RT Dose, użytkownik
nie powinien przenosić różnych lokalizacji do iPlan RT Image 4.1 ani delokalizować
nieistotnej lokalizacji przed kontynuowaniem pracy w iPlan RT Dose.

Jeśli nazwisko pacjenta lub identyfikator pacjenta nie są wpisane w oryginalnych danych,
wartości te są ustawiane jako „<unknown>” (nieznane). To prowadzi do potencjalnego
ryzyka wybrania niewłaściwych danych pacjenta do leczenia. Należy poinformować
operatora skanera, aby zawsze przypisywał danym prawidłowe nazwisko i identyfikator.

Cewnik i obiekty będące wynikiem symulacji są zapisywane w taki sposób, że można je
wczytać za pomocą innych aplikacji. To znaczy, że cewniki już poddane symulacji i obiekty
symulowane mogą być zmienione za pomocą aplikacji innych niż iPlan Flow 3.0. Gdy tylko
symulowany cewnik zostanie zmodyfikowany, obiekt symulowany nie odzwierciedla dłużej
wyniku symulacji dla tego cewnika. Użytkownik jest odpowiedzialny za to, aby nie
modyfikować ręcznie cewników ani obiektów będących wynikami symulacji.

Wczytywanie i import
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4.1.1 Strony kreatora wczytywania i importu

Karty kreatora

Za pomocą szeregu kart kreatora można wczytywać i importować dane pacjentów.

②
③

①

④

⑤

Rysunek 12 

Obsługa kart kreatora

Nr Element Funkcja

① Obszar Details Zawiera informacje uzupełniające na temat danych wybranego pa-
cjenta.

② Lista dostępnych
danych

W zależności od przeprowadzanego w danej chwili etapu lista ta
umożliwia wybór dostępnych danych, takich jak rodzaje archiwum,
wyniki badań pacjentów czy serie obrazów.

③ Nagłówki list

Dane w postaci list można porządkować według dowolnego z na-
główków, klikając odpowiedni nagłówek.
Dane można uporządkować w kolejności rosnącej lub malejącej –
aktualną kolejność wskazują ikony strzałek znajdujące się obok na-
zwy nagłówka.
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Nr Element Funkcja

④ Obszar opcji

Zawiera opcjonalne ustawienia, które różnią się w zależności od ak-
tualnego etapu.
W zależności od preferencji użytkownika funkcje te można ukryć,
klikając przycisk ze strzałką znajdujący się nad listą funkcji. Kliknię-
cie przycisku ze strzałką spowoduje ponowne pokazanie tych funk-
cji.

⑤ Przyciski ogólne Zawierają ogólne przyciski karty kreatora, które pojawiają się na
każdej stronie kreatora.

Przyciski strony kreatora

Niżej wyszczególniono przyciski, które pojawiają się na kilku kartach kreatora.
Wyjaśnienie funkcji, które są specyficzne tylko dla jednej karty kreatora, znajduje się w opisie
odpowiadającego jej etapu.

Element Funkcja

Back Zawsze kieruje użytkownika do poprzedniego etapu.

Cancel Zamyka kartę kreatora i wyświetla iPlan Navigator (patrz str. 47).

Next Zawsze kieruje użytkownika do następnego etapu.

Delete

Powoduje trwałe usunięcie wybranych plików. Przed usunięciem jakichkol-
wiek plików system zawsze wyświetla prośbę o ostateczne potwierdzenie.
• Można usunąć wyłącznie dane pacjentów znajdujące się na dysku twar-

dym.
• W przypadku usunięcia danych ostatniego pacjenta podczas wyboru pa-

cjenta użytkownik zostanie skierowany z powrotem do karty archiwum.
• Jeśli podczas wyboru wyniku badania istnieje tylko jeden wynik badania

pacjenta, nie ma możliwości jego usunięcia.
• Usunięcie archiwum powoduje usunięcie jedynie wpisu z listy archiwum.

Nie zostają usunięte żadne dane pacjentów.

Logfile ... Powoduje wyświetlenie pliku dziennika, zawierającego informacje uzupeł-
niające na temat ukończonych do tej pory etapów (patrz str. 72).

Select All Powoduje wybór wszystkich elementów bieżącej listy.

Deselect All Powoduje odznaczenie wszystkich elementów bieżącej listy.

Dane mogą być usuwane z twardego dysku, nawet jeśli są ustawione jako pliki tylko do
odczytu.
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60 Kliniczną instrukcją obsługi Wyd. 1.5 iPlan® RT Wer. 4.5



4.2 Wczytywanie danych obrazowych

Dostęp do planu leczenia

Każdy plan leczenia może być w danej chwili otwarty tylko przez jednego użytkownika.

Wczytywanie wielu planów

Tylko jeden plan leczenia może być otwarty w danym momencie. Jeśli podczas edycji jednego
planu otwarty zostanie drugi plan lub aplikacja zostanie zamknięta bez zapisania, zmiany
wprowadzone do edytowanego planu zostaną utracone.

Format planu leczenia

Planów leczenia nie można wczytać, jeśli nie zawierają one zestawu danych TK.

Zawartość planu leczenia

Jeśli obiekty (np. lokalizacje napromienianego obszaru PTV lub narządy OAR)
wykorzystywane w planowaniu dawek zostały wcześniej przeniesione do innego zestawu
przekrojów lub usunięte w całości z planu leczenia podczas edytowania w iPlan RT Image,
planu leczenia nie można wczytać do oprogramowania iPlan RT Dose.

Jeśli plan leczenia stworzony w iPlan RT Dose zostanie zmieniony za pomocą iPlan RT
Image (np. kształt guza lub fuzja obrazów), należy upewnić się, że ostateczny plan z iPlan
RT Dose zostanie dostosowany do najnowszych zmian. Jeśli plan z iPlan RT Dose nie
będzie spójny z parametrami terapeutycznymi z iPlan RT Image, może dojść do
nieprawidłowego napromienienia pacjenta.

Ładowanie planów z wcześniejszej wersji oprogramowania

Rysunek 13 
W przypadku wczytania planu leczenia zawierającego co najmniej jedną współrzędną izocentrum
i grupę terapii (np. dla wiązek lub łuków) o identycznych nazwach z wcześniejszej wersji
oprogramowania wyświetli się odpowiedni komunikat.
• W razie konieczności zostanie dodany przedrostek „Group” (grupa) lub „Coord” (współrzędna).
• Jeśli nowa nazwa elementu przekracza 22 znaków, wyświetli się także monit o ręczną

modyfikację nazwy.
Zapewnia to sposób konsekwentnego nadawania niepowtarzających się nazw przy eksportowaniu
zaplanowanych danych do późniejszego wykorzystania podczas leczenia pacjenta.
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UWAGA: W przypadku istnienia identycznych nazw elementów wiązki lub łuku w obrębie planu
nazwy te są także automatycznie wydłużane o odpowiedni przedrostek.
 

Wczytywanie planu z iPlan RT Phantom QA

Przykładowych planów utworzonych w programie iPlan RT Phantom QA (patrz str. 473) w
celach zapewniania jakości nie można wczytać do innych aplikacji iPlan RT do wykorzystania w
planowaniu leczenia pacjenta.

Rysunek 14 

Wczytywanie planu z iPlan RT Adaptive

Planów utworzonych w programie iPlan RT Adaptive (patrz str. 437) nie można wczytać do
innych aplikacji iPlan RT do wykorzystania w planowaniu leczenia pacjenta.

Wczytywanie zatwierdzonego planu

Rysunek 15 
W przypadku wczytania planu leczenia, który został wcześniej zatwierdzony, monit
oprogramowania poinformuje, że kontynuowanie do pewnych etapów spowoduje unieważnienie
wcześniejszego zatwierdzenia.

Wczytywanie danych obrazowych
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Wczytywanie planów zmodyfikowanych w systemie iPlan RT Image

Rysunek 16 
Jeśli plan leczenia edytowany w iPlan RT był później edytowany w iPlan RT Image, a następnie
ponownie otwarty w oprogramowaniu iPlan RT, pojawi się monit o uważne sprawdzenie
dokładności ostatecznego planu leczenia.
Usunięcie, przemieszczenie lub zmienienie obiektów z jednego zestawu obrazów na inny może
nieodwracalnie zniszczyć plan leczenia.

W przypadku gdy plan został zmodyfikowany za pomocą innych modułów oprogramowania
(np. iPlan RT Image) po tym, jak zawierał już plan leczenia (np. elementy izocentrum itp.),
użytkownik musi dokładnie sprawdzić poprawność zawartości planu po jego wczytaniu.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

W przypadku modyfikowania planu leczenia za pomocą innej aplikacji oprogramowania
(np. iPlan RT Image) po wcześniejszym zdefiniowaniu informacji dotyczących leczenia (np.
grup izocentrum) konieczne jest dokładne sprawdzenie zawartości planu po jego
wczytaniu, aby upewnić się, że wcześniej zaplanowana zawartość nie została w
niezamierzony sposób usunięta.

W przypadku zoptymalizowania planu leczenia do techniki z modulacją intensywności
wiązki (IMRT) (patrz str. 315) jego późniejsza modyfikacja (np. obiektów zawierających
woksele) za pomocą innej aplikacji oprogramowania, takiej jak iPlan RT Image, nie jest
dozwolona. Mogłaby ona spowodować unieważnienie optymalizacji planu.

W przypadku zmodyfikowania planu leczenia za pomocą innej aplikacji oprogramowania
(np. iPlan RT Image) po wcześniejszym zdefiniowaniu wiązek lub łuków model tkankowy
(patrz str. 73) mógł ulec przemieszczeniu względem referencyjnego skanu TK z powodu
zaktualizowanej lokalizacji lub fuzji obrazu. Dlatego konieczne jest wówczas dokładne
sprawdzenie równoważności głębokości i wpisu wartości dla tkanki w widoku projekcji
płaszczyzny/głębokości łuku (patrz str. 254) dla każdej wiązki lub łuku.
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Ładowanie planu z modyfikacją fuzji obrazu

Rysunek 17 
W przypadku otwarcia ukończonego planu leczenia w systemie iPlan RT Image i wprowadzenia
modyfikacji informacji dotyczących fuzji obrazów należy podczas późniejszego wczytywania
zmodyfikowanego planu do aplikacji iPlan RT Dose dokładnie sprawdzić zaplanowane rozkłady
dawek i ścieżki wiązki. Jest to spowodowane tym, że modyfikacje oryginalnych informacji
dotyczących fuzji obrazu mogą spowodować utworzenie różnych zestawów danych źródłowych,
co z kolei powoduje utworzenie innego ustawienia zestawu przekrojów. Bardziej szczegółowe
informacje można znaleźć w rozdziale str. 93.

Wczytywanie planów z niestandardowo zdefiniowaną orientacją

Plany z niestandardowo zdefiniowaną orientacją nieobsługiwane przez iPlan RT muszą zostać
pominięte, aby możliwa była kontynuacja planowania. W przypadku próby wczytania takiego
planu wyświetlane jest następujące okno dialogowe:

Opcje

Yes: pominięcie orientacji niestandardowej i kontynuacja planowania.

No: zachowanie orientacji niestandardowej i powrót do okna dialogowego wczytywania w celu
wybrania innego planu.

Wczytywanie danych obrazowych
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4.2.1 Wybór archiwum

Karta kreatora Load Archives

Karta kreatora Load Archives wyświetlana jest bezpośrednio po uruchomieniu oprogramowania.
Możliwe jest tylko wczytywanie danych planu leczenia w formacie Brainlab.

Rysunek 18 

Wczytywanie archiwum

Przebieg procedury

1. W celu ułatwienia nawigacji kliknąć odpowiedni nagłówek kolumny, aby uporządkować ar-
chiwa według nazwy, formatu danych lub katalogu.

2. Wybrać wymagane archiwum, klikając odpowiednią nazwę lub ikonę.

3. Kliknąć Next, aby wyświetlić dane pacjenta zawarte w archiwum.

Zaawansowane funkcje wyboru archiwum

Następujące funkcje zaawansowane znajdują się po prawej stronie karty kreatora Load
Archives.

Element Funkcja Patrz

New Archive
Jeśli odpowiednie archiwum nie zostało jeszcze skonfigurowane,
ta funkcja umożliwia utworzenie takiego archiwum dla danych,
które mają zostać przesłane.

Strona 378

Settings Umożliwia zdefiniowanie specjalnych ustawień dla wybranego ar-
chiwum. Strona 378

Delete
Powoduje trwałe usunięcie wybranych plików. Przed usunięciem
jakichkolwiek plików system zawsze wyświetla prośbę o ostatecz-
ne potwierdzenie.

Strona 60

Logfile ... Powoduje wyświetlenie pliku dziennika, zawierającego informacje
uzupełniające na temat ukończonych do tej pory etapów. Strona 72
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4.2.2 Wybór pacjenta

Karta kreatora Patients

Po wybraniu archiwum wyświetla się karta kreatora wyboru pacjenta.

Rysunek 19 

Wczytywanie danych pacjenta

Przebieg procedury

1.
W celu ułatwienia nawigacji kliknąć odpowiedni nagłówek kolumny, aby w zależności od
potrzeby uporządkować pliki z danymi pacjentów według nazwy, identyfikatora lub daty
urodzenia.

2. Wybrać wymagany plik pacjenta, klikając w odpowiednią nazwę lub ikonę.

Wczytywanie danych obrazowych
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Przebieg procedury

3. Aby przejść do następnego etapu, kliknąć Next.

UWAGA: Wybrany pacjent jest podświetlony na niebiesko.
 

Zaawansowane funkcje wyboru pacjenta

Różne funkcje zaawansowane znajdują się po prawej stronie karty kreatora Patients.

Element Funkcja

Delete
Powoduje trwałe usunięcie wybranych plików. Przed usunięciem jakichkolwiek
plików system zawsze wyświetla prośbę o ostateczne potwierdzenie (patrz str.
60).

Logfile ... Powoduje wyświetlenie pliku dziennika, zawierającego informacje uzupełniające
na temat ukończonych do tej pory etapów (patrz str. 72).

Refresh Powoduje aktualizację ekranu, np. po dodaniu nowego pacjenta do katalogu na
twardym dysku.

Search Filtruje zawartość ekranu według wprowadzonych parametrów Patient Name
lub Patient ID.

Reset Powoduje zresetowanie filtru, tak aby wszystkie dostępne dane zostały wy-
świetlone ponownie.

Następne etapy

Jeśli wybrany plik pacjenta zawiera wiele wyników badań, użytkownik zostanie poproszony o
wybór konkretnego badania (patrz str. 68).
Jeśli plik z danymi pacjenta zawiera tylko jeden wynik badania, użytkownik zostanie
przekierowany do wyboru planu leczenia (patrz str. 69).
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4.2.3 Wybór badania

Karta kreatora Studies

Jeśli wczytane dane pacjenta zawierają wiele wyników badań, użytkownik zostanie poproszony o
wybór konkretnego badania.

Rysunek 20 

Wybór żądanego badania

Przebieg procedury

1. W celu ułatwienia nawigacji kliknąć odpowiedni nagłówek kolumny, aby uporządkować
wyniki badań pacjentów, na przykład według badania, komentarza lub daty.

2. Wybrać wymagany wynik badania pacjenta, klikając odpowiednią nazwę lub ikonę.

3. Aby przejść do wyboru planu leczenia, kliknąć Next (patrz str. 69).

UWAGA: Jeśli dostępny jest tylko jeden wynik badania pacjenta, system automatycznie go
otworzy i przejdzie do następnego etapu.
 

Wczytywanie danych obrazowych
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4.2.4 Wybór planu leczenia

Karta kreatora Plans

Rysunek 21 

Wybór planu leczenia

Przebieg procedury

1.
W celu ułatwienia nawigacji kliknąć odpowiedni nagłówek kolumny, aby w zależności od
potrzeby uporządkować plany leczenia według nazwy planu, użytkownika, daty utworze-
nia lub opisu planu.

2. Wybrać wymagany plan leczenia, klikając w odpowiednią nazwę lub ikonę.

3. Aby wczytać wybrany plan leczenia, kliknąć Next.

UWAGA: Jeśli dostępny jest tylko jeden plan leczenia, system automatycznie go otworzy i
przejdzie do następnego etapu.
 

Stan planu

①

②

Rysunek 22 

Nr Element

① Plany zatwierdzone (ikona z kciukiem skierowanym w górę). Patrz str. 361.

② Plany, które wymagają dalszej edycji (ikona z ołówkiem).
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Szybkie wczytywanie planu leczenia (QuickLoad)

Aby szybko wczytać inny plan leczenia dla tego samego pacjenta (QuickLoad):

Przebieg procedury

1.

Kliknąć nazwisko pacjenta ① w obszarze Navigator:

①

2. Wyświetlona zostanie lista planów leczenia dla tego pacjenta (Rysunek 21). Wybrać je-
den plan, aby go od razu wczytać.

Wczytywanie danych obrazowych
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4.2.5 Wczytywanie wybranych danych

Karta kreatora Loading

Wybrane dane zostają automatycznie wczytane po ukończeniu wymaganych etapów.

①

② ③

Rysunek 23 

Nr Element Funkcja

① Obszar Details Szczegółowe informacje na temat wczytywanych danych.

② Pasek postępu Wskazuje stan wczytywania danych.

③ Przycisk Abort Anuluje wczytywanie danych.

Następne etapy

Oprogramowanie Następny etap Patrz

iPlan RT Dose Segmentacja powierzchni Strona 73

iPlan RT Adaptive Oglądanie i import str. 439

iPlan RT Phantom QA Segmentacja powierzchni Strona 475

iPlan RT Review Sprawdzenie przez lekarza str. 362

W przypadku modyfikacji wybranego planu leczenia za pomocą oprogramowania takiego
jak iPlan RT Image po jego wstępnej edycji w oprogramowaniu iPlan RT Dose konieczne
jest dokładne sprawdzenie zawartości planu po wczytaniu.
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4.3 Pliki dziennika

Informacje ogólne

Funkcję pliku dziennika zawierają niektóre karty kreatora przesyłania danych i karty kreatora
funkcji eksportowania i importowania plików DICOM (patrz str. 389). Za pomocą tej funkcji można
w zależności od potrzeby wyświetlić i edytować pliki dziennika wygenerowane przez system dla
danego etapu.
UWAGA: iPlan RT Adaptive umożliwia wyłącznie import plików DICOM.
 

Aktywowanie ekranu Pliku dziennika

Aby aktywować wyświetlanie pliku dziennika, należy kliknąć Logfile ... w obszarze opcji po prawej
stronie karty kreatora.

Ekran pliku

① ② ③

Rysunek 24 

Wyświetlanie

Nr Element

① Nazwa pliku i lokalizacja pliku.

② Zawartość pliku dziennika.

③

Aby edytować zawartość pliku dziennika lub zapisać go w innej lokalizacji, należy kliknąć
Editor.
UWAGA: Plik dziennika zostanie wówczas wyświetlony w edytorze Notepad (Notatnik), w
którym można go modyfikować i/lub zapisać w preferowanej lokalizacji.
 

Pliki dziennika
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5 SEGMENTACJA
POWIERZCHNI

5.1 Czym jest segmentacja powierzchni?

Informacje ogólne

Aby wykonać obliczenie dawki za pomocą oprogramowania iPlan RT Dose, należy zdefiniować
odpowiedni model tkanki, na który składają się:
• Zestaw obrazów prostopadłych pochodzących z zestawu referencyjnego (patrz str. 91)
• Kontur zewnętrzny (patrz str. 101)
• Blat stołu (opcjonalnie, patrz str. 86)
• Obiekty opcjonalne (np. bolus) o określonej wartości jednostek HU (patrz str. 107)

UWAGA: Wszystkie kolejne obliczenia dawki są oparte na utworzonym modelu tkankowym.
 

Wykorzystanie skanów TK do planowania leczenia wykonanych za pomocą wiązki
stożkowej do planowania leczenia może prowadzić do nieprawidłowego obliczenia dawki.

Wykonywanie segmentacji powierzchni

Przebieg procedury

1. Ustawić prawidłowe parametry. Te parametry podają informacje o skanie i są niezbędne,
aby oprogramowanie iPlan RT Dose mogło prawidłowo zinterpretować dane pacjenta.

2.

Zmienić zestawy referencyjne, jeśli to konieczne. Jeśli zestawy referencyjne zostaną
zmienione, należy upewnić się, że parametry nadal są prawidłowe.
UWAGA: Wyjątek (obowiązuje od wersji iPlan RT 4.5.4/iPlan RT Image 4.1.2): Zmiana
zestawu referencyjnego nie jest możliwa w przypadku dodania zlokalizowanego skanu
aktualizacyjnego do istniejącego zlokalizowanego planu leczenia. W takim wypadku naj-
nowszy zlokalizowany zestaw danych jest automatycznie definiowany jako zestaw refe-
rencyjny, a modyfikacje ręczne nie są dozwolone.
 

3.
Wyregulować kontury. iPlan RT Dose generuje kontur powierzchni. Ponieważ podczas
obliczania dawki uwzględniane są wyłącznie informacje zawarte wewnątrz tego konturu
zewnętrznego, można dostosować go zgodnie z potrzebą.

4. Ustawić punkty referencyjne. Punkt referencyjny w niezlokalizowanych danych czaszko-
wych i danych pozaczaszkowych może ułatwić późniejsze układanie pacjenta.

5. Dodać dowolny obiekt trójwymiarowy, jak na przykład bolus.

Rozpoczynanie nowego planu

Podczas wczytywania planu leczenia użytkownik jest kierowany do etapu Surface Segmentation.
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Opcje

1. Jeśli wybrany plan leczenia zawiera kilka połączonych za pomocą fuzji zestawów danych TK,
użytkownik jest proszony o wybranie w pierwszej kolejności wymaganego zestawu referen-
cyjnego (patrz także str. 90).

2. Jeżeli...
- Plan leczenia był poprzednio edytowany za pomocą oprogramowania iPlan RT Image lub

wcześniejszej wersji iPlan RT Dose, lub
- Użytkownik tworzy nowy plan.

Użytkownik zostanie poproszony o zdefiniowanie różnych parametrów korekcyjnych w oknie dia-
logowym Set Parameters.

Jeśli informacje na temat segmentacji powierzchni zostały wcześniej wprowadzone, użytkownik
zostaje skierowany bezpośrednio do ekranu głównego.

Czym jest segmentacja powierzchni?
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5.1.1 Przegląd dostępnych funkcji

Ekran Surface Segmentation

Rysunek 25 

Zakładka Functions

Element Funkcja Patrz

Choose Refe-
rence Set...

Umożliwia wybranie referencyjnego zestawu danych do obli-
czeń tkanki/dawki oraz wartości DRR dla późniejszych ustawień
ciała pacjenta.

Strona 90

Set Reference
Point

Umożliwia ustawienie punktu referencyjnego w niezlokalizowa-
nych danych pacjenta. Strona 77

Set Parame-
ters...

Umożliwia określenie tabeli konwersji dla konwersji jednostek
Hounsfielda na gęstość elektronową, a także określenie innych
podstawowych parametrów leczenia.

Strona 100

Brush Size Sur-
face Adjustment

Te funkcje umożliwiają ręczne dostosowanie informacji o kontu-
rach uwzględnianych przez oprogramowanie podczas obliczeń
dawki.
Funkcje te nie są dostępne w zakładce Overview.

Strona 101

Remove 3D Re-
gion

Umożliwia usunięcie obiektów trójwymiarowych z zestawu da-
nych. Strona 110

Smooth Outer
Contour 

Umożliwia spłaszczenie powierzchni planowanych obiektów
trójwymiarowych, aby ułatwić korekcję dawki. Strona 102

Update Tissue Umożliwia wyświetlenie zmian wprowadzonych w konturach
tkanek i w modelu tkankowym. Strona 105

Suwak Original /
Tissue

Umożliwia porównanie oryginalnego przekroju TK z jego zmo-
dyfikowaną rekonstrukcją (model tkankowy). Strona 105

Show All Objects Wyświetla zdefiniowane obiekty.
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Element Funkcja Patrz

Heterogeneity
Correction

Za pomocą tego pola wyboru można określić, czy dawka ma
zostać zaplanowana z uwzględnieniem informacji o gęstości
elektronowej uzyskanych z danych obrazowych.

Strona 106

Zakładka Artificial

Zakładka Artificial w obszarze funkcji zawiera dodatkowe funkcje dla elementów nietkankowych,
takich jak implanty medyczne czy bolus.

Element Funkcja Patrz

Define Bolus

Ta funkcja umożliwia określenie przedstawiania przez konkretny
obiekt bolusa odpowiadającego tkance umieszczonego na skó-
rze podczas napromieniania zaplanowanej objętości tarczowej
(PTV) znajdującej się blisko powierzchni skóry.

Strona 107

Overwrite HU
HU Value

Umożliwia zdefiniowanie określonej wartości jednostek HU, któ-
ra będzie stosowana dla konkretnego obiektu, na przykład im-
plantu medycznego.

Strona 109

Czym jest segmentacja powierzchni?
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5.2 Ustawianie parametrów korekcyjnych

Informacje ogólne

Można ustawić parametry, aby zapewnić prawidłową interpretację danych obrazowych przez
iPlan RT Dose.

Ustawianie parametrów dla nowego planu

Użytkownik jest proszony o ustawienie parametrów, gdy:
• otwierany jest nowy plan z poziomu iPlan RT Image lub plan, który był stworzony we

wcześniejszej wersji iPlan RT Dose;
• użytkownik tworzy nowy plan.

Ustawianie parametrów

Istniejące ustawienia można w dowolnym momencie dostosować, klikając Set Parameters ..., aby
otworzyć okno dialogowe Set Parameters. 

Dostępne parametry korekcyjne

Można ustawić następujące parametry:
• Konwersja jednostek Hounsfielda (HU) na gęstość elektronową (ED) (patrz str. 79)
• Rodzaj terapii (patrz str. 85)
• Orientacja skanu i leczenia (patrz str. 89)
• Próg detekcji pacjenta
• Rozdzielczość modelu tkankowego (patrz str. 82)
• Rozdzielczość dawki
• Ustawienia blatu stołu (patrz str. 86)

Okno dialogowe Set Parameters

Rysunek 26 
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Potwierdzanie ustawień użytkownika

Po skonfigurowaniu wymaganych ustawień i potwierdzeniu zlokalizowanych, dostępnych
informacji dotyczących orientacji skanów i leczenia (patrz str. 89) można potwierdzić ustawienia
i kontynuować segmentację powierzchni, klikając OK.

Ustawianie parametrów korekcyjnych
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5.2.1 Konwersja jednostek Hounsfielda (HU) na gęstość elektronową (ED)

Informacje ogólne

Można zapewnić prawidłową konwersję specyficznych dla danego skanera TK wartości w
jednostkach Hounsfielda zawartych w skanach pacjentów na równoważne wartości gęstości
elektronowej.
Są one szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy bezpośrednia konwersja liniowa nie jest
możliwa, na przykład w przypadku tkanki pacjenta.

Funkcje konwersji

Dane dotyczące konwersji HU na ED są podane w oknie dialogowym Set Parameters:

①

③
②

Rysunek 27 

Nr Element Funkcja

① Lista tabel konwer-
sji

Lista dostępnych list konwersji jednostek Hounsfielda na gęstość
elektronową.
Automatycznie dostępna jest tabela konwersji domyślnej na podsta-
wie wartości typowych dla wcześniejszych wersji oprogramowania
iPlan RT Dose.

② Krzywa konwersji Dane zawarte w wybranej tabeli konwersji są przedstawiane jako
krzywa konwersji.

③ Punkt konwersji Równoważne wartości poszczególnych konwersji wprowadzane do
wybranej tabeli są przedstawiane jako punkty konwersji na krzywej.

UWAGA: Podczas wczytywania planów leczenia wygenerowanych za pomocą oprogramowania
iPlan RT Dose 3.0 wartości konwersji jednostek HU zostaną zastąpione wartościami zawartymi w
wybranej tabeli konwersji.
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Edycja tabel konwersji

Opcje

Aby zmodyfikować istniejącą tabelę, należy wybrać właściwą tabelę ① i kliknąć Edit.

Aby utworzyć dodatkowe tabele konwersji, należy kliknąć opcję New w liście tabeli konwersji.

W obu przypadkach wyświetla się okno dialogowe Edit Table.

Rysunek 28 

Przebieg procedury

1. Należy wprowadzić odpowiednią nazwę skanera, dla którego tabela konwersji ma zostać
zastosowana. Nazwa skanera musi być niepowtarzalna.

2. Do odpowiednich pól należy wprowadzić właściwe wartości konwersji, na przykład okreś-
lone na podstawie badania z wykorzystaniem fantomu.

3. Aby potwierdzić wprowadzone dane, należy kliknąć OK.

4. Właściwa krzywa konwersji zostanie wówczas odpowiednio zaktualizowana.

Wymogi dotyczące tabeli konwersji

Tabele konwersji muszą spełniać następujące wymagania:
• Tabela musi zawierać co najmniej dwie wartości.
• Każdą wartość HU lub ED można zdefiniować tylko raz.
• Wartości można wprowadzać tylko w ściśle i konsekwentnie rosnącej kolejności.
• Maksymalną wartością HU jest +3071.
• Para wartości HU -1000 = ED 0.00 jest wartością domyślną i musi zostać uwzględniona w

tabeli konwersji.
• Odpowiednią wartość ED dla wartości HU +3071 określa użytkownik. Jej podanie jest

konieczne.

Weryfikacja wiarygodności

Po naciśnięciu OK przeprowadzana jest weryfikacja wiarygodności, sprawdzająca, czy
wprowadzone dane zawierają się w rozsądnych granicach. W przypadku przekroczenia tych
granic wyświetla się komunikat ostrzegawczy.

Ustawianie parametrów korekcyjnych
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W takiej sytuacji konieczne jest dwukrotne sprawdzenie wprowadzonych danych przed
zatwierdzeniem i zastosowaniem ich do realizacji leczenia.

Użytkownik musi dokładnie sprawdzać wartości wprowadzane do tabeli konwersji
jednostek HU na ED pod kątem ich prawidłowości przed ich zatwierdzeniem i
zastosowaniem w planowaniu leczenia.
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5.2.2 Dostosowanie progu HU do celów detekcji tkanki pacjenta

Ustawienia detekcji pacjenta

Podczas pierwszego wczytywania danych badania TK pacjenta oprogramowanie iPlan RT Dose
automatycznie określa domyślną wartość progową równą -200 HU jako dolną granicę dla
zewnętrznego konturu modelu tkankowego.

Rysunek 29 

Zmiana wartości progowej HU

Można edytować wartość progową do celów definicji konturu zewnętrznego w polu HU Threshold
w oknie dialogowym Set Parameters.

Dodawanie zamkniętych wgłębień

Automatyczny algorytm konturu samoczynnie wypełni wszelkie wgłębienia w konturze
zewnętrznym.

Opcje Patrz

Aby zapewnić wykorzystywanie tych wgłębień przez algorytm w późniejszych obli-
czeniach dawki, należy zaznaczyć pole wyboru Add fully enclosed cavities to
patient.

Strona 103

Kontur zewnętrzny można później dostosować ręcznie, np. w celu wykluczenia da-
nych obrazowych, które są nieistotne do obliczania dawki, takich jak artefakty po-
chodzące ze skanera czy jamy ciała wypełnione powietrzem.

Strona 101

W przypadku niezlokalizowanych zestawów danych obszar modelu tkankowego
można ograniczyć. Strona 85

Dodawanie zewnętrznego konturu z innego oprogramowania

Zewnętrzny kontur z innego oprogramowania można także zaimportować wcześniej w iPlan RT
Image. Wówczas zewnętrzny kontur z innego oprogramowania może zostać wykryty w iPlan RT
Dose.

Przebieg procedury

1.
Aby wykryć w oprogramowaniu iPlan RT Dose zewnętrzny kontur z innego oprogramo-
wania, utworzony w ten sposób, należy zdefiniować go w tym samym zestawie danych
TK, który jest wybrany jako zestaw referencyjny (patrz str. 91).

2.

Po wprowadzeniu wszystkich ustawień w oknie dialogowym Set Parameters użytkownik
proszony jest o wybranie konturu zewnętrznego utworzonego w oprogramowaniu iPlan
RT Image lub konturu zewnętrznego własnego utworzonego na podstawie wyżej opisa-
nych ustawień Patient Detection Settings.

3.

Jeśli użytkownik wybierze kontur zewnętrzny utworzony w oprogramowaniu iPlan RT
Image, kontur ten zostanie przekonwertowany na zwykły kontur zewnętrzny. Taką kon-
wersję można przeprowadzić tylko raz i można ją odwrócić wyłącznie poprzez ponowne
wczytanie planu.

Ustawianie parametrów korekcyjnych
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5.2.3 Dostosowywanie rozdzielczości modelu tkankowego

Informacje ogólne

Można dostosować rozdzielczość modelu tkankowego, aby zoptymalizować równowagę
pomiędzy wydajnością systemu a dokładnością planowania dawki.
UWAGA: Niższa rozdzielczość modelu tkankowego może być przyczyną mniej dokładnych
wyników obliczeń dawki.
 

Zmiana rozdzielczości modelu tkankowego

Przebieg procedury

1.

W opcji Resolution of Tissue Model w oknie dialogowym Set Parameters należy wpro-
wadzić współczynnik, o jaki oryginalna rozdzielczość skanów powinna być zmniejszona
dla modelu tkankowego, korzystając z pól przewidzianych na współrzędne skanu.

2.

W przypadku zaznaczenia pola wyboru Use Average Slice Distance dla utworzonego
modelu tkankowego obliczana jest także średnia odległość przekrojów na podstawie
średniej wartości wszystkich odległości przekrojów w danym zestawie danych referencyj-
nych. Rzeczywista liczba przekrojów skanów pozostaje niezmienna.
Jeśli to pole wyboru jest wyłączone, dla modelu tkankowego jednakowo stosowana jest
najkrótsza odległość przekrojów w zestawie danych referencyjnych. Liczba przekrojów
skanów będzie się odpowiednio zwiększać.

UWAGA: Szczegółowe informacje na temat odległości przekrojów dostępnych dla danego
zestawu obrazów można znaleźć we właściwościach zestawu obrazów, które można wyświetlić w
zakładce Plan Content (patrz str. 500).
 

Wydajność systemu

Pamięć systemu wymagana dla skonfigurowanych ustawień i wynikającej z nich rozdzielczości
jest podana na dole obszaru Resolution of Tissue Model.

Weryfikacja zmian rozdzielczości modelu tkankowego

Aby zweryfikować wprowadzone zmiany w porównaniu z istniejącymi informacjami w postaci
skanów, można użyć funkcji Update Tissue (patrz str. 105) znajdującej się w obszarze funkcji.
W celu dokładnego porównania dobrym rozwiązaniem jest wyłączenie opcji Display Interpolation
(patrz str. 511).
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5.2.4 Dostosowywanie rozdzielczości dawki

Rozdzielczość dawki i DVH

Ustawienia rozdzielczości dawki dostępne w oknie dialogowym Set Parameters służą jako
podstawa definiowania siatki do obliczania dawki w histogramie dawka-objętość (patrz str. 227). 

Dostosowywanie rozdzielczości dawki

Przebieg procedury

1.

Rozdzielczość dawki należy dostosować w opcji Dose Resolution Settings.

Generalnie im niższa wartość w milimetrach zostanie wprowadzona w polu Dose Resolu-
tion, tym większa będzie dokładność obliczeń dawki.

2.
Aby rozmiar siatki mogła być automatycznie dostosowywana, zapewniając dokładne obli-
czenia dawki nawet w przypadku bardzo małych struktur, zaleca się zaznaczenie pola wy-
boru Finer for Small Objects.

Zmiana rozdzielczości dawki w DVH

Konfigurowane tutaj ustawienia można także później modyfikować w samym histogramie dawka-
objętość (patrz str. 227).

Dokładność obliczeń dawki zależy od rozdzielczości siatki ustawionej przez użytkownika.
Wartość stosowana podczas zatwierdzania ostatecznego planu leczenia musi być jak
najniższa i nie wyższa niż 5 mm. W przypadku małych obiektów o wielkości poniżej 30 mm
zdecydowanie zaleca się stosowanie wartości 3 mm lub mniej.

Ustawianie parametrów korekcyjnych
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5.2.5 Ustawianie rodzaju terapii

Ustawianie rodzaju terapii

W obszarze Treatment Type w oknie dialogowym Set Parameters należy wybrać opcję Cranial
lub Extracranial w zależności od tego, jaka terapia ma zostać zrealizowana.

Rysunek 30 

Przycinanie obiektów

W przypadku niezlokalizowanych zestawów danych terapii czaszkowych i zestawów danych
terapii pozaczaszkowych można ręcznie ustawić zakres przycinania w celu usunięcia obszarów,
które są wymagane do obliczeń dawki, np. takie jak stół skanera.

Rysunek 31 
W przypadku zlokalizowanych zestawów danych czaszkowych oprogramowanie automatycznie
dostosowuje zakres przycinania w kierunku x-y do obszaru wewnątrz ramki lokalizatora, opierając
się na ramie referencyjnej zapewnianej przez ramkę lokalizatora. W tym wypadku funkcja
przycinania obiektów nie jest dostępna.

Należy sprawdzać dokładność wyników zewnętrznego konturu modelu tkankowego. Cały
obszar poddawany leczeniu musi znajdować się wewnątrz konturu.

Modyfikowanie zakresu przycinania

Przebieg procedury

1.

Należy kliknąć przycisk Adjust Outer Contour Region po prawej stronie okna dialogo-
wego.

2. W widoku Axial, Coronal lub Sagittal umieścić kursor myszy nad niebieską ramką i do-
stosować ramkę tak, by wykluczyć obszar, który ma zostać wycięty.

3. Po kliknięciu OK w oknie dialogowym Set Parameters dokonany wybór zostaje potwier-
dzony, a zaznaczony obszar zostaje wykluczony z konturu zewnętrznego.
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5.2.6 Ustawianie blatu stołu

Informacje ogólne

Jeśli napromieniowanie jest kierowane przez warstwę struktury z włókna węglowego, na przykład
w przypadku blatu stołu, występuje tłumienie i nagromadzenie dawki promieniowania. Opisane
zjawiska mogą zostać uwzględnione podczas planowania dawki przez określenie blatu stołu, który
zostanie zastosowany w zaplanowanym leczeniu, w oknie dialogowym Set Parameters.

Ustawienia blatu stołu

Ta opcja jest dostępna dla terapii pozaczaszkowych i terapii czaszkowych, w których stosowane
są bezramowy lokalizator i pozycjoner celu do TK SRS/Angio lub lokalizator nowotworów
głowy i szyi i pozycjoner celu firmy Brainlab.
Tylko plany, których lokalizacji dokonano za pomocą zgodnych lokalizatorów, mogą zostać
wykorzystane i wczytane do oprogramowania iPlan RT.

Rysunek 32 
UWAGA: Gdy stosowane są uniwersalne nakładki TK do bezramowej chirurgii stereotaktycznej z
ramką lokalizatora, oprogramowanie automatycznie dostosowuje zakres przycinania w kierunku x-
y do obszaru wewnątrz ramki lokalizatora. Ponieważ nakładka TK zostanie wycięta, konieczne
jest wybranie opcji Frameless SRS Universal Couch Extension w oknie ustawień blatu stołu,
ponieważ blat stołu powinien być uwzględniony podczas planowania dawki.
 

Dostosowywanie ustawień blatu stołu

Przebieg procedury

1. Aby wybrać blat stołu, należy zaznaczyć pole wyboru Add Table Top w oknie dialogo-
wym Set Parameters.

2. Na dostępnej liście rozwijanej należy zaznaczyć odpowiedni zagłówek.

3. W widoku Coronal okna dialogowego Set Parameters przewijać zestawy
obrazów, aż górna warstwa stołu w obrazie będzie widoczna.

4.

Aktywować przycisk Adjust Outer Contour Region po prawej stronie okna
dialogowego Set Parameters.
(Użycie innego przycisku funkcji powoduje konieczność ponownego urucho-
mienia przycisku Adjust Outer Contour Region).

5. W widoku Coronal umieścić kursor myszy nad niebieską/żółtą ramą i przesunąć kontur
zagłówka do położenia końcowego zgodnego z planowanym leczeniem.

6. W widokach Axial/Sagittal dokonać precyzyjnych dostosowań i sprawdzić dopasowanie.

7. Kliknąć OK w oknie dialogowym Set Parameters, aby potwierdzić ustawienie.

8. Wybrany blat stołu jest wyświetlany w widokach rekonstrukcji (patrz str. 85).

Ustawianie parametrów korekcyjnych
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Informacje na temat gęstości blatu stołu można zweryfikować na ekranie głównym, korzystając z
suwaka Original/Tissue (patrz str. 105) oraz funkcji pomiaru jednostek Hounsfielda (patrz str.
527).
UWAGA: Dla niektórych modeli blatu stołu, jak na przykład modele Varian IGRT, poziom
okienkowania musi być ustawiony na wartość mniejszą niż -700 HU, aby model blatu stołu był
widoczny. Informacje o ustawianiu poziomu okienkowania, patrz str. 521 oraz str. 523. Jeśli blat
stołu jest wybrany i stosowany w planie leczenia, zostanie wskazany w opcji Parameters for
Physicist pod Tissue Model. Należy zawsze zweryfikować, że wybrano prawidłowy blat stołu i że
został użyty w planie.
 

Do obowiązków użytkownika przed rozpoczęciem leczenia należy dokładne sprawdzenie w
sali zabiegowej, czy wybrany blat stołu odpowiada blatowi stołu użytemu podczas
planowania leczenia.

Ustawianie pozycji blatu stołu

W przypadku zlokalizowanych danych pacjentów pozycja blatu stołu jest automatycznie
dostosowywana na podstawie współrzędnych lokalizatora i użytkownik nie może jej modyfikować.
Jeśli zaznaczony został zestaw niezlokalizowanych danych referencyjnych (patrz str. 90),
pozycja blatu stołu jest łączona z pozycją okna przycinania (patrz str. 85) w następujący sposób:
• Kierunek AP (przód-tył): Blat stołu jest dodawany przy tylnej granicy okna przycinania, jeśli

orientacja skanu TK pacjenta odpowiada pozycji na plecach, lub przy przedniej granicy okna
przycinania, jeśli orientacja skanu odpowiada pozycji brzusznej.

• Kierunek LR oraz HF (lewy-prawy i głowa-stopy): Środek blatu stołu zostaje wyśrodkowany
względem okna przycinania.

Pozycję blatu stołu można zweryfikować w widokach rekonstrukcji w oknie dialogowym Set
Parameters.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Do obowiązków użytkownika przed rozpoczęciem leczenia należy dokładne sprawdzenie w
sali zabiegowej, czy wybrany blat stołu odpowiada blatowi stołu użytemu podczas
planowania leczenia.

Użytkownik musi zweryfikować prawidłowość pozycji blatu stołu w odniesieniu do pozycji
pacjenta. Jest to szczególnie konieczne w przypadku stosowania wiązek trafiających w stół
pod płaskim, prawie poziomym kątem. Niewielkie różnice pomiędzy ustawieniami planu
dawki a rzeczywistą konfiguracją terapeutyczną mogą prowadzić do znaczących różnic
pomiędzy dawką obliczoną i rzeczywistą.

Modele blatu stołu stanowią przybliżenia rzeczywistej geometrii i nie uwzględniają
obszarów wysokiej gęstości zawierających metalowe łączniki. Należy unikać
napromieniowania przez takie obszary, dostosowując w odpowiedni sposób kierunek
napromieniowania wiązki i elementów łuku.

Ogólnie, należy unikać tylnokanałowego leczenia pacjentów, gdy promieniowanie jest
odbijane przez powierzchnię stołu. Jednak, jeśli nie można tego uniknąć, należy
uwzględnić model blatu stołu w obliczeniach dawki w zadaniu segmentacji powierzchni. W
przeciwnym razie należy mieć świadomość, że obliczony rozkład dawki nie obejmuje
dodatkowego tłumienia ani zwiększonej dawki na skórę w pobliżu blatu stołu. Obliczenia
dawki należy wówczas poprawić ręcznie.

W przypadku blatów stołów firm innych niż Brainlab nie można gwarantować, że
wprowadzone parametry są spójne z faktycznie stosowanym blatem stołu. Należy
zweryfikować, że obliczenia wykonane za pomocą iPlan odpowiadają danemu blatowi
stołu, przeprowadzając odpowiednie pomiary QA.
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Blat stołu rozciąga się w kierunku X-Y, nawet gdy zakres skanowania TK jest mniejszy.
Należy zauważyć, że długość blatu stołu jest przypięta do odpowiedniego zakresu skanu
(kierunek Z) lub do okna przycinania – zależnie od tego, co jest mniejsze.

Obowiązkiem użytkownika jest odpowiednie sprawdzenie w sali zabiegowej przed
rozpoczęciem leczenia, czy wybrane kąty gantry i stołu terapeutycznego można
zastosować do przeprowadzenia leczenia, nie powodując obrażeń ciała pacjentów czy
uszkodzenia sprzętu, takiego jak na przykład system realizacji leczenia.

Jeśli do leczenia wykorzystywany jest blat stołu, który jest także uwzględniony w skanie
TK pacjenta (np. uniwersalne przedłużenie stołu do bezramowej chirurgii stereotaktycznej
firmy Brainlab), należy upewnić się, że blat stołu jest prawidłowo wykryty przez funkcję
wykrywania konturu zewnętrznego w zadaniu Surface Segmentation. Firma Brainlab zaleca
stosowanie funkcji Add Table Top, aby zastąpić skanowany blat sztucznym modelem blatu
stołu. Jeśli blat stołu nie jest uwzględniony na liście sztucznych blatów i nie jest
prawidłowo wykrywany, należy dostosować próg HU w taki sposób, aby skanowany blat
stołu był prawidłowo wykrywany.

Ustawianie parametrów korekcyjnych
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5.2.7 Orientacja skanu i leczenia

Informacje ogólne

W celu potwierdzenia ustawień w oknie dialogowym Set Parameters konieczne jest sprawdzenie
i potwierdzenie dostępnych informacji na temat lokalizatora i orientacji.

Obszar potwierdzania

Rysunek 33 

Sprawdzanie parametrów

Przebieg procedury

1. Należy sprawdzić dostępne informacje.

2. Należy sprawdzić, czy orientacja skanu TK w widokach rekonstrukcji odpowiada orientacji
ikony pacjenta.

3. Ukierunkowanie leczenia to zawsze kierunek od głowy do gantry. Orientacja od stóp w
stronę gantry nie jest obsługiwana.

4. Po upewnieniu się, że wyświetlane informacje są właściwe, należy zaznaczyć pole wybo-
ru Acknowledged.

5. Wówczas można potwierdzić dane ustawienia i wyjść z okna dialogowego, klikając OK.

UWAGA: Oprogramowanie iPlan RT Dose obsługuje wyłącznie terapie w kierunku od głowy do
gantry. Importowane dane są odpowiednio konwertowane.
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5.3 Zmiana zestawów referencyjnych

Informacje ogólne

Można zmienić zestaw referencyjny na inny, jeśli jest dostępny. Zestaw referencyjny jest
wykorzystywany w celu:
• określenia konturu zewnętrznego i modelu tkankowego używanych w algorytmie dawki,
• obliczania cyfrowych rekonstrukcji obrazu radiologicznego (DRR) dla późniejszego ustalania

położenia ciała pacjenta.
UWAGA: Jeśli dany plan zawiera więcej niż jeden zestaw obrazów TK, należy zapoznać się z str.
96.
 

Które zestawy obrazów mogą być użyte?

Można wybrać dowolny zestaw obrazów jako zestaw referencyjny, jeśli wybrany zestaw:
• jest połączony z bieżącym zestawem danych referencyjnych,
• ma ten sam stan lokalizacji.

Można zmienić zestaw danych referencyjnych na dowolny zestaw obrazów w łańcuchu
połączonych zestawów obrazów, które spełniają wyżej opisane warunki.
Niezlokalizowany zestaw obrazów można zdefiniować także jako zestaw danych referencyjnych,
jeśli jest on połączony ze zlokalizowanym zestawem obrazów połączonym z bieżącym zestawem
danych referencyjnych.
Wykorzystywanie więcej niż jednego zlokalizowanego zestawu może być mylące. Należy zawsze
wykorzystywać układ współrzędnych pierwszego zestawu w łańcuchu.

Jeśli dostępnych jest więcej niż jeden zestaw danych zlokalizowanych, należy upewnić się,
że wybrano prawidłowy zestaw dla ułożenia ciała pacjenta. Jeśli pomiędzy skanowaniem
TK a leczeniem położenie pacjenta lub lokalizatora uległo zmianie, np. po zmodyfikowaniu
pozycji obręczy na głowę i ponownym poddaniu pacjenta skanowaniu, układ
współrzędnych dla wcześniej utworzonego zestawu danych zostanie unieważniony. Wybór
nieważnego zestawu danych będzie przyczyną nieprawidłowego położenia pacjenta.

W przypadku zmiany zestawu danych referencyjnych należy zweryfikować, czy dane tkanki
zostały obliczone prawidłowo oraz czy ułożenie i orientacja ciała pacjenta są takie, jak
przewidziano dla danej terapii.

Zmiana zestawów referencyjnych
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5.3.1 Wybieranie zestawu referencyjnego

Wybór zestawu referencyjnego

Kliknąć Choose Reference Set ..., aby otworzyć okno dialogowe wyboru.
UWAGA: Po wczytaniu niektórych danych obrazowych pacjenta może pojawić się konieczność
wyboru zestawu danych referencyjnych.
 

Okno dialogowe Set Selection

①

②
③

Rysunek 34 

Dokonywanie wyboru

Przebieg procedury

1. Z listy dostępnych zestawów obrazów ① należy wybrać zestaw obrazów, który zostanie
wyświetlony. 

2.

Należy wybrać właściwy przekrój z obszaru widoku przekroju ②.
• W obszarze widoku przekroju wybrany przekrój lub przekroje będą podświetlone na

niebiesko.
• W obszarze podglądu ③ wyświetlany jest zaznaczony przekrój, co umożliwia jego prze-

glądanie.

3. Należy kliknąć OK, aby potwierdzić wybór i wyświetlić przekroje w widokach obrazu ob-
szaru planowania.

Ekran wyboru

Wybrany zestaw referencyjny jest wyświetlany poniżej okna Choose Reference Set ...

Rysunek 35 
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Należy zawsze sprawdzać, czy dane tkanki zostały obliczone prawidłowo oraz czy ułożenie
i orientacja ciała pacjenta są takie, jak przewidziano dla danej terapii. Jest to szczególnie
istotne w przypadku zmiany zestawu referencyjnego.

Zmiana zestawów referencyjnych
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5.3.2 Konsekwencje przypisania zestawu referencyjnego i zestawu danych ułożenia
ciała pacjenta

Informacje ogólne

Poniżej opisano kilka podstawowych definicji ułatwiających zrozumienie konsekwencji przypisania
zestawu obrazów w przypadku dokonanych w systemie iPlan RT Image modyfikacji informacji
związanych z fuzją obrazów, dotyczących planu dawki promieniowania zrealizowanego w
systemie iPlan RT Dose.

Terminologia dotycząca fuzji obrazów

Para zestawów fuzji To kombinacja dwóch zestawów obrazów, które zostały połączone za po-
mocą fuzji w określonej kolejności w oprogramowaniu iPlan RT Image.

Zestaw powiązany Jest to drugi zestaw obrazów pary zestawów fuzji. Jest połączony z zesta-
wem danych ułożenia ciała pacjenta.

Zestaw danych uło-
żenia ciała pacjenta

Jest to zestaw obrazów wykorzystywanych do ułożenia ciała pacjenta na
stole terapeutycznym. Zestaw danych ułożenia ciała pacjenta stanowi za-
wsze pierwszy zestaw obrazów pary zestawów fuzji i jest jednoznaczny z
podstawą fuzji.

Zestaw referencyj-
ny

Jest to zestaw obrazów przypisany w oprogramowaniu iPlan RT Dose do
wykorzystania przez algorytm dawki i w obliczeniach cyfrowych rekon-
strukcji obrazu radiologicznego (DRR) (patrz str. 73).

Przykład 1:

CT1 MR1
W tej parze zestawów fuzji:
• TK1 jest zestawem danych ułożenia ciała pacjenta.
• MR1 jest zestawem powiązanym, który został połączony za pomocą fuzji z zestawem TK1.

Podstawa
fuzji

W zależności od liczby zestawów obrazów zawartych w planie leczenia oraz licz-
by utworzonych par fuzji w oprogramowaniu iPlan RT Image może istnieć jedna
lub więcej podstaw fuzji.

Przykład 2:

CT1 MR1

CT2MR2
W tym przypadku:
• TK1 jest podstawą fuzji, ponieważ wszystkie zestawy obrazów są z nim bezpośrednio lub

pośrednio połączone.
• TK1 lub TK2 mogą zostać wybrane jako zestaw referencyjny.

Ekran fuzji obrazów

Dostępne informacje na temat fuzji można wyświetlić w zakładce Plan Content.
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Rysunek 36 
W tym przypadku TK1 jest zarówno podstawą fuzji, jak i zestawem danych ułożenia ciała
pacjenta.

Przypisanie zestawu obrazów

Bieżące przypisania zestawu obrazów można wyświetlić we właściwościach planu (patrz także str.
165).

Rysunek 37 

Znaczenie pierwszego zestawu łańcucha fuzji

Pierwszy zestaw obrazów w łańcuchu fuzji zdefiniowany w oprogramowaniu iPlan RT Image
(patrz str. 93) jest domyślnie stosowany jako zestaw referencyjny w oprogramowaniu iPlan RT
Dose. Można to ustawienie zaakceptować lub zmodyfikować ręcznie (patrz str. 73).
Zestaw danych ułożenia ciała pacjenta wykorzystywany podczas późniejszego układania ciała
pacjenta na stole terapeutycznym jest automatycznie tym samym zestawem, co pierwszy zestaw
obrazów w łańcuchu fuzji określony w oprogramowaniu iPlan RT Image. W oprogramowaniu
iPlan RT Dose nie ma możliwości ręcznego ustawiania zestawu danych ułożenia ciała pacjenta.
Tak jak opisano to w rozdziale str. 93, w przypadku wprowadzenia zmian do planu leczenia można
automatycznie ustawić nowy zestaw danych ułożenia ciała pacjenta, na przykład importując i
łącząc nowy zestaw obrazów za pomocą fuzji w oprogramowaniu iPlan RT Image.
W przypadku ustawienia nowego zestawu danych ułożenia ciała pacjenta planowanie dawki
przeprowadzone na zestawie obrazów będącym oryginalnym zestawem danych ułożenia ciała
pacjenta traci ważność.
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94 Kliniczną instrukcją obsługi Wyd. 1.5 iPlan® RT Wer. 4.5



Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

W przypadku wprowadzenia zmian do planu leczenia można automatycznie ustawić nowy
zestaw danych ułożenia ciała pacjenta, na przykład importując i łącząc nowy zestaw
obrazów za pomocą fuzji w oprogramowaniu iPlan RT Image. Zależy to od wewnętrznych
zasad fuzji stosowanych w oprogramowaniu iPlan, takich jak format skanu, data
utworzenia skanu, liczba skanów w zestawie przekrojów itp.

W przypadku gdy nowy zestaw obrazów staje się pierwszym zestawem łańcucha po
wprowadzeniu zmian do planu leczenia w oprogramowaniu iPlan RT Image, zestaw danych
ułożenia ciała pacjenta w oprogramowaniu iPlan RT Dose jest odpowiednio
dostosowywany. Dlatego też konieczna jest dokładna kontrola i weryfikacja wszystkich
informacji związanych z planowaniem leczenia w oprogramowaniu iPlan RT Dose.

W przypadku dodania kolejnego zlokalizowanego skanu do istniejącego zlokalizowanego
leczenia nowy zestaw danych TK zostanie zidentyfikowany jako zestaw danych ułożenia
ciała pacjenta i nastąpi zmiana na nową podstawę fuzji. Spowoduje to nieznaczne zmiany
planu dotyczące geometrii wiązki (ścieżki wiązki w tkance). Dlatego tez konieczne jest
dokładne sprawdzenie rozkładów dawek i ścieżek wiązki.

W przypadku dodania zlokalizowanego skanu aktualizacyjnego do zlokalizowanego
leczenia wcześniejszy zestaw referencyjny staje się nieprawidłowy dla planowania dawki.
Konieczne jest zastosowanie zadania Surface Segmentation w celu określenia nowego
zlokalizowanego skanu aktualizacyjnego TK jako zestawu referencyjnego.
Dopóki nieprawidłowy zestaw referencyjny nie zostanie przypisany, ani funkcja Export to
ExacTrac, ani funkcja wydruku TaPo nie będzie dostępna dla planu leczenia utworzonego za
pomocą wcześniejszych wersji oprogramowania iPlan RT 4.5.4 lub wcześniejszych wersji
oprogramowania iPlan RT Image 4.1.2. Należy zastosować zadanie Surface Segmentation w
celu określenia prawidłowego zestawu TK jako zestawu referencyjnego.
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5.3.3 Przykłady zestawów referencyjnych

Informacje ogólne

Poniższe informacje opisują praktyczne zastosowania oraz schemat pracy podczas zmiany/
wyboru zestawu referencyjnego oraz zestawu danych ułożenia ciała pacjenta.
Może to mieć miejsce na przykład, jeśli użytkownik chce użyć nowszego skanu TK do układania
ciała pacjenta lub gdy chce użyć zestaw obrazów wykonanych w orientacji na brzuchu zamiast
zestawu obrazów wykonanych w orientacji na plecach.
UWAGA: Należy pamiętać, że domyślne propozycje fuzji (oraz fuzje w odwrotnych kierunkach)
podane w poniższych przykładach zależą od zasad fuzji oprogramowania iPlan RT Image. W
przypadku poniższych przykładów założono, że zestaw nowszych skanów ma późniejszą datę
utworzenia skanu.
 

Kierunek fuzji

Poniższa tabela obrazuje kierunek fuzji dla przykładów przypadków opisanych poniżej.

NO_LOC Niezlokalizowany skan TK

CT_LOC Skan TK zlokalizowany do leczenia

Nr
przy-
padku

Opis CT #1 Kierunek
fuzji

CT #2 Wybrany zestaw referen-
cyjny
(zalecany)

1
Pozaczaszkowy
skan aktualizacyjny
(CT #2)

NO_LOC NO_LOC Zmiana zestawu referen-
cyjnego na CT #2

2
Pozaczaszkowy
skan diagnostyczny
(CT #1)

NO_LOC NO_LOC Nie zmieniać zestawu re-
ferencyjnego

3

Niezlokalizowany,
czaszkowy skan
aktualizacyjny (CT
#2)

CT_LOC NO_LOC
Rozważyć zmianę zesta-
wu referencyjnego na CT
#2

4

Niezlokalizowany,
czaszkowy skan
diagnostyczny (CT
#1)

NO_LOC CT_LOC
Zmiana zestawu referen-
cyjnego nie powinna być
konieczna

5
Zlokalizowany
czaszkowy skan
aktualizacyjny

CT_LOC CT_LOC Zmiana zestawu referen-
cyjnego nie jest możliwa

Przypadek 1: Pozaczaszkowy skan aktualizacyjny

Stosowany jest system ExacTrac i każdy z zestawów obrazów jest niezlokalizowany. Znaczniki
ciała pacjenta są wykrywane automatycznie przez system ExacTrac. Istnieje plan utworzony w
oparciu o skan CT #1, ale użytkownik zamierza kontynuować realizację leczenia w systemie
ExacTrac z zastosowaniem nowego skanu, CT #2. Podczas realizacji leczenia pozycja ciała
pacjenta na stole terapeutycznym powinna odpowiadać oryginalnemu skanowi (CT #1), jednak
ustawianie pozycji izocentrum jest oparte na nowym skanie (CT #1).
Bieżące przypisanie zestawów obrazów (dla zatwierdzonego planu leczenia opracowanego na
podstawie skanu CT #1)
• Skan CT #1 jest zdefiniowany jako zestaw danych ułożenia ciała pacjenta
• Skan CT #1 jest zdefiniowany jako zestaw referencyjny

Schemat pracy
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Przebieg procedury

1. Dodać nowy skan TK do istniejącego planu.

2.

Połączyć za pomocą fuzji oba zestawy obrazów TK, stosując domyślną propozycję (iPlan
RT Image).

(CT1 CT2)

3. Zdefiniować nowy skan TK jako zestaw referencyjny na ekranie Surface Segmentation
(iPlan RT Dose).

4. Zatwierdzić plan leczenia w oknie dialogowym Approval i wyeksportować go do systemu
ExacTrac za pomocą odpowiedniej funkcji oprogramowania iPlan RT Dose.

Przypisanie zestawów obrazów po przeprowadzeniu czynności schematu pracy
• Skan CT #1 jest zdefiniowany jako zestaw danych ułożenia ciała pacjenta
• Skan CT #2 jest zdefiniowany jako zestaw referencyjny

Przypadek 2: Pozaczaszkowy skan diagnostyczny

Stosowany jest system ExacTrac i dostępny jest skan diagnostyczny TK (nr 1), np. w orientacji
odpowiadającej pozycji na plecach, jednak do realizacji leczenia użytkownik chce wykorzystać
nowy skan TK (nr 2), np. w orientacji zgodnej z pozycją brzuszną pacjenta.
Bieżące przypisanie zestawów obrazów (jeśli plan leczenia został opracowany na podstawie
skanu CT #1)
• Skan CT #1 (pozycja na plecach) jest zdefiniowany jako zestaw danych ułożenia ciała

pacjenta,
• Skan CT #1 (pozycja na plecach) jest zdefiniowany jako zestaw referencyjny.

Schemat pracy

Przebieg procedury

1. Dodać do planu leczenia nowy skan TK (np. zorientowany w pozycji brzusznej).

2.

Połączyć za pomocą fuzji oba zestawy obrazów TK w kierunku odwrotnym do domyślnej
propozycji (iPlan RT Image).

(CT2 CT1)

3.

Jeśli użytkownik zamierza utworzyć nowy plan leczenia z zastosowaniem innej orientacji
obrazu (np. pozycja brzuszna zamiast pozycji na plecach), powinien zatwierdzić go w ok-
nie dialogowym Approval i wyeksportować do systemu ExacTrac za pomocą odpowied-
niej funkcji oprogramowania iPlan RT Dose.

Przypisanie zestawów obrazów po przeprowadzeniu czynności schematu pracy
• Skan CT #2 (np. pozycja brzuszna) jest zdefiniowany jako zestaw danych ułożenia ciała

pacjenta
• Skan CT #2 (pozycja brzuszna) jest zdefiniowany jako zestaw referencyjny

Przypadek 3: Niezlokalizowany czaszkowy skan aktualizacyjny

Użytkownik chce zastosować nowszy, niezlokalizowany skan czaszkowy TK. Jeśli zakres skanu
obejmuje cały potrzebny obszar, można zdefiniować nowszy zestaw obrazów jako zestaw
referencyjny. Jeśli nowszy skan ma być wykorzystany jedynie do zaznaczenia konturu pewnych
obszarów, zmiana zestawu referencyjnego nie jest zalecana.
Bieżące przypisanie zestawów obrazów (dla zatwierdzonego planu leczenia opracowanego na
podstawie skanu CT #1)
• Skan CT #1 (zlokalizowany) jest zdefiniowany jako zestaw danych ułożenia ciała pacjenta
• Skan CT #1 (zlokalizowany) jest zdefiniowany jako zestaw referencyjny

Schemat pracy
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Przebieg procedury

1. Dodać nowszy skan TK (CT #2) do istniejącego planu leczenia.

2.

Połączyć za pomocą fuzji oba zestawy obrazów TK, stosując domyślną propozycję (iPlan
RT Image).

(CT1 CT2)

3. Zdefiniować nowy skan TK (CT #2) jako zestaw referencyjny na ekranie Surface Seg-
mentation (iPlan RT Dose).

4. Zweryfikować plan leczenia w oknie dialogowym Verification i zatwierdzić go w oknie
dialogowym Approval (iPlan RT Dose).

Przypisanie zestawów obrazów po przeprowadzeniu czynności schematu pracy
• Skan CT #1 (zlokalizowany) jest zdefiniowany jako zestaw danych ułożenia ciała pacjenta
• Skan CT #2 (niezlokalizowany) jest zdefiniowany jako zestaw referencyjny

Przypadek 4: Niezlokalizowany czaszkowy skan diagnostyczny

Dostępny jest istniejący skan diagnostyczny TK (nr 1) i ma zostać zastosowany nowszy skan TK
(nr 2) do leczenia zlokalizowanego.
Bieżące przypisanie zestawów obrazów (jeśli plan leczenia został opracowany na podstawie
skanu CT #1)
• Skan CT #1 jest zdefiniowany jako zestaw danych ułożenia ciała pacjenta
• Skan CT #1 jest zdefiniowany jako zestaw referencyjny

Schemat pracy

Przebieg procedury

1. Dodać nowy zlokalizowany skan TK.

2.

Połączyć za pomocą fuzji oba zestawy obrazów TK w kierunku odwrotnym do domyślnej
propozycji (iPlan RT Image).

(CT2 CT1)

3. Zweryfikować nowy skan TK jako zestaw referencyjny na ekranie Surface Segmenta-
tion (iPlan RT Dose).

4. Utworzyć nowy plan leczenia i zatwierdzić go w oknie dialogowym Approval (iPlan RT
Dose).

Przypisanie zestawów obrazów po przeprowadzeniu czynności schematu pracy
• Skan CT #2 jest zdefiniowany jako zestaw danych ułożenia ciała pacjenta
• Skan CT #2 jest zdefiniowany jako zestaw referencyjny

Przypadek 5: Aktualizacja zlokalizowanego skanu czaszkowego

Nowy zlokalizowany skan ma być użyty jako zestaw danych ułożenia ciała pacjenta.
Bieżące przypisanie zestawów obrazów (dla zatwierdzonego planu leczenia opracowanego na
podstawie skanu CT #1)
• Skan CT #1 jest zdefiniowany jako zestaw danych ułożenia ciała pacjenta
• Skan CT #1 jest zdefiniowany jako zestaw referencyjny

Schemat pracy

Przebieg procedury

1.
Dodać zlokalizowany skan aktualizacyjny TK (CT #2) do istniejącego planu leczenia.
Nowszy zlokalizowany skan aktualizacyjny TK (CT #2) zostaje automatycznie przypisany
jako Zestaw danych ułożenia ciała pacjenta. (iPlan RT Image).
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Przebieg procedury

2.
Połączyć za pomocą fuzji oba zestawy obrazów TK (iPlan RT Image).

(CT1 CT2)

3. Potwierdzić nowy skan TK jako zestaw referencyjny w zadaniu Surface Segmentation.
(iPlan RT Dose).

4. Zweryfikować plan leczenia w oknie dialogowym Verification i zatwierdzić go w oknie
dialogowym Approval (iPlan RT Dose).

Przypisanie zestawów obrazów po przeprowadzeniu czynności schematu pracy
• Skan CT #2 jest zdefiniowany jako zestaw danych ułożenia ciała pacjenta
• Skan CT #2 jest zdefiniowany jako zestaw referencyjny
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5.4 Ustawianie punktów referencyjnych

Informacje ogólne

Można zdefiniować punkt referencyjny w niezlokalizowanych danych czaszkowych i danych
pozaczaszkowych, aby ułatwić późniejsze układanie pacjenta.

Punkt referencyjny w widoku obrazu

Rysunek 38 

Ustawianie punktu referencyjnego

Przebieg procedury

1. Należy kliknąć Set Reference Point, aby uaktywnić tę funkcję.

2.

Należy kliknąć właściwą płaszczyznę obrazu, aby wyświetlić płaszczyznę pionową i po-
ziomą oznaczone szarymi liniami w widokach obrazów.
Punkt odniesienia zostaje automatycznie wyśrodkowany w widoku obrazu i wyświetlają
się odpowiednie współrzędne.

3.

Wskaźnikiem myszy należy kliknąć żądaną płaszczyznę i przeciągnąć linię, aż punkt refe-
rencyjny będzie odpowiednio ustawiony.
Aby jednocześnie przesunąć płaszczyznę poziomą i pionową, należy kliknąć punkt prze-
cięcia obu linii i przeciągnąć linie, aż punkt referencyjny będzie odpowiednio ustawiony.

UWAGA: Współrzędne punktu odniesienia w kolejnych etapach planowania wynoszą 0, 0, 0.
 

UWAGA: Jeśli wykorzystywane jest narzędzie do weryfikacji dawki (jak na przykład MapCHECK
lub Delta4), punkt referencyjny musi zostać ustawiony zgodnie ze specyfikacjami narzędzia,
ponieważ współrzędne 0, 0, 0 są zwykle wstępnie zdefiniowane w fantomie weryfikacyjnym.
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5.5 Dostosowywanie informacji o konturach
5.5.1 Kontury zewnętrzne

Informacje ogólne

Podczas pierwszego wczytywania danych pacjenta oprogramowanie iPlan RT Dose
automatycznie generuje w każdym dwuwymiarowym przekroju niebieski kontur zewnętrzny na
podstawie ustawień detekcji ciała pacjenta skonfigurowanych w oknie dialogowym Set
Parameters (patrz str. 82).
Podczas obliczeń dawki uwzględniane są tylko informacje znajdujące się w obrębie tego konturu.

Rysunek 39 

Dostosowanie konturu zewnętrznego

Za pomocą funkcji Brush i Eraser w obszarze funkcji można ręcznie dostosować kontury
utworzone przez automatyczny algorytm. Funkcje Brush oraz Eraser są dostępne w zakładce
Slices.

②

①

Rysunek 40 

Przebieg procedury

1. Należy dostosować rozmiar pędzla za pomocą paska regulacji Brush Size w obszarze
funkcji.

2. Aby powiększyć kontur zewnętrzny, należy uaktywnić funkcję Brush i przesunąć pędzel
① stosownie do potrzeb wzdłuż brzegu konturu w sposób przedstawiony powyżej.

3. Aby zmniejszyć kontur zewnętrzny, należy uaktywnić funkcję Eraser i odpowiednio dosto-
sować kontur.

4. Aby usunąć odstępy ② utworzone w obrębie konturu zewnętrznego podczas dostosowy-
wania, należy zaznaczyć pole wyboru Auto Fill.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ponieważ kontur zewnętrzny jest przycinany do obszaru lokalizatora, niektóre obszary
danych pacjenta mogą zostać wykluczone, np. w przypadku terapii szyi. Obszary te nie są
uwzględniane podczas obliczeń dawki. W takiej sytuacji konieczne jest ręczne dodanie ich
do konturu zewnętrznego.
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Należy sprawdzać dokładność wyników zewnętrznego konturu modelu tkankowego
wykorzystywanego do obliczeń dawki. Cały obszar poddawany leczeniu musi znajdować
się wewnątrz konturu.

Wygładzanie konturu zewnętrznego

Można wygładzić kontur zewnętrzny, aby na przykład uzyskać lepszą jednorodność w pokryciu
dawką w przypadku terapii z wykorzystaniem maski.
Aby wygładzić kontur zewnętrzny, należy kliknąć opcję Smooth Outer Contour w obszarze
funkcji.

②①
Rysunek 41 

Nr Element

① Oryginalny kontur

② Kontur wygładzony
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5.5.2 Kontury wewnętrzne

Informacje ogólne

Jeśli podczas konfiguracji parametrów zostało zaznaczone pole wyboru Add fully enclosed
cavities to patient, automatyczny algorytm konturu samoczynnie wypełnia wszelkie wgłębienia w
obrębie opisywanego konturu zewnętrznego (patrz str. 82).
Takie wewnętrzne wgłębienia nie są zatem początkowo oznaczone niebieskim konturem i są
uwzględniane w późniejszych obliczeniach dawki. To, czy wgłębienia te zostaną potraktowane
jako woda czy zostanie wobec nich zastosowana rzeczywista wartość gęstości elektronowej,
zależy od tego, czy wcześniej aktywowano korekcję niejednorodności (patrz str. 106).

① ②
Rysunek 42 

Nr Element

① Wewnętrzne wgłębienia (wypełnione)

② Wewnętrzne wgłębienia (oznaczone niebieskim konturem)

Konturowanie wgłębień wewnętrznych

Przebieg procedury

1.
Aby oznaczyć konturem wszystkie wgłębienia wewnętrzne tak, by były wykluczone z pó-
źniejszych obliczeń dawki, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru Add fully enclosed
cavities to patient w oknie dialogowym Set Parameters (patrz str. 82).

2. Wewnętrzne wgłębienia są konturowane automatycznie przez oprogramowanie.

Dostosowanie konturów wewnętrznych

Za pomocą funkcji Brush i Eraser można także dostosować te kontury stosownie do potrzeb.
Funkcje Brush oraz Eraser są dostępne w zakładce Slices.

①

②

Rysunek 43 
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Przebieg procedury

1. Należy dostosować rozmiar pędzla za pomocą suwaka Brush Size.

2. Aby powiększyć kontur jamy wewnętrznej, należy uaktywnić funkcję Eraser i przesunąć
pędzel ① stosownie do potrzeb wzdłuż brzegu konturu w sposób przedstawiony powyżej.

3. Aby zmniejszyć kontur wewnętrzny, należy uaktywnić funkcję Brush i odpowiednio dosto-
sować kontur.

4. Aby usunąć odstępy ② utworzone w obrębie konturu wewnętrznego podczas dostosowy-
wania, należy zaznaczyć pole wyboru Auto Fill.
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5.5.3 Wyświetlanie i korekcja modelu tkankowego

Automatyczna aktualizacja modelu tkankowego

Model tkankowy jest aktualizowany automatycznie:
• Podczas zamykania okna dialogowego Set Parameters przy zaznaczonym polu wyboru

Acknowledged (patrzstr. 89)
• Gdy używane są funkcje Remove 3D Region (patrz str. 110) lub Smooth Outer Contour

(patrz str. 102)
• Podczas zamykania etapu Surface Segmentation przez wybranie Next lub Go to ... (patrz str.

46)
• Podczas używania funkcji Update Tissue po ręcznym wprowadzeniu zmian (patrz poniżej)

W przypadku dodania obiektów takich jak blat stołu czy bolus lub przypisania określonych
przez użytkownika wartości jednostek HU do niektórych obiektów automatycznie
modyfikowany jest model tkankowy, a w związku z tym także obliczony rozkład dawki.
Użytkownik musi zweryfikować prawidłowość każdej modyfikacji za pomocą suwaka
Original/Tissue (patrz str. 105) oraz funkcji pomiaru jednostek Hounsfielda (patrz str. 527).
Konieczna jest także ostateczna weryfikacja z wykorzystaniem rekonstrukcji głębokości i
rekonstrukcji pola dostępnych w etapie Physicist’s Verification (patrz str. 366).

Ręczna aktualizacja modelu tkankowego

Kliknięcie Update Tissue umożliwia ręczną aktualizację dokonanych zmian konturów tkanki (patrz
str. 101) i modelu tkankowego (patrz str. 109 i str. 107).

②①

Rysunek 44 
Na przykład po kliknięciu Update Tissue wyraźnie zostanie wyświetlona początkowa zmiana ①
jako zmiana znajdująca się wewnątrz konturu ②.
Nawet jeśli ta funkcja nie zostanie użyta, po opuszczeniu etapu Surface Segmentation
przeprowadzane są prawidłowe obliczenia.

Porównywanie zestawu referencyjnego i modelu tkankowego

Można wykorzystać suwak Original / Tissue do przełączania widoku pomiędzy zestawem
referencyjnym danych TK a jego zmodyfikowaną rekonstrukcją (modelem tkankowym) i do ich
porównania.

Przebieg procedury

1. Przesunięcie suwaka w lewo powoduje wyświetlenie zestawu referencyjnych danych TK.

2. Przesunięcie suwaka w prawo powoduje wyświetlenie zaktualizowanego modelu tkanko-
wego.

SEGMENTACJA POWIERZCHNI
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① ②

Rysunek 45 

Nr Element

① Oryginalny przekrój

② Zmodyfikowany przekrój

Należy zawsze sprawdzać, czy dane tkanki zostały obliczone prawidłowo oraz czy ułożenie
i orientacja ciała pacjenta są takie, jak przewidziano dla danej terapii. Jest to szczególnie
istotne w przypadku zmiany zestawu referencyjnego.

Korekcja niejednorodności

Opcje

W przypadku zaznaczenia pola wyboru Heterogeneity Correction obliczenia dawki są dostoso-
wywane zgodnie z informacjami dotyczącymi gęstości elektronowej pochodzącymi z danych ob-
razowych TK.

Po usunięciu zaznaczenia pola wyboru Heterogeneity Correction obliczenia dawki opierają się
na założeniu, że gęstość wszystkich informacji zlokalizowanych w obrębie konturu zewnętrzne-
go odpowiada gęstości wody. Tylko szczególnie oznaczone konturem wgłębienia wewnętrzne są
wyłączone z obliczeń (patrz str. 101).

Niezaznaczenie pola wyboru Heterogeneity Correction może prowadzić do uzyskania
nieprawidłowej równoważności głębokości.

Jeśli podczas badania obrazującego pacjenta został zastosowany środek kontrastowy,
można zdecydować o usunięciu zaznaczenia opcji korekcji niejednorodności w związku z
tym, że środek kontrastowy powoduje wzrost nasilenia wartości HU w obrazach skanów.

Dostosowywanie informacji o konturach
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5.6 Dodawanie bolusa i innych obiektów
trójwymiarowych

5.6.1 Automatyczne definiowanie bolusa

Informacje ogólne

Podczas napromieniania zaplanowanej objętości tarczowej (PTV) znajdującej się blisko
powierzchni skóry na skórze pacjenta często kładzie się materiał stanowiący ekwiwalent tkanki,
znany jako bolus, tak aby żądana dawka została w prawidłowy sposób dostarczona do
odpowiedniego obszaru.
Aby uwzględnić bolus podczas obliczania dawki, należy go wyspecyfikować w oprogramowaniu.

Okno dialogowe Bolus Definition

Rysunek 46 

Definiowanie obiektu typu bolus

Przebieg procedury

1. Należy kliknąć Define Bolus ... w zakładce Artificial w obszarze funkcji.

2.

W oknie dialogowym Bolus Definition należy kliknąć przycisk Bolus Range po prawej
stronie okna dialogowego.
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Przebieg procedury

3.

W widoku Axial, Coronal lub Sagittal umieścić kursor myszy nad niebieską ramką i do-
stosować ramkę tak, by zaznaczyć obszar, który ma zostać przykryty bolusem (Bolus
Range).

4. W polu Object Name należy wprowadzić nazwę obiektu bolusa.

5. Z listy rozwijanej Bolus Direction należy wybrać żądany kierunek dla obiektu bolusa.

6.
• W polu przeznaczonym na wartość jednostek HU należy wprowadzić odpowiednią war-

tość dla danego obiektu z bolusa.
• Dopuszczalne są wartości z zakresu od -1000 do 3071 HU.

7.

• W polu Thickness (mm) należy wprowadzić odpowiednią wartość dla danego obiektu
bolusa.

• Obiekt bolusa może zostać wygenerowany tylko, jeśli wartość Bolus Range jest więk-
sza lub równa podwojonej wartości wprowadzonej dla grubości.

8. Należy kliknąć Create Bolus, aby wygenerować obiekt bolusa.

9. Należy kliknąć OK, aby powrócić do ekranu głównego.

UWAGA: Obiekty bolusa można także zdefiniować ręcznie, w etapie Object Creation (str. 113).
 

Dodawanie bolusa i innych obiektów trójwymiarowych
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5.6.2 Przypisywanie konkretnego poziomu wartości HU

Informacje ogólne

Można zdefiniować określoną wartość jednostek HU, która będzie stosowana dla konkretnego
obiektu, na przykład dla implantu medycznego.

Funkcja dla jednostek HU

Rysunek 47 

Modyfikowanie wartości HU

Przebieg procedury

1. Wybrać żądany obiekt z listy obiektów w zakładce Artificial.

2.
Wybrać odpowiednią wartość za pomocą pola przewijanego HU Value.
Obsługiwany jest zakres od -1000 do +3071 jednostek Hounsfielda (HU).

3. Zaznaczyć pole wyboru Overwrite HU.

UWAGA: W przypadku nałożenia się obiektów wartość jednostek Hounsfielda (HU)
przecinającego się obszaru określa obiekt o najwyższej wartości jednostek Hounsfielda (HU).
 

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

W niektórych przypadkach wartości jednostek Hounsfielda (HU) skanu TK nie
przedstawiają rzeczywistych cech materiału (np. gęstości masy i składu materiału). Może to
być przyczyną otrzymania nieprawidłowych obliczeń dawki dla materiałów innych niż
tkanka ludzka, na przykład implantów.

Jeśli podczas obrazowania metodą TK stosowano środek kontrastowy, informacje o
gęstości elektronowej zawarte w danych skanu i wykorzystywane w obliczeniach
algorytmu dawki nie odpowiadają rzeczywistej gęstości tkanki pacjenta. Planując leczenie
z wykorzystaniem skanów, w przypadku których użyto środka kontrastowego, powinno się
dokładnie rozważyć, czy wyłączenie opcji korekcji niejednorodności udoskonali wyniki
obliczeń dawki czy też lepsze będzie wykorzystanie innego skanu TK bez środka
kontrastowego. Może być konieczne ręczne wprowadzenie korekcji wartości jednostek
Hounsfielda (HU) lub jednostek monitorowych.

SEGMENTACJA POWIERZCHNI
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5.6.3 Usuwanie obiektów trójwymiarowych

Informacje ogólne

Przycisk Remove 3D Region umożliwia usunięcie dowolnego obiektu trójwymiarowego z zestawu
danych, np. stołu, położenia lokalizatora.

Usuwanie obiektu trójwymiarowego (3D)

Rysunek 48 

Usuwanie obiektów trójwymiarowych

Przebieg procedury

1. Kliknąć opcję Remove 3D Region, aby uaktywnić tę funkcję.

2. Przesunąć mysz na trójwymiarowy kształt, który ma zostać usunięty, i kliknąć podświetlo-
ny obszar.

3. Ponownie kliknąć Remove 3D Region, aby usunąć wykryty kształt i automatycznie za-
ktualizować model tkankowy.

Dodawanie bolusa i innych obiektów trójwymiarowych
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5.7 Kończenie segmentacji powierzchni

Informacje ogólne

Po ukończeniu modyfikacji na etapie Surface Segmentation można przejść do kolejnego etapu.

Kontynuacja

Przebieg procedury

1. Należy kliknąć Next w obszarze Navigator.

2.

W wyświetlonym komunikacie należy kliknąć Yes, aby potwierdzić modyfikacje wprowa-
dzone na bieżącym etapie.

UWAGA: Jeśli wartości jednostek Hounsfielda (HU) określone dla modelu tkankowego (patrz str.
83) przekraczają wartości zdefiniowane w tabeli konwersji (patrz str. 79), wyświetlony zostanie
odpowiedni komunikat. W takim wypadku konieczne jest zweryfikowanie ustawień w oknie
dialogowym Set Parameter.
 

Aby uniknąć nieprawidłowego obliczenia dawki, należy upewnić się (poprzez sprawdzenie
wzrokowe) na widoku głębokości i widoku pola lub widoku tkanki w zadaniu Surface
Segmentation, że model tkankowy wykorzystany do obliczenia dawki jest poprawny. To
sprawdzenie musi obejmować także weryfikację poprawnego przycinania, ustawień blatu
stołu i ustawień opcji Overwrite HU.

SEGMENTACJA POWIERZCHNI
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Kończenie segmentacji powierzchni
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6 TWORZENIE OBIEKTÓW
6.1 Czym jest tworzenie obiektów?

Informacje ogólne

Tworzenie obiektów pozwala na wyróżnianie i segmentację struktur anatomicznych i na
zapisywanie ich jako obiektów planowania.
Jeśli plan został zaimportowany z oprogramowania iPlan RT Image lub z wcześniejszych wersji
iPlan RT Dose, obiekty mogły zostać już wcześniej stworzone i posegmentowane.

Tworzenie obiektów planowania

Przebieg procedury

1. Zbudować listę obiektów planowania.

2. Posegmentować obiekty, wyróżniając struktury anatomiczne w danych pacjenta.

Budowanie listy obiektów

Obiekt to struktura anatomiczna, taka jak narząd krytyczny, nowotwór, PTV lub dowolny inny
obszar zainteresowania w danych obrazowych.
Można zbudować listę obiektów, które mają być celami, wykorzystując:
• predefiniowane listy obiektów standardowych dla określonych obszarów ciała, np. głowy i szyi,

miednicy itp.,
• pojedyncze obiekty, które są tworzone dla danego przypadku, takie jak objętości PTV.

Gdy obiekty zostaną zdefiniowane i otoczone konturem, można ich użyć w procesie planowania.

Metody segmentacji obiektów

Po wybraniu obiektów docelowych można je wyróżnić w danych obrazowych w następujący
sposób:

Metoda

Segmentacja ręczna

Można samodzielnie zaznaczyć położenie obiektu w danych obra-
zowych. W tym celu dostępnych jest kilka narzędzi, w tym:
• Brush
• Smartbrush
• Auto Fill i Interpolation

Segmentacja automatyczna

iPlan RT Dose może znaleźć i wyróżnić standardowe struktury
anatomiczne, wykorzystując metodę progowania zakresu.
UWAGA: Jeśli użytkownik chce przeprowadzić segmentację auto-
matyczną z wykorzystaniem atlasu anatomicznego, musi użyć op-
rogramowania iPlan RT Image.
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6.1.1 Przegląd ekranu głównego

Informacje ogólne

Ten etap zawiera różne ręczne i automatyczne funkcje umożliwiające segmentowanie krytycznych
struktur anatomicznych planowanego obszaru napromieniowania (PTV) oraz zapisanie ich jako
obiektów planowania.
W przypadku używania iPlan RT Phantom QA (patrz str. 473) opcję tworzenia obiektów można
zastosować na przykład do oznaczenia konturem otworu na sprzęt dozymetryczny.

Ekran główny

Rysunek 49 

Dostępne funkcje

Element Funkcja

New ...
Powoduje dodanie nowego obiektu do listy. Obiekt nie zawiera żad-
nych informacji w postaci wokseli, dopóki nie zostanie dodany za po-
mocą funkcji pędzla lub sfery (patrz poniżej).

Remove Powoduje usunięcie obiektu z listy.

Auto Segmentation ...

Automatyczna segmentacja (tworzenie) jest przeprowadzana na pod-
stawie zdefiniowanego przez użytkownika obszaru wartości szarości
(progowanie zakresu). W przypadku obrazów rentgenowskich funkcja
ta nazywa się X-ray Segmentation ...

Brush Size Tej funkcji można używać do dostosowania rozmiaru pędzla dla funkcji
Brush i Eraser.

Contours Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, obiekty są przedstawiane jako
same kontury.

Brush Umożliwia ręczne dodawanie do obiektu informacji w postaci wokseli.

Eraser Umożliwia usuwanie informacji w postaci wokseli, a w związku z tym
także dostosowanie kształtu obiektu.

Czym jest tworzenie obiektów?
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Element Funkcja

SmartBrush Umożliwia szybsze tworzenie obiektu na podstawie wartości szarości.

Draw Sphere Umożliwia natychmiastowe tworzenie trójwymiarowego obiektu (sfery),
który można następnie odpowiednio dostosować.

SmartShaper ... Umożliwia ręczną zmianę kształtu zaznaczonego obiektu stosownie do
potrzeb.

Auto Fill Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, obszary obrysowane za pomocą
funkcji Brush zostają automatycznie wypełnione.

Interpolation

Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, informacje w postaci wokseli do-
dane do dwóch niesąsiadujących ze sobą i widocznych przekrojów za
pomocą funkcji Brush lub SmartBrush zostają zinterpolowane pomię-
dzy dwoma przekrojami.

Advanced Manipulation Umożliwia tworzenie nowych obiektów na podstawie obiektów istnieją-
cych.

Role Reassignment Umożliwia zastąpienie obiektu przypisanego danej roli w zaleceniach
(patrz str. 170) innym obiektem (patrz str. 150).

Create Dose Object Tworzy obiekt na podstawie linii izodoz. Ta funkcja jest dostępna wy-
łącznie po zdefiniowaniu dawki. Patrz str. 279.

Undo Powoduje cofnięcie ostatnio wprowadzonej zmiany.

Redo Powoduje przywrócenie ostatniej cofniętej zmiany.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

W przypadku wykorzystywania do zaznaczania konturów zestawu połączonego za pomocą fuzji
należy zawsze ponownie sprawdzić poprawność obiektów na zestawie referencyjnym.

Podczas segmentowania żądanych obszarów w rekonstrukcjach widoków należy pamiętać,
że zrekonstruowane widoki zawierają obrazy zinterpolowane i w związku z tym mogą nie
przedstawiać wymaganych ani spodziewanych danych w postaci wokseli w takiej formie
jak dane zawarte w oryginalnych przekrojach obrazów. Dlatego też konieczna jest
weryfikacja planowanych obiektów w oryginalnym zestawie przekrojów.

Tworzone obiekty segmentowane są oparte na informacjach wprowadzonych do
oprogramowania. Poziom zgodności z rzeczywistą strukturą anatomiczną zależy od
wielkości pikseli, liczby przekrojów, gęstości przekroju oraz dokładności segmentowania.

Po zmianie lub usunięciu obiektów (np. planowanych obszarów napromieniowania, PTV,
narządów krytycznych, OAR), które zostały wcześniej zastosowane w istniejącym planie,
konieczne jest dokładne zweryfikowanie prawidłowości zawartości planu (np. pozycji
listków). Przed zastosowaniem ich w planowaniu dawki należy przeprowadzić wszystkie
dostosowania.

Obszar planowania

Funkcje dostępne w widokach planowania oraz na pasku narzędzi opisano szczegółowo w
rozdziale str. 487.

Serie danych 4D

Jeśli dostępna jest seria danych 4D, w prawym dolnym rogu widoków przekroju i rekonstrukcji
znajduje się panel kontrolny, umożliwiający wyświetlanie symulacji ruchu narządów wewnętrznych
(patrz str. 151).

TWORZENIE OBIEKTÓW
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6.2 Budowanie listy obiektów
6.2.1 Tworzenie pustego obiektu

Informacje ogólne

Można zdefiniować listę obiektów, które mogą być użyte podczas planowania, wykorzystując:
• standardowe struktury proponowane przez iPlan RT Dose
• obiekty niestandardowe, które definiuje użytkownik

Te obiekty są początkowo puste. Należy dodać ich zawartość, wykorzystując segmentację ręczną
lub automatyczną.

Obiekty

Każdy obiekt posiada:
• nazwę
• rodzaj struktury

Jeśli rodzaj struktury nie zostanie prawidłowo wybrany (jak na przykład PTV, nowotwór, nieznana),
obiekty mogą nie zostać rozpoznane w szablonach planów leczenia i planowanie leczenia w
oparciu o szablony może nie być możliwe.

Aktywowanie tworzenia obiektów

Należy kliknąć New ... w obszarze funkcji.

Budowanie listy obiektów
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Zakładki funkcji Object Creation

Rysunek 50 

Dodawanie pojedynczych obiektów

Pojedyncze obiekty można dodawać ręcznie w sposób opisany poniżej.

Przebieg procedury

1. Należy kliknąć zakładkę Single Object.

2.
• Wprowadzić nazwę obiektu w polu Name lub
• Wybrać odpowiedni obiekt z listy Structure.

3. Aby zmienić kolor nowej struktury, należy kliknąć żądany kolor.

4. Z listy Image Set należy wybrać zestaw obrazów, do którego powinien należeć dany
obiekt.

5. Kliknąć OK, aby potwierdzić wybrane ustawienia i dodać nowy obiekt do listy w obszarze
funkcji.

Należy zwrócić szczególną uwagę podczas nadawania obiektom nazw. Należy unikać
definiowania wielu obiektów z użyciem tej samej nazwy lub struktury. Informacje dotyczące
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struktury są uwzględniane podczas późniejszego planowania z wykorzystaniem szablonów
oprogramowania iPlan RT Dose.

Dodawanie wielu obiektów

Predefiniowane szablony zawierające listę zwykle stosowanych obiektów można wybierać w
sposób opisany poniżej.

Przebieg procedury

1. Należy kliknąć zakładkę Multiple Objects.

2.
Wybrać żądany szablon terapii z listy Treatment Templates.
Aby ręcznie dodać niefiltrowaną listę wielu obiektów, należy wybrać opcję All Objects z
listy szablonów.

3.
• Wybrać żądane obiekty z listy Objects (możliwe jest wybranie wielu obiektów) lub
• Kliknąć Select All, aby uwzględnić wszystkie obiekty (wstępnie wybrane dla szablo-

nów).

4. Kliknąć OK, aby potwierdzić wybrane ustawienia i dodać wybrane obiekty do listy w ob-
szarze funkcji.

Tworzenie szablonów obiektów

Dodatkowe szablony zawierające wiele obiektów można tworzyć ręcznie, w następujący sposób:

Przebieg procedury

1. Należy kliknąć zakładkę Multiple Objects.

2. Wybrać opcję All Objects z listy szablonów.

3. Wybrać żądane struktury z listy Objects.

4. Kliknąć New Template i wprowadzić nazwę nowego szablonu w pojawiającym się oknie
dialogowym Template.

5. Kliknąć OK w oknie dialogowym Template, aby potwierdzić wybrane ustawienia i dodać
nowy szablon do listy w zakładce Multiple Objects.

Usuwanie szablonów obiektów

Aby usunąć szablon obiektu z zakładki Multiple Objects:

Przebieg procedury

1. 1 Zaznaczyć dany szablon na liście Treatment Templates.

2. 2 Kliknąć Remove.

Usuwanie obiektów

Aby usunąć obiekt z obszaru funkcji:

Przebieg procedury

1. 1 Należy zaznaczyć dany obiekt na liście w obszarze funkcji.

2. 2 Kliknąć Remove.

Budowanie listy obiektów
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6.2.2 Rozumienie listy obiektów

Informacje ogólne

Struktury anatomiczne, które zostały poddane segmentacji jako obiekty, są wyszczególnione w
górnej części obszaru funkcji. Odpowiednie funkcje segmentowania są dostępne poniżej tej listy.

Stan obiektu listy

Symbol Objaśnienie

Jeśli obiekt jest aktywny, na znajdującej się obok niego liście wyświetlana jest iko-
na otwartego oka. Aby ukryć obiekt, należy kliknąć tę ikonę.

Jeśli obiekt został odznaczony, na znajdującej się obok niego liście wyświetlana
jest ikona zamkniętego oka. Aby wyświetlić obiekt, należy kliknąć tę ikonę.

Właściwości obiektu listy

W dowolnym momencie można wyświetlać i modyfikować właściwości obiektu z listy w obszarze
funkcji.

Opcje

Kliknąć ten kolorowy kwadrat, aby zmodyfikować kolor i zacienienie obiektu.

Kliknąć ten przycisk, aby:
• Modyfikować kolor i zacienienie danego obiektu.
• Modyfikować nazwę obiektu, przypisaną strukturę obiektu lub przypisany zestaw

przekrojów.

Modyfikowanie właściwości obiektu

Opcje

Aby wyświetlić właściwości dla wybranego obiektu segmentowanego, należy kliknąć
odpowiednią ikonę.

TWORZENIE OBIEKTÓW
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Rysunek 51 

Element Funkcja

Properties
Można edytować nazwę (Name) obiektu, jeśli to konieczne.
Można także wybrać oznaczenie dla struktury z dostępnej listy.

Select color

Można zmodyfikować kolor przypisany danemu obiektowi:
• Poziom przezroczystości aktualnego koloru dla widoków 3D można mody-

fikować za pomocą suwaka Opacity.
• Nowy kolor można wybrać, klikając inny kolor dostępnej palety.

Dose Planning

Na tej karcie zakładki wyświetlany jest rodzaj obiektu zdefiniowany dla pla-
nowania dawki.
Dla obiektów PTV wyświetlane są także przypisane grupy terapii. Te przypi-
sania można także modyfikować, klikając Change ... (patrz str. 182).

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Definiowanie nakładających się na siebie planowanych objętości tarczowych (PTV)
prowadzi do nieprawidłowych wyników obliczeń dla obszaru tkanki zdrowej.

Aby uniknąć błędnych obliczeń, obszary PTV muszą w całości znajdować się wewnątrz
obszaru określanego konturem zewnętrznym. Obszary, których dotyczy zwiększona dawka
promieniowania, muszą być całkowicie przykryte obszarem PTV.

Budowanie listy obiektów
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6.3 Ręczna segmentacja obiektów

Informacje ogólne

Gdy obiekt jest dodawany do listy po raz pierwszy, nie ma on żadnej zawartości. To oznacza, że
żaden obszar danych obrazowych nie odpowiada temu obiektowi.
Można ręcznie dodać zawartość do obiektu poprzez segmentację tej części danych obrazowych,
które obiekt ma reprezentować.

Dostępne metody ręcznej segmentacji

Można przeprowadzić segmentację obrazu, wykorzystując następujące funkcje:

Funkcja

Brush Umożliwia pomalowanie fragmentów obrazu odpowiadających obiektowi.

Smart Brush Automatycznie wypełnia fragmenty obrazu w zależności od wartości szarości.

Sphere Rysuje objętość sferyczną.

Autofill Automatycznie wypełnia obszary obrazu.

Interpolation Automatycznie interpoluje obiekty pomiędzy przekrojami.

Można także przeprowadzić segmentację zawartości obrazów rentgenowskich. Bardziej
szczegółowe informacje podano w Klinicznej instrukcji obsługi, iPlan RT Image.

TWORZENIE OBIEKTÓW
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6.3.1 Dodawanie zawartości do obiektu za pomocą funkcji Brush

Dodawanie zawartości

Przebieg procedury

1. Wybrać żądany obiekt z listy w obszarze funkcji.

2. Kliknąć Brush.

3.
• Za pomocą suwaka Brush Size określić rozmiar pędzla.
• Aby zobaczyć przybliżony rozmiar pędzla, należy przesunąć mysz do obszaru planowa-

nia.

4.

• Za pomocą prawego przycisku myszy można segmentować obiekt w przekroju obrazu
(patrz str. 136).

• Za pomocą lewego przycisku myszy można wymazać brzegi obiektów stosownie do po-
trzeb (patrz str. 136).

5.

Skopiować aktualnie zaznaczony obiekt segmentowany do dodatkowych przekrojów ska-
nów stosownie do potrzeb, wyłączając funkcję Brush i używając menu rozwijanego pra-
wym przyciskiem myszy.

Obiekt w widokach obrazów

Rysunek 52 
Obraz znajdujący się powyżej przedstawia obiekt utworzony za pomocą funkcji Brush. Nazwa
przypisana danemu obiektowi jest wyświetlana w widokach obrazów po ustawieniu kursora myszy
na tym obiekcie.
UWAGA: Podczas segmentowania niewielkich obiektów w widokach rekonstrukcji, jeśli odległość
przekrojów przekracza rozmiar obiektu wyrażony w pikselach, funkcja automatycznej interpolacji
(patrz str. 125) może dawać niezadowalające wyniki.
 

UWAGA: Rysowanie na rekonstrukcjach może doprowadzić do uzyskania niesatysfakcjonujących
wyników w przypadku małych obiektów (tj. o wielkości podobnej do odległości przekrojów w
zestawie przekrojów, który jest podstawą rekonstrukcji).
 

Ręczna segmentacja obiektów
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6.3.2 Dodawanie zawartości do obiektu za pomocą funkcji SmartBrush

Przegląd

SmartBrush to narzędzie do segmentacji obrazu, oferujące zaawansowane funkcje
segmentowania, które mają być pomocne między innymi w odróżnianiu tkanki zdrowej od
nowotworu. 
Służy ona do automatycznego wypełniania obszarów o podobnej wartości szarości, które są ze
sobą połączone.

Tworzenie obiektów z wykorzystaniem funkcji SmartBrush

Rysunek 53 

Tworzenie obiektu

Przebieg procedury

1. Utworzyć pusty obiekt w sposób opisany w rozdziale str. 116.

2. Wybrać żądany obiekt z listy w obszarze funkcji.

3. Kliknąć SmartBrush.

4.
• Za pomocą suwaka Brush Size określić rozmiar pędzla.
• Aby zobaczyć przybliżony rozmiar pędzla, należy przesunąć mysz do obszaru planowa-

nia.

5.

• Przesunąć kursor myszy na obszar, który ma zostać poddany segmentacji, przytrzymać
lewy przycisk myszy i przeciągnąć kursor myszy nad żądanym obszarem.

• Funkcja SmartBrush spowoduje segmentację wszystkich połączonych pikseli o iden-
tycznych wartościach szarości / jednostkach Hounsfielda w obszarze otaczającym kur-
sor myszy.

6.
Jeśli brzegi segmentowanego obszaru nie są prawidłowo oddzielone od otaczającego ob-
szaru, można dokładniej określić te granice przy użyciu funkcji Brush i Eraser (patrz str.
136).

TWORZENIE OBIEKTÓW
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6.3.3 Dodawanie zawartości do obiektu za pomocą funkcji Draw Sphere

Przegląd

Draw Sphere to narzędzie do segmentacji obrazu umożliwiające dodanie trójwymiarowego
obiektu sferycznego do planu leczenia. Rozmiar sfery, jaki można zdefiniować, jest dowolny.

Tworzenie obiektu z wykorzystaniem funkcji Draw Sphere

① ② ③

Rysunek 54 

Nr Element

① Tworzenie sfery

② Gotowa sfera (widok 2D)

③ Gotowa sfera (widok 3D)

Tworzenie obiektu

Przebieg procedury

1. Utworzyć pusty obiekt w sposób opisany w rozdziale str. 116.

2. Wybrać żądany obiekt z listy w obszarze funkcji.

3. Kliknąć Draw Sphere.

4.
Przesunąć kursor myszy do środka obszaru, który ma zostać poddany segmentacji, przy-
trzymać lewy przycisk myszy i przeciągnąć kursor myszy tak, by sfera przykryła żądany
obszar.

Modyfikowanie obiektów sfery

Obiekt sferyczny można dalej modyfikować, na przykład aby odpowiadał konturom nowotworu lub
narządów krytycznych (OAR), za pomocą dostępnych funkcji edytowania (patrz str. 135).

Ręczna segmentacja obiektów
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6.3.4 Funkcje Auto Fill i Interpolation

Funkcje Wypełnij automatycznie i Interpolacja

Rysunek 55 

Auto Fill

Jeśli część przekroju obrazu zostanie zaznaczona konturem (na przykład przez narysowanie
okręgu za pomocą funkcji Brush), przestrzeń wewnątrz konturu zostanie wypełniona po
zaznaczeniu pola wyboru Auto Fill.

① ②
Rysunek 56 

Nr Element

① Automatyczne wypełnianie nieaktywne

② Automatyczne wypełnianie aktywne

Interpolation

Jeśli zaznaczone jest pole wyboru Interpolation, informacje w postaci wokseli dodane do dwóch
niesąsiadujących ze sobą i widocznych przekrojów za pomocą funkcji Brush (lub SmartBrush)
są interpolowane między tymi dwoma przekrojami.

TWORZENIE OBIEKTÓW
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①

②

③

Rysunek 57 

Nr Element

① Informacje interpolowane

② Przekrój początkowy

③ Przekrój końcowy

Ręczna segmentacja obiektów
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6.3.5 Tworzenie obiektów dla obrazów rentgenowskich

Przed rozpoczęciem

Do utworzenia obiektu w obrazach rentgenowskich konieczne są:
• zlokalizowany zestaw danych TK,
• przednie i boczne obrazy rentgenowskie (ewentualnie z odpowiadającymi obrazami cyfrowej

angiografii subtrakcyjnej, DSA) zlokalizowane z wykorzystaniem tej samej ramki referencji, co
w przypadku zlokalizowanego zestawu danych TK.

Okno dialogowe Object Creation

Rysunek 58 

Wykonywanie segmentacji

Przebieg procedury

1. Przejść do zakładki X-ray Images na ekranie głównym.

2. Utworzyć pusty obiekt (patrz str. 116).

3. Kliknąć X-ray Segmentation ..., aby otworzyć okno dialogowe tworzenia obiektów.

4. Za pomocą funkcji Brush i Eraser (patrz str. 136) wykonać segmentację żądanych struk-
tur w widokach obrazów rentgenowskich dostępnych w zakładce Frontal i Lateral.

5.

Aby wyświetlić podgląd tworzonego obiektu, należy:
Kliknąć widok podglądu, znajdujący się w prawym górnym rogu karty zakładki.
Zaznaczyć pole wyboru Overlay Object Preview, aby wyświetlić nałożenie przedniego i
bocznego widoku obiektu w widoku obrazu rentgenowskiego.

6. Aby potwierdzić wybrane ustawienia i zamknąć okno dialogowe, kliknąć OK.

TWORZENIE OBIEKTÓW
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Weryfikacja segmentacji

① ②
Rysunek 59 

Nr Element

① Obraz rentgenowski

② Obraz TK

Po zakończeniu procedury obiekt poddany segmentacji jest wyświetlany w widokach obrazów w
obszarze planowania.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Segmentacja w obrazach rentgenowskich powoduje utworzenie obiektu granicznego
obejmującego daną strukturę, a nie precyzyjny kontur. Z tego względu procedura ta nie
zawsze jest całkowicie dokładna i powinna być stosowana wyłącznie we właściwych
sytuacjach (np. dla obrazów malformacji tętniczo-żylnych, AVM). Wszystkie obiekty
poddane segmentacji w obrazach rentgenowskich muszą zostać zweryfikowane przez
specjalistę medycznego w zestawie danych TK lub MR, za pomocą oprogramowania. Jeśli
zostały one poddane segmentacji w nieprawidłowy sposób, konieczna jest ich ręczna
korekta lub usunięcie.

Opcje podglądu trójwymiarowego dostępne w zakładkach Frontal i Lateral dają specjaliście
obsługującemu oprogramowanie przybliżone wyobrażenie wyglądu obiektu poddanego
segmentacji. Jednak w zależności od wyniku lokalizacji obrazu rentgenowskiego oraz
sposobu transformacji obiektu ten podgląd w odosobnionych przypadkach może być
przedstawiany jako przesunięty względem zaznaczonych konturów dwuwymiarowych. W
takich wypadkach należy zweryfikować dokładność lokalizacji i starannie zweryfikować
wyniki segmentacji obrazu rentgenowskiego w zestawie przekrojów TK będących
podstawą segmentacji.

Obiekty rentgenowskie transformowane w zestawach danych TK/MR

Gdy obiekty są tworzone w zestawach obrazów rentgenowskich, a następnie modyfikowane w
oparciu o trójwymiarowe zestawy danych TK/MR, zmiany nie są widoczne w zestawie danych
rentgenowskich.
Kontury nakreślone na dwuwymiarowych obrazach rentgenowskich są przenoszone na obiekt
trójwymiarowy za pomocą mechanizmu projekcji (transformacja 2D na 3D). Dla każdego
odpowiadającego przekroju TK (rejestracja za pomocą lokalizatora) następuje projekcja kształtów

Ręczna segmentacja obiektów
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z obrazów rentgenowskich i wewnątrz otrzymanego kwadratu dopasowywana jest forma
eliptyczna. Połączenie tych pojedynczych elips generuje obiekt trójwymiarowy.
Aby wyświetlić na obrazach rentgenowskich modyfikacje oparte na trójwymiarowym zestawie
danych, konieczne byłoby przetransformowanie obiektu trójwymiarowego z powrotem w obiekt
dwuwymiarowy. Ta wsteczna transformacja wiązałaby się z utratą informacji, a późniejsza
ponowna transformacja z kształtu 2D na obiekt 3D spowodowałaby deformację obiektu i
sprawiłaby, że byłby on nierozpoznawalny.
Z tego powodu oprogramowanie iPlan RT Dose wyświetla wyłącznie oryginalnie stworzone
kontury w zakładce X-ray Segmentation, a obiekt trójwymiarowy jest ponownie obliczany na
podstawie konturów wyświetlonych w widokach.
Konieczna jest weryfikacja wszystkich struktur w zestawie danych TK lub MR.

TWORZENIE OBIEKTÓW
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6.4 Automatyczna segmentacja obiektów

Informacje ogólne

Gdy obiekt jest dodawany do listy po raz pierwszy, nie ma on żadnej zawartości. To oznacza, że
żaden obszar danych obrazowych nie odpowiada temu obiektowi.
iPlan RT Dose może przeprowadzić automatyczną segmentację obiektów, wykorzystując
progowanie zakresu z użyciem:
• ramki ograniczającej
• obiektu maski

Automatyczna segmentacja obiektów
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6.4.1 Progowanie zakresu za pomocą ramki ograniczającej

Informacje ogólne

Band Thresholding to procedura automatycznej segmentacji oparta na informacjach na temat
poziomu szarości.

Okno dialogowe Band Thresholding

Rysunek 60 

Wykonywanie segmentacji

Przebieg procedury

1. Należy wybrać dany obiekt z listy w obszarze funkcji.

2. Kliknąć Auto Segmentation ..., aby otworzyć okno dialogowe Band Thresholding.

3.

Kliknąć przycisk Resize Bounding Box na pasku narzędzi w oknie dialogowym Band
Thresholding (jeśli nie został wcześniej uaktywniony).

4. Wybrać Bounding Box na liście rozwijanej Mask.

5. Za pomocą kursora myszy umieścić ramkę ograniczającą w widoku osiowym, czołowym
lub strzałkowym, aby otoczyć obszar, który ma być poddany segmentacji.

6.

• Z listy rozwijanej Maximal Fragment Number wybrać liczbę fragmentów, które mają
zostać wykryte i poddane segmentacji.

• Na przykład po wybraniu jednego fragmentu segmentacji zostanie poddany największy
z połączonych obszarów.

7.

Zdefiniować wartości szarości w widoku histogramu (prawy dolny róg):
• Wprowadzając wymagane wartości Right i Left bezpośrednio do dostępnych pól lub
• Dostosowując położenia suwaków lewej wartości i/lub prawej wartości za pomocą my-

szy tak, by w odpowiednich polach wyświetlały się wymagane wartości.

8. Aby dokładniej zdefiniować progowanie, należy zaznaczyć pole wyboru Zoom w celu po-
większenia obszaru pomiędzy lewą i prawą wartością progową.

TWORZENIE OBIEKTÓW
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Przebieg procedury

9. Aby potwierdzić ustawienia i uruchomić segmentację, kliknąć OK.

UWAGA: Czerwony obszar poddany segmentacji oznacza informacje dotyczące skanu, które
zawierają się w określonej granicy wartości progowej. Nie jest to podgląd obiektu poddanego
segmentacji.
 

Weryfikacja segmentacji

Rysunek 61 
Po zakończeniu procedury obiekt poddany segmentacji jest wyświetlany w widokach obrazów w
obszarze planowania.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Segmentacja z wykorzystaniem progowania zakresu może nie odpowiadać właściwemu
kształtowi konkretnej struktury. Dlatego też wszystkie obiekty poddane automatycznej
segmentacji muszą zostać zweryfikowane w oryginalnych przekrojach przez specjalistę
medycznego za pomocą oprogramowania. Jeśli zostały one poddane segmentacji w
nieprawidłowy sposób, konieczna jest ich ręczna korekta lub usunięcie.

Wynik segmentacji naczyń musi zostać dokładnie sprawdzony i zweryfikowany.

Automatyczna segmentacja obiektów
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6.4.2 Progowanie zakresu z zastosowaniem obiektu typu maska

Informacje ogólne

W oknie dialogowym Band Thresholding można przeprowadzać także segmentację obiektu w
obrębie obszaru określanego obiektem typu maska.

Obiekt typu maska

Rysunek 62 

Tworzenie obiektu typu maska

Przebieg procedury

1. Utworzyć pusty obiekt (patrz str. 116).

2. Aby ogólnie zdefiniować obszar, który ma zostać poddany segmentacji, można użyć na
przykład funkcji Draw Sphere (patrz str. 124) lub SmartShaper (patrz str. 138).

Progowanie zakresu z zastosowaniem obiektu typu maska

Rysunek 63 
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Wykonywanie progowania zakresu

Przebieg procedury

1. Ręcznie utworzyć drugi pusty obiekt (patrz str. 116), nadając mu nazwę zgodną z nazwą
obiektu, który ma zostać poddany segmentacji.

2. Wybrać ten obiekt w obszarze funkcji i kliknąć Auto Segmentation ...

3. W oknie dialogowym Band Thresholding wybrać żądany obiekt typu maska z listy rozwi-
janej Mask w dolnej części okna dialogowego.

4. Aby dokładniej zdefiniować okienkowanie, należy zaznaczyć pole wyboru Zoom w celu
powiększenia obszaru pomiędzy lewą i prawą wartością progową.

5.

• Z listy rozwijanej Maximal Fragment Number wybrać liczbę fragmentów, które mają
zostać wykryte i poddane segmentacji.

• Na przykład po wybraniu jednego fragmentu segmentacji zostanie poddany największy
z połączonych fragmentów.

6.

Zdefiniować wartości szarości w widoku histogramu (prawy dolny róg):
• Wprowadzając wymagane wartości Right i Left bezpośrednio do dostępnych pól lub
• Dostosowując położenia suwaków lewej wartości i/lub prawej wartości za pomocą my-

szy tak, by w odpowiednich polach wyświetlały się wymagane wartości.

7. Aby potwierdzić ustawienia i uruchomić segmentację, kliknąć OK.

Weryfikacja segmentacji

Rysunek 64 
Po zakończeniu procedury obiekt poddany segmentacji jest wyświetlany w widokach obrazów w
obszarze planowania.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Segmentacja z wykorzystaniem progowania zakresu może nie odpowiadać właściwemu
kształtowi konkretnej struktury. Dlatego też wszystkie obiekty poddane automatycznej
segmentacji muszą zostać zweryfikowane w oryginalnych przekrojach przez specjalistę
medycznego za pomocą oprogramowania. Jeśli zostały one poddane segmentacji w
nieprawidłowy sposób, konieczna jest ich ręczna korekta lub usunięcie.

Wynik segmentacji naczyń musi zostać dokładnie sprawdzony i zweryfikowany.

Automatyczna segmentacja obiektów
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6.5 Modyfikowanie istniejących obiektów

Informacje ogólne

iPlan RT Dose zapewnia kilka narzędzi do modyfikowania istniejących obiektów.

Dostępne narzędzia

Można modyfikować obiekt za pomocą:
• funkcji Brush oraz Eraser
• funkcji SmartShaper
• przenoszenia obiektów pomiędzy przekrojami

TWORZENIE OBIEKTÓW
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6.5.1 Funkcje Brush i Eraser

Funkcje Brush i Eraser

Rysunek 65 

Opcje

Średnicę narzędzia pędzel/gumka można dostosować za pomocą paska regulacji Brush Size.

Aby wyświetlić narzędzie Brush/Eraser i dowolne obiekty poddane segmentacji jako kontury, na-
leży zaznaczyć pole wyboru Contours.

Używanie funkcji Brush

Funkcja Brush umożliwia ręczne dodawanie zawartości do obiektów poddanych segmentacji lub
pustych obiektów (patrz str. 122).

① ②
Rysunek 66 

Nr Element

① Standardowa funkcja pędzla

② Funkcja pędzla w formie samych konturów

Używanie funkcji Eraser

Funkcja Eraser umożliwia ręczne usuwanie informacji z obiektów poddanych segmentacji (patrz
str. 122).

① ②
Rysunek 67 

Modyfikowanie istniejących obiektów
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Nr Element

① Standardowa funkcja gumki

② Funkcja gumki w formie samych konturów

Przełączanie pomiędzy funkcją Brush i Eraser

Aby przełączać się między funkcjami Brush i Eraser podczas segmentacji obiektów, można użyć
odpowiednio prawego (Brush) lub lewego przycisku myszy (Eraser).
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6.5.2 SmartShaper

Informacje ogólne

Ta funkcja umożliwia ręczną zmianę kształtu lub położenia zaznaczonego obiektu stosownie do
potrzeb.

Okno dialogowe funkcji SmartShaper

Rysunek 68 

Aktywowanie funkcji SmartShaper

Przebieg procedury

1. Wybrać żądany obiekt w obszarze funkcji i kliknąć SmartShaper ..., aby otworzyć okno
dialogowe SmartShaper.

2. Aby wyświetlić widoczne obiekty jako kontury, należy zaznaczyć pole wyboru Contours.

3. Średnicę narzędzia kształtującego można dostosować za pomocą paska regulacji Tool
Size.
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Używanie funkcji SmartShaper

Przebieg procedury

1.

Aby dostosować pozycję wybranego obiektu, należy kliknąć Move i przeciągnąć obiekt do
żądanej pozycji.

2.

Aby dostosować kształt wybranego obiektu, należy kliknąć Deform i przesunąć kursor
myszy przez obiekt, aby dostosować jego zewnętrzny kontur.

3. Aby potwierdzić wprowadzone zmiany, kliknąć OK.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Ze względów związanych z wydajnością okno dialogowe SmartShaper zawiera tylko
podgląd obiektu końcowego. Obliczenia obiektu są dokonywane wyłącznie po zamknięciu
okna dialogowego kliknięciem OK. Z tego względu wynik końcowy może różnić się od
podglądu, szczególnie w przypadku obiektów małych lub cienkich. Dlatego też wszystkie
obiekty poddane modyfikacji za pomocą funkcji SmartShaper muszą zostać zweryfikowane
w oryginalnych przekrojach przez specjalistę medycznego za pomocą oprogramowania.
Jeśli zostały one poddane modyfikacji w nieprawidłowy sposób, konieczna jest ich ręczna
korekta lub usunięcie.
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6.5.3 Przenoszenie obiektów pomiędzy zestawami przekrojów

Informacje ogólne

Po utworzeniu obiekty są automatycznie przypisywane do zestawu danych, w którym zostały
poddane segmentacji.
W razie potrzeby obiekt można przypisać do innych połączonych zestawów danych zawartych w
planie leczenia.

Dostępność

Obiektów nie można przenosić pomiędzy zestawami przekrojów po utworzeniu planu leczenia
dawką.

Przenoszenie obiektów

Przebieg procedury

1.
Kliknąć przycisk „... ” obok obiektu.

2.

W wyświetlanym oknie dialogowym otworzyć zakładkę Set/Statistics.

UWAGA: Ta zakładka jest dostępna wyłącznie przed utworzeniem planu leczenia.
 

3. Wybrać zestaw danych, do którego obiekt ma zostać przeniesiony.

4. Aby przenieść wszystkie obiekty, a nie tylko obecnie wyświetlany, należy zaznaczyć pole
wyboru Move all Objects.

5. Aby potwierdzić wybór, należy kliknąć OK.

6.

Aby uaktywnić przenoszenie obiektu, kliknąć OK w komunikacie dotyczącym ponownego
próbkowania.

Modyfikowanie istniejących obiektów
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Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Podczas przenoszenia obiektu z jednego zestawu przekrojów do drugiego połączonego
zestawu przekrojów, jeśli zestawy przekrojów znacznie się różnią pod względem
właściwości geometrycznych, takich jak wielkość pikseli, odległość i orientacja
przekrojów, mogą wystąpić poważne błędy związane z interpolacją. Ponadto, jeśli
docelowy zestaw przekrojów nakłada się tylko na część obiektu, tylko ta część obiektu
może zostać przeniesiona. Reszta obiektu nie zostanie przeniesiona. W związku z
opisanymi czynnikami kształt obiektu w docelowym zestawie przekrojów może nie być już
prawidłowy.

Wartość objętości wyświetlana w zakładce Set/Statistics jest obliczana przez
oprogramowanie iPlan na podstawie jakości obrazu, rozdzielczości obrazu, grubości
przekroju itd. i może się różnić od rzeczywistej objętości obiektu poddanego segmentacji.

Kształt przeniesionego obiektu po ponownym podzieleniu go w zestawie przekrojów może
być inny, ponieważ części przeniesionego obiektu nieznajdujące się w obrębie zestawu
przekrojów zostały usunięte. Błędy interpolacji mogą dodatkowo nieznacznie zmieniać
kształt obiektów.
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6.6 Zaawansowana manipulacja obiektami

Informacje ogólne

iPlan RT Dose zapewnia kilka zaawansowanych metod pracy z obiektami.

Dostępne funkcje

• Skalowanie obiektów
• Tworzenie obiektu typu ściana
• Scalanie obiektów
• Dzielenie obiektów
• Ponowne przypisanie roli

Zaawansowana manipulacja obiektami
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6.6.1 Skalowanie obiektów

Informacje ogólne

Funkcja Scaling umożliwia:
• Proporcjonalne powiększanie lub pomniejszanie utworzonych obiektów i generowanie nowego

obiektu z obiektu o zmodyfikowanym kształcie.
• Tworzenie obiektu typu „ściana” generowanego względem wcześniej utworzonego obiektu
źródłowego.

Aktywowanie skalowania obiektów

Przebieg procedury

1. Kliknąć Advanced Manipulation ... w obszarze funkcji.

2. Wybrać zakładkę Scaling.

Zakładka Scaling

①

②

Rysunek 69 

Nr Element

① Wybrany obiekt źródłowy, z którego zostanie utworzony obiekt poddany skalowaniu.

② Podgląd obiektu poddanego skalowaniu na podstawie przeprowadzonej manipulacji
obiektem.

Powiększanie i zmniejszanie obiektów

Opcje dostępne w oknie dialogowym Scaling będą różne w zależności od tego, czy obiekty będą
pomniejszane, powiększane czy tworzony będzie obiekt typu ściana.
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Przebieg procedury

1. W obszarze Choose Operation and Source Object wybrać opcję Enlarge Object lub
Shrink Object.

2. W obszarze Choose Operation and Source Object wybrać także z dostępnej listy
obiekt, który ma zostać poddany skalowaniu.

3.

• W części Adjust Parameters należy określić w milimetrach wymiary, o jakie wielkość
obiektu ma zostać zwiększona lub zmniejszona.

• Domyślnie wielkość obiektu zostanie dostosowana proporcjonalnie w kierunku od stro-
ny lewej do prawej, od przodu do tyłu i od głowy do nóg pacjenta. Aby wyłączyć to usta-
wienie, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru proportional dla odpowiedniej orien-
tacji.

4.

• W polu Name należy określić nazwę obiektu poddanego skalowaniu. Z dostępnej listy
można także wybrać predefiniowaną strukturę.

• Obiektowi zostanie domyślnie nadana nazwa zgodna z nazwą obiektu źródłowego oraz
wybranym rodzajem operacji.

5. Kliknąć żądany kolor dla obiektu.

6. Klikając widoki podglądu z prawej strony karty zakładki, można wyświetlić podgląd opera-
cji skalowania.

7. Kliknąć przycisk Generate, aby utworzyć obiekt przeskalowany.

8.
• Aby potwierdzić wybrane ustawienia i zamknąć okno dialogowe, kliknąć Close.
• Obiekt poddany skalowaniu będzie teraz wyświetlany w widoku listy w obszarze funkcji.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Obiekty są powiększane lub pomniejszane tylko wówczas, gdy wprowadzona wartość
marginesu jest większa lub równa połowie odległości zestawu przekrojów i grubości
przekroju. Oznacza to, że jeśli odległość przekrojów i grubość przekrojów dla skanu
wynosi 5 mm, a margines obiektu jest ustawiony jako 2 mm, obiekt ten nie zostanie
powiększony w kierunku skanu. Jeśli margines będzie ustawiony jako 2,5 mm, obiekt
zostanie powiększony.

Ograniczenia zmniejszania

Zmniejszanie obiektów/struktur o znacznie różniących się wymiarach w kierunkach prostopadłych
może prowadzić do większej erozji niż oczekiwana. Proszę rozważyć następujący przykład
dwuwymiarowy, w którym obiekt eliptyczny (Rysunek 70) przedstawia wymiary elementu
wykorzystywanego do zmniejszania/erozji, zwanego dalej elementem erozji.

Rysunek 70 
Element erozji ma około 16 razy większą wysokość niż szerokość. Kropka w środku oznacza
punkt, który jest przemieszczany poza granicę obiektu, aby nastąpiła erozja. Nakładając ten
element erozji na dysk kolisty (oznaczony linią kolistą, Rysunek 71), uzyskujemy obiekt poddany
erozji (oznaczony wypełnionym obiektem na środku Rysunek 71), gdzie zmniejszenie szerokości
jest około 5 razy większe niż zdefiniowane przez poziomy promień elementu erozji. Proszę
pamiętać o tym efekcie, wybierając parametry do zmniejszania obiektów.

Zaawansowana manipulacja obiektami
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Rysunek 71 

Tworzenie obiektu typu ściana

Przebieg procedury

1. W obszarze Choose Operation and Source Object wybrać opcję Create Wall.

2.

• Kliknąć opcję Exterior, aby utworzyć obiekt typu ściana poza obiektem źródłowym.
• Kliknąć opcję Centered, aby utworzyć granicę obiektu źródłowego na środku nowo ut-

worzonego obiektu typu ściana.
• Kliknąć opcję Interior, aby utworzyć obiekt typu ściana wewnątrz obiektu źródłowego.

3. W obszarze Choose Operation and Source Object wybrać także z dostępnej listy żąda-
ny obiekt źródłowy.

4. W części Adjust Parameters należy określić w milimetrach wymiary obiektu typu ściana.

5.
• W polu Name należy określić nazwę obiektu typu ściana. Z dostępnej listy można także

wybrać predefiniowaną strukturę.
• Domyślną nazwą nowego obiektu jest nazwa obiektu źródłowego.

6. Kliknąć żądany kolor dla obiektu.

7. Klikając widoki podglądu z prawej strony karty zakładki, można wyświetlić podgląd opera-
cji skalowania.

8. Kliknąć przycisk Generate, aby utworzyć obiekt typu ściana.

9.
• Aby potwierdzić wybrane ustawienia i zamknąć okno dialogowe, kliknąć Close.
• Obiekt typu ściana będzie teraz wyświetlany w widoku listy w obszarze funkcji.
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6.6.2 Scalanie obiektów

Informacje ogólne

Zakładka Logical Operations umożliwia scalanie dwóch obiektów i tworzenie nowego obiektu z
połączonych obiektów.

Aktywowanie operacji logicznych

Przebieg procedury

1. Kliknąć Advanced Manipulation ... w obszarze funkcji.

2. Wybrać zakładkę Logical Operations.

Zakładka Logical Operations

①

②

Rysunek 72 

Nr Element

① Wybrane obiekty źródłowe, z których zostanie utworzony nowy obiekt.

② Podgląd nowego obiektu na podstawie sposobu scalenia dwóch obiektów źródłowych.

Scalanie obiektów

Przebieg procedury

1. Z pól First Operand i Second Operand należy wybrać dwa obiekty, na których ma być
oparty dany obiekt.

Zaawansowana manipulacja obiektami
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Przebieg procedury

2.

Wybrać żądaną operację z następujących opcji:
• Kliknąć Union, aby utworzyć nowy obiekt z dwóch scalonych obiektów.
• Kliknąć Intersection, aby utworzyć nowy obiekt z przecięcia dwóch obiektów.
• Kliknąć Subtraction, aby utworzyć nowy obiekt powstały z odjęcia drugiego obiektu

(Second Operand) od pierwszego obiektu (First Operand).

3.
• W polu Name należy określić nazwę nowego obiektu. Z dostępnej listy można także

wybrać predefiniowaną strukturę.
• Obiektowi zostanie domyślnie nadana nazwa zgodna z wybranym rodzajem operacji.

4. Kliknąć żądany kolor dla obiektu.

5. Klikając widoki podglądu z prawej strony karty zakładki, można wyświetlić podgląd opera-
cji scalania.

6. Kliknąć przycisk Generate, aby utworzyć nowy obiekt.

7.
• Aby potwierdzić wybrane ustawienia i zamknąć okno dialogowe, kliknąć Close.
• Nowy obiekt będzie teraz wyświetlany w widoku listy w obszarze funkcji.
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6.6.3 Dzielenie obiektów

Informacje ogólne

Zakładka Splitting umożliwia dzielenie zaplanowanych obiektów na mniejsze. Może ona być
przydatna na przykład podczas leczenia nowotworów kręgosłupa, do oddzielenia obszarów
narządów krytycznych (OAR), które nie powinny być wystawiane na napromieniowanie, od
obszarów nowotworu, które powinny otrzymać maksymalną dawkę promieniowania.

Aktywowanie operacji dzielenia

Przebieg procedury

1. Kliknąć Advanced Manipulation ... w obszarze funkcji.

2. Wybrać zakładkę Splitting.

Zakładka Splitting

Rysunek 73 

Etapy początkowe

Przebieg procedury

1. Z listy Source Object wybrać obiekt do podzielenia.

2.

Wybrać żądaną orientację podziału dla bieżącej płaszczyzny:
• Kliknąć opcję Min Area, aby dowolnie określić orientację podziału tak, by zachować mi-

nimalną powierzchnię przekroju poprzecznego.
• Kliknąć opcję Axial, Coronal lub Sagittal, aby podzielić obiekt zgodnie z określoną

orientacją.

Zaawansowana manipulacja obiektami
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Przebieg procedury

3.

Kliknąć przycisk Object Splitter na pasku narzędzi, w zakładce Splitting.

4. Kliknąć preferowany widok na zakładce.

5.

• Za pomocą kursora myszy należy przeciągnąć zielony kwadrat tak, by dostosować pła-
szczyznę cięcia wzdłuż wybranej orientacji.

• Możliwe jest także obrócenie płaszczyzny przez przesunięcie kursora myszy nad lub
pod zielonym kwadratem.

6.

Sprawdzić, czy obiekt został podzielony prawidłowo, używając dostępnych widoków ska-
nów i widoku trójwymiarowego.

Generowanie obiektów podzielonych

Po pomyślnym podzieleniu obiektu w prawidłowy sposób można wygenerować dwa nowe obiekty
oznaczone oknami w kolorze niebieskim i bursztynowym.

Przebieg procedury

1. W polu Name należy określić nazwę pierwszego obiektu.

2. Kliknąć żądany kolor dla obiektu.

3. Kliknąć przycisk Generate Blue or Generate Amber w zależności od tego, który obiekt
ma zostać wygenerowany. Ten obiekt będzie wówczas widoczny na liście Source Object.

4. Powtórzyć etapy 1–3 dla drugiego obiektu.

5.
• Aby potwierdzić wybrane ustawienia i zamknąć okno dialogowe, kliknąć Close.
• Nowe obiekty będą teraz wyświetlane w widoku listy w obszarze funkcji.
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6.6.4 Role Reassignment

Informacje ogólne

Ta funkcja umożliwia zastąpienie obiektu przypisanego danej roli w zaleceniach (patrz str. 170)
innym obiektem.
• Jeśli na przykład objętość tarczowa pomiędzy poszczególnymi sesjami terapii uległa

zmniejszeniu, dostosowaną objętość można utworzyć przy zastosowaniu funkcji skalowania
(str. 143).

• Oryginalny obszar (oznaczony w zaleceniach planu jako planowany obszar napromieniowania,
PTV) można wówczas zastąpić obszarem zmniejszonym.

Aktywowanie ponownego przypisania roli

Kliknąć Role Reassignment ..., aby otworzyć okno dialogowe Reassignment.

Okno dialogowe Reassignment

Rysunek 74 
Obiekty określone jako PTV, Boost lub OAR w zaleceniach (patrz str. 170) są widoczne w
obszarze Assigned Objects.
Pozostałe obiekty dostępne do wyboru znajdują się w obszarze Available Objects.

Przebieg procedury

1. W obszarze Assigned Objects należy wybrać oryginalny obiekt, który ma zostać zastą-
piony.

2. W obszarze Available Objects należy wybrać obiekt, którym ma on zostać zastąpiony.

3. Kliknąć przycisk Swap, aby zamienić obiekt oryginalny obiektem go zastępującym.

4. Aby potwierdzić wybrane ustawienia i zamknąć okno dialogowe, kliknąć Close.

Należy zweryfikować, że dostosowany scenariusz leczenia jest odpowiedni dla
zaplanowanego leczenia.
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6.7 Symulacja danych 4D
6.7.1 Przegląd

Informacje ogólne

Jeśli dostępna jest seria danych 4D (patrz str. 496), w prawym dolnym rogu widoków przekrojów i
widoków rekonstrukcji znajduje się panel kontrolny, umożliwiający wyświetlanie symulacji ruchu
narządów wewnętrznych.
Ta funkcja jest szczególnie przydatna podczas planowania konturów obiektów do terapii
pozaczaszkowych, ponieważ ruch organów wewnętrznych może w takich przypadkach stanowić
istotny czynnik.

Panel kontrolny

Rysunek 75 

Trwa symulacja

① ②

③ ④

Rysunek 76 
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Funkcje Panelu kontrolnego

Element Funkcja

Powoduje uruchomienie symulacji 4D przez automatyczne przeglądanie sek-
wencji dostępnych danych.

Wstrzymuje symulację 4D.

Umożliwia ręczne przeglądanie dostępnych zestawów danych do przodu.

Umożliwia szybkie przejście bezpośrednio do końca symulacji 4D.

Umożliwia ręczne przeglądanie dostępnych zestawów danych wstecz.

Umożliwia przewinięcie bezpośrednio do początku symulacji 4D.

Za pomocą paska regulacji można przeglądać symulację do konkretnego punk-
tu.

Symulacja danych 4D
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6.8 Zamykanie etapu Object Creation
6.8.1 Przegląd

Monit wyjścia

Rysunek 77 
Przed zamknięciem etapu Object Creation należy upewnić się, że wszystkie obiekty zostały
posegmentowane w prawidłowy sposób.

TWORZENIE OBIEKTÓW
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7 TWORZENIE PLANU
LECZENIA

7.1 O planowaniu leczenia

Procedura planowania leczenia

Ten etap umożliwia stworzenie kompletnego planu leczenia.

Przebieg procedury

1. Wybrać szablon lub przeprowadzić ręczne planowanie.

2. Zdefiniować zalecenia dla każdego obiektu planowania.

3. Dodać grupy leczenia.

4. Przejrzeć wyniki alternatywnych algorytmów do obliczania wiązki.

5. Przejrzeć dawkę za pomocą widoków obrazów lub histogramu DVH.

6. Porównać plany.

TWORZENIE PLANU LECZENIA
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7.1.1 Porównanie opcji leczenia

Informacje ogólne

Oprogramowanie iPlan RT Dose umożliwia stworzenie planu leczenia wykorzystującego
następujące techniki terapeutyczne:
• Konformalna terapia wiązkami
• Konformalna terapia łukowa (statyczna i dynamiczna)
• IMRT
• Obrotowa terapia łukowa
• HybridArc

To oprogramowanie nie ogranicza liczby możliwych do zastosowania pól, wiązek ani łuków.
Zastosowanie dużej liczby pól (> 50), łuków (> 10) lub pól IMRT (> 20) wpłynie jednak na
wydajność systemu.

Konformalne terapie wiązkami

W technice konformalnej terapii wiązkami wykorzystuje się specjalne kształty kolimatora dla
różnych kierunków położenia gantry i stołu terapeutycznego, optymalizując w ten sposób każde
pole promieniowania do kształtu planowanej objętości tarczowej (PTV). Ze względu na to, że
zastosowanie kolimatora wielolistkowego umożliwia duży rozmiar pola, zwykle wystarcza
zaplanowanie jednego izocentrum dla każdej zmiany.
Wadą tej techniki jest fakt, że dawka promieniowania dla tkanek otaczających od strony źródła
wiązki może być wyższa niż w przypadku standardowej radiochirurgii z ruchem obrotowym gantry.

Konformalne terapie łukowe

Podczas konformalnych terapii łukowych ruch obrotowy gantry w trakcie napromieniania jest
podobny do ruchu występującego w standardowej radiochirurgii. Dostosowanie pola
promieniowania do kształtu zmiany nowotworowej dla każdej płaszczyzny łuku i kąta gantry jest
podobne jak w przypadku konformalnej terapii wiązkami. Możliwe są zarówno statyczne, jak i
dynamiczne konformalne terapie łukowe.

Leczenie Kształt pola promieniowania

Dynamiczna konformalna te-
rapia łukowa Dostosowana do projekcji PTV w trakcie łuku

Statyczna konformalna tera-
pia łukowa Średni kształt pola jest obliczany dla pełnego łuku

Radioterapia z modulacją intensywności wiązki

W przypadku radioterapii z modulacją intensywności wiązki (IMRT) natężenie wiązek w
dostarczanym polu jest różne. Dzięki temu istnieje możliwość zminimalizowania dawki
promieniowania dla narządów krytycznych znajdujących się w pobliżu planowanego obszaru
napromieniania (PTV).

Obrotowe terapie łukowe

W obrotowych terapiach łukowych wykorzystuje się kolimatory stożkowe, które powodują
generowanie pól promieniowania w kształcie stożka. Wysoka dawka promieniowania jest
dostarczana w punkcie przecięcia, podczas gdy dawki promieniowania poza tym obszarem są
znacznie niższe. Podczas pojedynczej terapii generalnie stosowanych jest wiele łuków ułożonych
w sposób przestrzenny wokół ciała pacjenta, z wykorzystaniem unikalnych dla każdego łuku
kątów stołu terapeutycznego i gantry. Zastosowanie wystarczającej liczby wiązek sprawia, że
rozkład dawki jest lepszy, a jednocześnie dawka promieniowania dla tkanek otaczających jest
minimalizowana.

O planowaniu leczenia
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Terapie łukowe obrotowe są szczególnie przydatne w leczeniu niewielkich zmian o kulistym
kształcie oraz podczas przeprowadzania zabiegów radiochirurgii czynnościowej. Wadą
stosowania pól stożkowych jest to, że czasem konieczne jest zaplanowanie kilku izocentrów dla
jednego planowanego obszaru napromieniania (PTV). W związku z tym dawka promieniowania
wewnątrz zmiany może nie być wystarczająco jednorodna.
Obliczenia dawki dla obrotowych terapii łukowych są przeprowadzane z zastosowaniem
algorytmu stożka kołowego do obliczania dawki. Algorytm Monte Carlo nie jest w tym wypadku
dostępny.

Nie można zagwarantować dokładności stożka kołowego dołączonego do podstawy
kolimatora dla wszystkich kątów kolimatora. Należy upewnić się, że podczas realizacji
leczenia stosowane są identyczne kąty kolimatora co podczas pomiarów wiązek.

W przypadku stożków kołowych szczęki muszą ekranować promieniowanie poza
materiałem stożka. Położenia szczęk stosowane podczas realizacji leczenia muszą być
identyczne z położeniami szczęk zastosowanymi podczas pomiarów wiązek.

HybridArc

HybridArc to kombinacja dynamicznej konformalnej terapii łukowej oraz terapii z modulacją
intensywności dawki (IMRT). Do każdego dynamicznego łuku konformalnego w tej samej pozycji
stołu dodawana jest jedna lub więcej wiązek IMRT, aby optymalizować rozkład dawki poprzez
minimalizację dodatkowego wysiłku podczas konfiguracji.
Użytkownik może dostosować długość łuku oraz liczbę wiązek IMRT przypadających na łuk. Kąty
gantry dla wiązek IMRT są automatyczne rozkładane przez oprogramowanie, przy użyciu
odległości kąta gantry pomiędzy dwoma sąsiednimi wiązkami IMRT i kątem gantry dla pierwszej
wiązki IMRT, obliczonymi jako:

distance length
number
--------------------= first distance

2
----------------------=,

Dodatkowo użytkownik może regulować wagę pomiędzy dawką podaną przez łuk konformalny a
dawką podawaną przez wiązki IMRT. Przed optymalizacją wiązek IMRT optymalizowana jest
apertura dynamicznego konformalnego łuku, zgodnie ze zdefiniowanymi ograniczeniami IMRT,
aby jeszcze bardziej ulepszyć rozkład dawki. W ten sposób technika HybridArc łączy zalety
dynamicznych konformalnych terapii łukowych oraz terapii IMRT.
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7.1.2 Przegląd ekranu głównego

Cel

Na ekranie Treatment Planning można definiować, wyświetlać i edytować plan leczenia.

Otwieranie planu leczenia

Można przejść do tego etapu przez funkcje modułu Navigator (patrz str. 46).
Jeśli plan leczenia nie został wcześniej zdefiniowany, oprogramowanie iPlan RT Dose
automatycznie otworzy okno dialogowe Create Plan (patrz str. 162).

Ekran główny

Rysunek 78 

Refresh MU

Ten przycisk aktualizuje obliczenia jednostek monitorowych dla całego planu leczenia. W
przypadku dużych zmian na przykład wagi grup terapii i pojedynczych elementów
terapeutycznych (patrz strony 196 i 203) czy dostosowania zaleceń (patrzstr. 181) wartości
jednostek monitorowych są aktualizowane tylko automatycznie.
• W przypadku elementów terapii HybridArc opcja Refresh MU przywraca wagę wiązek
łukowych i IMRT po optymalizacji apertury.

• W przypadku elementów IMRT oraz HybridArc Refresh MU wypełnia zalecaną normalizację
dawki w planowanej objętości tarczowej (PTV) po optymalizacji IMRT.

• Generalnie należy unikać stosowania funkcji Refresh MU po optymalizacji terapii IMRT,
ponieważ nie uwzględnia celów OAR. W ten sposób zastosowanie opcji Refresh MU może
doprowadzić do naruszenia ograniczeń w zakresie OAR.

• Refresh MU po optymalizacji IMRT w połączeniu z włączonym algorytmem Monte Carlo
zawsze uruchamia nowe obliczenia Monte Carlo, niezależnie od wcześniejszych wyników
obliczeń. Z powodu statystycznego charakteru algorytmu Monte Carlo każde wykorzystanie
Refresh MU może prowadzić do uzyskania nieco innej wartości jednostek monitorowych dla
wiązki.

O planowaniu leczenia
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Obszar funkcji

Jeśli plan leczenia nie został wcześniej zdefiniowany, dostępne są następujące funkcje:

Element Funkcja

Create Treatment Plan Umożliwia stworzenie nowego planu leczenia (patrz str. 162).

Object Manipulation Umożliwia edytowanie kształtu obiektów na podstawie ich składu lub
poprzez przeprowadzanie operacji logicznych (patrz str. 142).
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7.1.3 Funkcje paska narzędzi zależnego od dawki i funkcje widoku

Funkcje paska narzędzi

Element Funkcja Patrz

Przycisk Plan Comparison umożliwia wczytanie drugiego planu
leczenia, który można porównać z aktualnym planem leczenia, lub
porównanie obliczeń wykonanych za pomocą algorytmów Monte
Carlo i Pencil Beam.

Strona 246

Przycisk Open DVH Dialog umożliwia otwarcie okna dialogowe-
go, w którym można obliczyć dawkowanie promieniowania dla za-
planowanych objętości tarczowych. 

Strona 227

Przycisk Dose Display umożliwia otwarcie okna dialogowego, w
którym można skonfigurować różne opcje wyświetlania dawki, np.
wartości względne lub bezwzględne, jednostki cGy lub Gy itp. 

Strona 225

Przycisk Toggle Monte Carlo / Pencil Beam umożliwia przełą-
czanie pomiędzy algorytmami Monte Carlo i Pencil Beam do obli-
czania dawki. 

Strona 216

Przycisk Show Dose umożliwia wyświetlenie konturów zaplano-
wanej dawki dla każdego obszaru docelowego wraz z odpowied-
nią skalą jednostek dawki. 

Strona 221

Przycisk Threshold umożliwia wyświetlenie tylko jednej wartości
progowej, co pozwala użytkownikowi skoncentrować się na kon-
kretnej wartości dawki. 

Strona 223

Funkcje widoku obrazu

Element Funkcja Patrz

Przycisk Toggle view mode umożliwia wyświetlenie czołowego
lub czaszkowego widoku samych narządów krytycznych (OAR) lub
też wszystkich struktur. 

Strona 252

Przycisk Show/draw planning shape umożliwia dostosowanie po-
la promieniowania przez ustawienie listków kolimatora wielolistko-
wego. 

Strona 271

Przycisk Show/change leaves and jaw positions umożliwia ręcz-
ne dostosowanie położeń listków i szczęk. Strona 272

Przycisk Enter leaf positions numerically umożliwia wprowadze-
nie konkretnych wartości dla każdego listka. Strona 274

Przycisk Reset manual changes to shape umożliwia odwrócenie
dokonanych regulacji położeń listków. Strona 275

O planowaniu leczenia
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Element Funkcja Patrz

Przycisk Toggle fluence display umożliwia przełączenie wyświet-
lanego obrazu do mapy fluencji. Strona 224

Przycisk Arc/Beam display umożliwia dokonanie wyboru wyświet-
lenia różnych zaplanowanych wiązek i łuków. Strona 258

Funkcje te umożliwiają przechodzenie pomiędzy wybranymi łukami
lub wiązkami IMRT.

Strona 276

Przełącza pomiędzy różnymi wiązkami IMRT w technice Hybri-
dArc.
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7.2 Tworzenie nowego planu leczenia
7.2.1 Przegląd

Informacje ogólne

Po ukończeniu etapu Object Creation (patrz str. 73) automatycznie pojawia się monit o
utworzenie nowego planu leczenia.
Jeśli plan leczenia nie został jeszcze zdefiniowany, możliwe jest także utworzenie nowego planu
przez kliknięcie opcji Create Treatment Plan.

Okno dialogowe Create Plan

Rysunek 79 

Opcje tworzenia planów

Istnieją trzy możliwe odmiany tworzenia nowego planu leczenia:

Część Patrz

Tworzenie zupełnie nowego planu Strona 164

Tworzenie nowego planu (z istniejącymi zaleceniami) Strona 164

Tworzenie nowego planu (z istniejącymi zaleceniami i ustawieniami) Strona 164

Zarządzanie szablonami planów

W celu dokonania reorganizacji istniejących szablonów leczenia należy kliknąć przycisk
Manage... (patrz str. 303).

Tworzenie nowego planu leczenia
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Kolejne modyfikacje

Modyfikacje ukończonego planu leczenia można przeprowadzić w oknie dialogowym
Prescription (patrz str. 181). Rodzaj zaleceń (patrz str. 169) można jednak ustawić tylko w oknie
dialogowym Create Plan.
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7.2.2 Opcje tworzenia planów

Tworzenie zupełnie nowego planu

Przebieg procedury

1. Wybrać przycisk opcji Manually w dolnej części okna dialogowego Create Plan.

2. Kliknąć Next, aby zdefiniować zalecenia (patrz str. 167).

Ustawienia terapii trzeba zdefiniować oddzielnie, w oknie dialogowym Group (patrz str. 185).

Tworzenie nowego planu (z istniejącymi zaleceniami)

Przebieg procedury

1. Wybrać przycisk opcji Plan Template w górnej części okna dialogowego.

2. Wybrać pożądany szablon z listy.

3. Zaznaczyć pole wyboru Load prescription only i kliknąć Next.

Wybrane informacje związane z zaleceniami zostaną zastosowane w planie leczenia i można je
modyfikować:
• w oknie dialogowym Create Plan (patrz str. 167)
• w oknie dialogowym Prescription (patrz str. 181)

Ustawienia terapii trzeba zdefiniować oddzielnie, w oknie dialogowym Group (patrz str. 185).

Tworzenie nowego planu (z istniejącymi zaleceniami i ustawieniami)

Przebieg procedury

1. Wybrać przycisk opcji Plan Template w górnej części okna dialogowego.

2. Wybrać żądany szablon z listy i kliknąć Next.

Wybrane informacje związane z zaleceniami zostaną zastosowane w planie leczenia i można je
modyfikować:
• w oknie dialogowym Create Plan (patrz str. 167)
• w oknie dialogowym Prescription (patrz str. 181)

Informacje związane z ustawieniami terapii zostaną zastosowane w planie leczenia i można je
modyfikować w oknie dialogowym Group (patrz str. 185).

Rozkład łuków lub wiązek utworzony poprzez wybranie szablonu nie jest zoptymalizowany
pod względem klinicznym. Konieczne jest oszacowanie skuteczności utworzonego planu
przed realizacją leczenia.

Tworzenie nowego planu leczenia
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7.2.3 Zmiana właściwości planu

Informacje ogólne

Właściwości planu leczenia można zmienić w oknie dialogowym Properties RTPlan.

Ustawianie parametrów obliczania dawki

Przebieg procedury

1.

Wybrać obiekt The RTPlan w obszarze funkcji.

2. Kliknąć opcję Properties w zakładce Functions w obszarze funkcji, aby otworzyć okno
dialogowe Properties.

Okno dialogowe RTPlan Properties

Rysunek 80 

Element Funkcja

Name Nazwa planu leczenia. Pojawia się w zakładce funkcji. Domyślna nazwa to
„The RTPlan”.

Treatment Type Typ terapii – czaszkowa lub pozaczaszkowa.

Plan Intent Można wskazać intencję wykonywania planu, np. paliatywny lub leczniczy.

Można także zobaczyć:
• aktualny zestaw referencyjny i zestaw danych ułożenia ciała pacjenta
• orientację pacjenta
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Inne właściwości

W tym oknie dialogowym można ustawić właściwości dla następujących funkcji:
• Dose Calculation: patrz str. 213.
• Monte Carlo: patrz str. 217.
• Prescription: patrz str. 213.

Tworzenie nowego planu leczenia
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7.3 Definiowanie zaleceń
7.3.1 Przegląd

Informacje ogólne

Zalecenia to podstawa planu leczenia. W zaleceniach można zdefiniować:
• Która struktura jest planowaną objętością tarczową (PTV) lub obszarem wzmocnienia (Boost) i

które narządy są krytyczne (OAR)
• Jak dawka ma być obliczona względem struktury
• Jaką dawkę powinna otrzymać PTV lub struktura Boost
• Jaką wagę powinien mieć każdy narząd OAR
• Ograniczenia dawki i objętości dla każdego obiektu
• Cele optymalizacji planowania

Okno dialogowe Create Plan

Rysunek 81 

Definiowanie zaleceń

Przebieg procedury Patrz

1. Wybrać rodzaj zaleceń. Strona 169

2. Przypisać typy planowanym obiektom, jak na przykład OAR, PTV. Strona 170

3. Skonfigurować ustawienia dawki i frakcjonowania dla obiektów PTV i Boost. Strona 171

4. Zdefiniować histogram dawka-objętość (DVH) dla każdego obiektu. Strona 175

5.
Zdefiniować ograniczenia dla PTV i różnych narządów OAR. Wynikowy plan
powinien spełniać te ograniczenia.
UWAGA: Ograniczenia można zmienić na cele.
 

Strona 177
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Przebieg procedury Patrz

6. Zdefiniować cele planowania. Wpłyną one na obliczenia optymalizacji dawki
podczas planowania odwrotnego. Strona 177

UWAGA: Można także zmodyfikować istniejące zalecenia (patrz str. 181).
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168 Kliniczną instrukcją obsługi Wyd. 1.5 iPlan® RT Wer. 4.5



7.3.2 Wybór rodzaju zaleceń

Informacje ogólne

Rodzaj zaleceń określa sposób obliczania dawki względem struktury docelowej.
Rodzaje zaleceń są definiowane globalnie dla planu leczenia. Późniejsza zmiana rodzajów
zaleceń nie jest możliwa.

Rodzaje zaleceń

Rysunek 82 

Który rodzaj zaleceń?

Rodzaj zaleceń

Dose Volume Presc-
ription

Ten rodzaj zaleceń stosuje się w celu zapewnienia otrzymania przez
konkretną wartość procentową struktury docelowej konkretnej wartości
procentowej zaleconej dawki.
W przypadku wybrania opcji Dose Volume Prescription system może
automatycznie obliczyć najlepszy współczynnik pokrycia dawka-objętość
z uwzględnieniem zdefiniowanych ograniczeń (patrz str. 177).
UWAGA: Punkt normalizacji nadal może być utworzony później (patrz
str. 242).
 

Point Prescription to
Isocenter

Ten rodzaj zaleceń definiuje konkretną dawkę dla punktu w izocentrum
(punktu normalizacji) bez uwzględniania objętości struktury.
W przypadku wybrania opcji Point Prescription to Isocenter oprogra-
mowanie wskaże, że dane ograniczenie nie zostało uwzględnione w his-
togramie dawka-objętość (patrz str. 175). Wówczas konieczne jest ręcz-
ne dostosowanie planu zgodnie z wymaganiami.

UWAGA: W przypadku wybrania opcji Dose Volume Prescription należy zapewnić uzasadniony
margines wokół PTV, aby uwzględnić półcień MLC.
 

Dawka względna

To ustawienie definiuje stosunek dawki, którą zajmuje się lekarz. Dawka względna 100% oznacza
dawkę absolutną równą 1.

Obliczenia dawki

Można dostosować parametry obliczania dawki. Patrz str. 213.
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7.3.3 Przypisywanie rodzajów do obiektów

Informacje ogólne

Do każdego obiektu można przypisać konkretny rodzaj obiektu za pomocą przycisków opcji
znajdujących się poza listą, np. PTV lub Boost.

Przypisywanie obiektów

Rysunek 83 

Dostępne ustawienia

Rodzaj obiektu Opis

PTV Odpowiedni obiekt jest ustawiany jako planowany obszar docelowy.

Boost

Wybrany planowany obszar docelowy można zdefiniować tak, by otrzymał wy-
ższą dawkę promieniowania.
Obszary, których dotyczy zwiększona dawka promieniowania, muszą zawsze
stanowić część planowanych obszarów napromieniowania (PTV).

OAR
Ustawienia określane dla obiektów narządów krytycznych (OAR) (patrz str.
171) mają bezpośredni wpływ na automatyczną optymalizację listków w przy-
padku terapii konformalnych.

Other
Tej opcji można użyć w razie potrzeby, aby zdefiniować struktury o ogólnym
znaczeniu, które nie są bezpośrednio związane z obszarem napromieniowa-
nia. Brak szczególnych ustawień dostępnych dla obiektów tego rodzaju.

Przypisanie rodzajów obiektów

Przebieg procedury

1. Wybrać obiekt z listy.

2.

Przypisać rodzaj, aktywując przycisk opcji np. PTV, OAR itp. Kolor obiektu na liście zmie-
ni się.
Odpowiednie obiekty można także zaznaczać łącznie (za pomocą myszy oraz klawiszy
Shift lub Ctrl) i przypisywać je konkretnemu rodzajowi obiektu za pomocą przycisków op-
cji.

3. Zdefiniować zalecenia dotyczące dawki dla każdego obiektu PTV i Boost.

4. Zdefiniować ograniczenia dla każdego obiektu OAR.

5. Zdefiniować cele dla każdego obiektu PTV, Boost i OAR.

Definiowanie zaleceń
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7.3.4 Definiowanie zaleceń dotyczących dawki dla obiektów PTV i Boost

Informacje ogólne

Informacje na temat zaleceń i frakcji można definiować dla każdego PTV widocznego na liście
Objects.

Obszar ustawień

Rysunek 84 

Definiowanie ustawień obiektów PTV

Przebieg procedury

1. Należy wybrać właściwy obiekt z listy Objects.

2. Upewnić się, że przycisk PTV jest wybrany. Obiekt powinien być teraz zaznaczony na zie-
lono i oznaczony jako PTV.

3. Zdefiniować całkowitą liczbę frakcji za pomocą pola przewijanego Number of Fractions.

4.

Zdefiniować dawkę. Może to być:
• Konkretna dawka dla każdej opcji Single Fraction lub
• Ogólna dawka w przypadku opcji All Fractions

Za pomocą okna dialogowego Dose Display (patrz str. 225) można zdefiniować:
• jednostkę dawki (cGy lub Gy)
• to, czy dawka jest względna czy absolutna

5.

Ustawić cel normalizacji:
• za pomocą listy rozwijanej ustawić preferowane cele normalizacji jako docelową dawkę

absolutną lub względną lub
• ustawić opcję Normalization bezpośrednio jako objętość procentową (V%),
• ustawić punkt normalizacji w histogramie DVH, wybierając punkt ograniczenia, klikając

prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe, i wybierając opcję Nor-
malization. Patrz str. 177.

Zdefiniowany cel zostanie zachowany przez funkcję Refresh MU.
Aby wykonywać normalizację natychmiast podczas obliczeń IMRT wprost, wybrać punkt
normalizacji, kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe, i wy-
brać opcję Renormalize Post-Optimization.
UWAGA: Optymalizacja apertury dla terapii typu HybridArc normalizuje także punkty wy-
brane do opcji Renormalize Post-Optimization jednak tylko wtedy, gdy nie ma żadnej
oczekującej optymalizacji IMRT.
 

6. W obszarze Assigned groups można później przypisywać grupy terapii (patrz str. 181).
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Definiowanie ustawień obiektów Boost

Można zdefiniować ustawienia dla obiektów Boost w taki sam sposób, jak dla obiektów PTV. W
przypadku obiektów Boost dawka obszarów PTV jest uzupełniana. Ogólny wynik jest wyświetlany
prawidłowo w histogramie dawka-objętość (patrz str. 175).
UWAGA: Jeśli dany obszar docelowy składa się z dwóch obszarów PTV, z których jeden zawiera
się w drugim, zalecamy przypisanie obszarowi PTV znajdującemu się wewnątrz typu obiektu
Boost.
 

PTV i planowanie wprost

W przypadku planowania wprost każdy obszar PTV lub obiekt Boost musi zawierać jedno
przypisane do niego izocentrum (patrz str. 185).

PTV i planowanie IMRT

Podczas planowania terapii techniką IMRT można poddawać napromienianiu wiele obszarów PTV
z jedną grupą leczenia oraz z wykorzystaniem zintegrowanych obiektów Boost. W tym wypadku
nie ma konieczności wybierania grupy leczenia dla obiektu(-ów) typu Boost i można zignorować
liczbę frakcji, ponieważ tylko wartość dawki ma rozstrzygające znaczenie. 
UWAGA: Podczas leczenia wielu zmian za pomocą jednej grupy leczenia należy pamiętać, że z
powodów fizycznych i technicznych istnieją ograniczenia dotyczące odległości pomiędzy
zmianami i ich położenia w obrębie możliwego pola terapeutycznego.
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7.3.5 Definiowanie ograniczeń dawki dla obiektów OAR

Informacje ogólne

Można zdefiniować poziom ochrony, jaką każdy narząd OAR powinien otrzymać podczas
planowania.

Należy zawsze prawidłowo zaznaczyć kontur i zdefiniować narządy OAR, aby uniknąć
niezamierzonego podania dawki na narządy OAR.

Ustawienia OAR

Rysunek 85 

Definiowanie ustawień obiektów OAR

Przebieg procedury

1. Należy wybrać właściwy obiekt z listy Objects.

2. Upewnić się, że przycisk OAR jest wybrany. Obiekt powinien być teraz zaznaczony na
niebiesko i oznaczony jako OAR.

3. Jeśli użytkownik chce wykonać planowanie Forward Planning, należy zdefiniować prio-
rytet w opcji OAR Type (patrz niżej).

4. Jeśli użytkownik chce wykonać Inverse Planning, należy przypisać każdemu narządowi
OAR wartość Guardian (zabezpieczającą) (patrz niżej).

Planowanie wprost

Jeśli użytkownik chce przeprowadzić planowanie Forward Planning, każdemu obszarowi OAR
można przypisać jeden z trzech poziomów ważności, które są uwzględniane podczas
późniejszego planowania:

Priorytet OAR Opis

OAR Type 1

System uwzględnia te obiekty podczas optymalizacji listków.
Obiekty OAR o priorytecie 1 powinny być całkowicie blokowanie w celu
ochrony danego obszaru. W zależności od położenia obszaru PTV pełne
100% zablokowanie może jednak nie zawsze być możliwe.

OAR Type 2
System uwzględnia także te obiekty podczas optymalizacji listków.
Części marginesu PTV, które nakładają się z obiektami OAR o priorytecie 2
są blokowane w celu ochrony odpowiadającego im obszaru.
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Priorytet OAR Opis

OAR Type 3 Obiekty te nie są uwzględniane podczas optymalizacji listków.

Planowanie odwrotne

Jeśli użytkownik chce wykonać planowanie Inverse Planning, należy przypisać każdemu
narządowi OAR wartość Guardian. 

Rodzaj OAR Domyślna wartość Guardian

OAR Type 1 Ustawienia domyślne zapewniają 100% ochronę przypisanego obiektu.

OAR Type 2 Ustawienia domyślne zapewniają 66% ochronę przypisanego obiektu.

OAR Type 3 Ustawienia domyślne zapewniają 33% ochronę przypisanego obiektu.

W przypadku konformalnych terapii wiązkami i konformalnych terapii łukowych ustawienia
wartości Guardian nie wpływają na automatyczne obliczenia jednostek monitorowych (MU).

Ustawienia wartości Guardian a terapia IMRT

Ustawienia wartości Guardian są szczególnie ważne dla optymalizacji dawki podczas terapii
techniką IMRT lub HybridArc, ponieważ obliczone optymalizacje są wynikiem działań mnożenia z
wykorzystaniem procentowej wartości Guardian.
• Jeśli wartość Guardian dla obiektu OAR jest ustawiona na 100%, obiekt OAR zostanie

całkowicie uwzględniony podczas optymalizacji dawki.
• Struktura typu OAR z ustawieniem wartości zabezpieczającej na 0% nie zostanie wcale

uwzględniona podczas optymalizacji dawki.
• W przypadku terapii typu HybridArc, jeśli wartość zabezpieczająca jest ustawiona na mniej niż

10%, obiekt OAR nie jest uwzględniany podczas optymalizacji apertury.
Bardziej szczegółowe informacje na temat optymalizacji dawki można znaleźć w rozdziale str.
315.

Stosunek dawki

Informacje na temat stosunku dawki dla widoku wyświetlania są dostępne w dolnej części obszaru
ustawień, pod nazwą General Dose Relation for Display. Jeśli dla danego planu leczenia o
różnych zaleceniach dawek zostały zdefiniowane co najmniej dwa obszary PTV, możliwe jest
dostosowanie tej wartości tak, by został zastosowany właściwy stosunek. Jest to wyłącznie
ustawienie ekranu i nie ma wpływu na rzeczywiste zalecenia dawki.

Wartość All Fractions jest zawsze równa wartości procentowej dawki oczekiwanej dla
obszarów PTV. W przypadku wszystkich wspólnych ustawień wartość ta powinna
odpowiadać zależności dawki. Na przykład zalecenie dawki użytkownika wynosi 20,0 Gy
dla danego obszaru PTV, jeśli preferowany stosunek wyświetlania wynosił 80% = 16,0 Gy.
Złożoność jest większa w przypadku wielu obszarów typu PTV o różnych zaleceniach.
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7.3.6 Sprawdzanie histogramu dawka-objętość

Informacje ogólne

Histogram dawka-objętość (DVH) jest wyświetlany dla każdego obiektu w środkowym obszarze
okna dialogowego Create Plan.
Dla każdego obiektu pokazuje jaką dawkę każdy fragment obiektu powinien otrzymać.
Informacje zawarte w histogramie dawka-objętość zależą od konkretnych ustawień obiektów i
zaleceń.

Sprawdzanie DVH dla obiektu

Aby wyświetlić DVH dla obiektu, należy wybrać ten obiekt z listy Objects. Histogram DVH
zostanie wyświetlony.

Histogram dawka-objętość (DVH) nie powinien stanowić jedynego kryterium decydującego
o dokładności planu leczenia. Innym możliwym kryterium może być widok ekranu rozkładu
dawki.

Histogram dawka-objętość (przykład PTV)

①

②

③

④

⑤

⑤

Rysunek 86 

Nr Element Funkcja

① Volume Kliknąć tutaj, aby zmodyfikować jednostkę, w jakiej wyświetlana
jest objętość (ccm lub procenty).

② Zależność objętość-
dawka

Wyświetlana dla każdego punktu ograniczeń zdefiniowanego na
wykresie dla bieżącego obiektu. Patrz str. 177.

③ Obszary zacienione Obszary na DVH, przez które wykres zależności dawka/objętość
nie powinien przechodzić.
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Nr Element Funkcja

④ Dose Kliknąć tutaj, aby zmodyfikować jednostkę, w jakiej wyświetlana
jest dawka (Gy, cGy lub procenty).

⑤ Punkty ograniczeń Patrz str. 177.

Osie X i Y

Oś Opis

Oś Y Objętość obiektu (% lub ccm).

Oś X Dawka otrzymywana przez tę objętość (względna [%] lub absolutna [Gy lub
cGy]).

Wartość zabezpieczająca

Ustawienie wartości zabezpieczającej dla bieżącej struktury typu OAR jest przedstawiane na
wykresie poniżej widoku zależności dawki.

Zmiana zakresu objętości lub dawki

Aby zwiększyć wyświetlaną objętość lub zakres dawki, należy kliknąć i przeciągnąć strzałki
znajdujące się przy końcu osi y i x, aż wykres osiągnie pożądany zakres. Podwójne kliknięcie
myszą osi powoduje automatyczne dostosowanie do optymalnego dopasowania.
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7.3.7 Definiowanie ograniczeń i celów

Ograniczenia

Ograniczenia służą do wyznaczania limitu dawki dostarczanej do struktur innych niż objętość
tarczowa. Są one zwykle definiowane przez lekarza.

Ograniczenia priorytetowe

Ustawienie ograniczenia jako priorytetowego przypisuje danemu ograniczeniu wyższą w hierarchii
ważność w przypadku obiektów typu PTV, a w przypadku planowania odwrotnego – dla
wszystkich obiektów.
Waga dla priorytetowych obiektów OAR w technice IMRT jest zwiększona o czynnik 10 (OAR
niski), 100 (OAR średni) lub 1000 (OAR wysoki).
Ponowna normalizacja zaleceń jest obliczana w taki sposób, że powstający histogram dawka-
objętość (DVH) zawsze odpowiada priorytetowemu ograniczeniu w prawidłowy sposób.

Cele

Tak samo jak ograniczenia, można zdefiniować także cele. Cele są wykorzystywane do
planowania terapii techniką IMRT. Cele umożliwiają ustawienie preferowanych targetów dla
optymalnego planu, przy jednoczesnym pozostaniu w granicach nakładanych przez ograniczenia.

Dostępne ograniczenia

W zależności od wybranych zaleceń i rodzaju terapii zastosowanie ograniczeń różni się w
następujący sposób:

Zalecenia/terapia PTV/Boost OAR Other

Zalecenia dawka-ob-
jętość

3 domyślne ograni-
czenia
Wartości definiowa-
ne przez użytkowni-
ka
Wykorzystywane w
obliczeniach jedno-
stek monitorowych

Liczba ograniczeń
definiowana przez
użytkownika
Wartości definiowa-
ne przez użytkowni-
ka
Tylko ekran

Brak ograniczeń

Zalecenia typu punkt

2 domyślne ograni-
czenia
Wartości definiowa-
ne przez użytkowni-
ka
Tylko ekran

Planowanie odwrot-
ne

Liczba ograniczeń zależy od wybranego typu obiektu
Wszystkie ograniczenia definiowane dla wszystkich obiektów są uwzględ-
niane podczas optymalizacji dawki

Modyfikacje istniejących ograniczeń w DVH

Przebieg procedury

1. Należy wybrać żądany obiekt z listy Objects.

2. Odznaczyć pole wyboru Change Only Objectives.
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Przebieg procedury

3.
Za pomocą myszy wybrać punkt ograniczeń w DVH. (Patrz Rysunek 86).
Punkt zostanie podświetlony i można go przeciągnąć do innego położenia.

4. Aby usunąć punkt ograniczenia lub zmienić jego ustawienie na ograniczenie priorytetowe,
kliknąć punkt prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe.

Dodawanie celów w DVH

Przebieg procedury

1. Należy wybrać żądany obiekt z listy Objects.

2. Zaznaczyć pole wyboru Change Only Objectives.

3.

Za pomocą myszy wybrać punkt ograniczeń w DVH. (Patrz Rysunek 86).
Punkt zostanie podświetlony i można przeciągnąć nowy punkt do innego położenia.
Dolne i górne ograniczenia PTV mogą być zdefiniowane jako cele, których należy prze-
strzegać podczas terapii typu IMRT.

4. Aby usunąć cel lub zmienić jego ustawienie na priorytetowe, kliknąć cel prawym przycis-
kiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe.

Ograniczenia i cele w DVH

Symbol

Ograniczenie (definiowane przez lekarza)

Punkt normalizacji

Cel (do optymalizacji)

Ograniczenia i cel

Priorytetowy (oznaczony dodatkową ramką)

Modyfikacja ograniczeń i celów w oknie dialogowym Edit

Przebieg procedury

1. Należy wybrać żądany obiekt z listy Objects.

2. Kliknąć opcję Numeric.

3. Ręcznie zdefiniować wartości objętości (w %) oraz dawki (w grejach, Gy) dla każdego
punktu. Punkt zostanie odpowiednio umiejscowiony na histogramie DVH.
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Przebieg procedury

4.

W przypadku obszarów PTV i obiektów Boost ① można zdefiniować trzy ograniczenia
(dawka niższa, dawka żądana lub 50% oraz dawka wyższa).
W przypadku obiektów typu OAR ② można zdefiniować wiele punktów ograniczeń. Za-
wsze konieczne jest zdefiniowanie dawki maksymalnej.

①

②

5. Jeśli jest to wymagane, można także ustawić ograniczenie jako Prioritize lub jako Objec-
tive.

6. Aby potwierdzić ustawienia, należy kliknąć OK.

Dodawanie nowych ograniczeń

Tworzenie nowych ograniczeń jest możliwe tylko dla obiektów typu OAR. Aby tego dokonać,
należy:

Przebieg procedury

1. Wybrać żądany obiekt OAR z listy Objects (patrz str. 170).

2.
Umieścić kursor myszy przy najwyższym punkcie osi objętości histogramu DVH (ozna-
czony jako punkt przecinający się z linią) i przeciągać kursor myszy tak długo, aż na wy-
kresie pojawi się nowy punkt.
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Zapisywanie ograniczeń jako szablony

Przebieg procedury

1.

Aby zapisać bieżące ustawienia ograniczeń jako szablon do wykorzystania w przyszłości,
należy kliknąć Save As ... obok listy Constraint Templates, aby otworzyć okno dialogo-
we Save.

2. Wprowadzić odpowiednią nazwę dla szablonu ograniczeń w polu Enter new name.

3. Aby zapisać nowy szablon ograniczeń, kliknąć Save.

Wykorzystywanie szablonów ograniczeń

Szablony ograniczeń, które zostały zapisane w sposób opisany w sekcji str. 180, można wybierać
i stosować w aktualnym histogramie DVH.

Rysunek 87 

Przebieg procedury

1. Z rozwijanej listy Constraint Templates wybrać szablon, który ma zostać zastosowany
dla bieżącego histogramu DVH.

2. Wybrane wartości można później edytować w sposób opisany w sekcji str. 177.

3. Jeśli dany szablon nie jest już potrzebny, należy go wybrać, a następnie usunąć, klikając
Delete.

Bardziej szczegółowe informacje na temat szablonów ograniczeń można znaleźć w sekcji str.
307.
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7.3.8 Modyfikowanie istniejących zaleceń

Informacje ogólne

Po stworzeniu planu leczenia (patrz str. 164) można w dowolnej chwili edytować informacje
dotyczące zaleceń.

Modyfikowanie zaleceń

Należy kliknąć Prescription w zakładce Prescription w obszarze funkcji ekranu głównego.
Pojawia się okno dialogowe Prescription.

Zdecydowanie zaleca się sprawdzanie obliczonych rozkładów dawki i histogramów dawka-
objętość po dokonaniu modyfikacji w oknie dialogowym Prescription i po kliknięciu
Refresh MU w obszarze funkcji.

Okno dialogowe Prescription

Rysunek 88 

Co można modyfikować?

To okno dialogowe zawiera podobne opcje konfiguracji jak okno dialogowe Create Plan (patrz str.
167), początkowo służące do określenia żądanych parametrów zaleceń.
Zmiana rodzaju zaleceń nie jest już jednak możliwa (patrz str. 169).
Możliwe jest także określenie, czy grupy terapii wyszczególnione pod nazwą Assigned groups
zostaną wykluczone z planowania dawki (patrz str. 182).
UWAGA: Modyfikacja Assigned groups nie jest możliwa podczas tworzenia planu, ponieważ
zależność pomiędzy obiektami PTV a izocentrum można ustalić tylko na ekranie głównym
planowania leczenia (patrz str. 185).
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Przypisywanie grup do obliczeń MU

Można określić, czy grupy terapii wyszczególnione pod nazwą Assigned groups zostaną
uwzględnione w obliczeniach jednostek MU.

Przebieg procedury

1. Kliknąć Edit w oknie dialogowym Prescription.

2.

W wyświetlanym oknie dialogowym Edit można:
Określić, czy grupa terapii oraz obszar PTV (np. Tumor) powinny zostać uwzględnione w
planowaniu dawki.
Określić odpowiedni względny czynnik wagowy, jeśli dany plan leczenia zawiera więcej
niż jedno izocentrum.

Informacje te można także później edytować za pomocą ikony Open Weighting Dialog
znajdującej się w obszarze funkcji podczas planowania leczenia (patrz str. 196).

Definiowanie zaleceń
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7.3.9 Zalecenia dla punktu normalizacji

Informacje ogólne

Podczas tworzenia zaleceń dla punktu normalizacji ważne jest uwzględnienie algorytmicznej i
numerycznej natury wyniku obliczeń.
Obliczony półcień pola promieniowania, obszar z wysokim gradientem dawki, jest szczególnie
wrażliwy na różnice w algorytmie do obliczania dawki.

Charakterystyka półcienia

Różnice modelowania wiązki a tym samym także charakterystyki półcienia są wywołane
następującymi przyczynami:
• Poprawki algorytmu i poprawki numeryczne w algorytmie Pencil Beam pomiędzy różnymi

wersjami oprogramowania iPlan RT Dose.
• Różne algorytmu do obliczania dawki (jak na przykład algorytmy Pencil Beam i Monte Carlo).
• Statystyczna natura algorytmu (Monte Carlo) prowadzi do statystycznie różnych obliczonych

dawek punktowych.
W szczególności tworząc zalecenia dotyczące dolnego ograniczenia dawki w PTV należy
pamiętać, że w niektórych przypadkach niewielkie różnice w modelowaniu numerycznym mogą
mieć znaczący wpływ na zaleconą wartość jednostek monitorowych.

Rysunek 89 
Rysunek 89 przedstawia dwa profile dawki obliczone za pomocą różnych algorytmów. Pokazuje
wpływ różnych półcieni wiązki z różnych algorytmów na objętość PTV.

Przykład: zalecanie dawki x do 100% dla objętości PTV

Jak pokazuje Rysunek 89, półcień wiązki pokrywa się z obszarami PTV. W efekcie wszelkie
różnice w półcieniu wiązki podczas stosowania różnych algorytmów (np. Pencil Beam lub Monte
Carlo) mają wpływ na rozkład dawki w obszarze PTV.
Dlatego wszelkie zmiany obszarów PTV z niską dawką (tj. obszarów półcienia pola) całkowicie
wpływają na zaleconą wartość jednostek monitorowych, ponieważ jednostki monitorowe są
skalowane w taki sposób, że punkt dawki z najniższą dawką otrzymuje zaleconą dawkę x po
ponownym przeskalowaniu jednostek monitorowych.
W szczególności w przypadku algorytmu Monte Carlo nie zaleca się normalizacji dawki przy 100%
objętości PTV. Ze względu na statystyczną naturę algorytmu rozkład dawki w objętości PTV
odzwierciedla także ten szum statystyczny. Zalecanie dawki x 100% objętości prowadzi
efektywnie do zalecenia typu punktowego dla punktu dawki z trochę za niską dawką, ze względu
na szum statystyczny. Tworzenie zaleceń w taki sposób może prowadzić do znacznych różnic w
jednostkach monitorowych.
Scenariusz zakładający tworzenie zaleceń dla 100% objętości PTV jest przykładem
ekstremalnym. Ale podobnie może być dla małych objętości PTV podczas tworzenia zaleceń dla
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frakcji PTV. Także w takim wypadku należy zastanowić się, czy rozsądnym jest tworzenie zaleceń
na przykład dla 90% objętości PTV, jeśli objętość PTV jest tak mała, że niewielkie różnice w
półcieniu wiązki mogą w znaczący sposób wpłynąć na dawkę dla 90% objętości PTV.

Definiowanie zaleceń
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7.4 Dodawanie grup terapii
7.4.1 Przegląd

Informacje ogólne

Po ukończeniu definiowania parametrów zaleceń (patrz str. 167) można rozpocząć definiowanie
parametrów terapii.

Czym jest grupa terapii?

Grupa terapii definiuje konkretną terapię jednej objętości PTV, w tym:
• aparat, który zostanie wykorzystany
• izocentrum
• technikę terapeutyczną:

- IMRT
- konformalne terapie wiązkami
- konformalne terapie łukowe
- obrotową terapię łukową
- HybridArc

• informacje o kolimatorze
• liczbę wiązek, rozkład i wiązki, jeśli dotyczy

Dodawanie grupy terapii

Przebieg procedury

1.

Wybrać obiekt The RTPlan w obszarze funkcji.

2. Kliknąć Add Treatment Group w zakładce Functions w obszarze funkcji, aby otworzyć
okno dialogowe Group.
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Okno dialogowe Group

Rysunek 90 

Definiowanie grupy terapii

Przebieg procedury

1.
Wprowadzić nazwę grupy terapii w polu Group name.
UWAGA: Każda nazwa grupy otrzymuje domyślny przedrostek „Group”.
 

2. Za pomocą rozwijanej listy Select PTV wybrać obszar PTV, do którego ma zostać przypi-
sana grupa terapii.

3.

W obszarze Isocenter coordinate wybrać jedną z opcji:
• Use existing coordinate, aby ustawić nową grupę terapii z wykorzystaniem istnieją-

cych współrzędnych grupy terapii systemu iPlan RT Dose, zewnętrznych współrzęd-
nych zaimportowanych przez aplikację DICOM RT lub oznaczonych punktów wygene-
rowanych na przykład za pomocą oprogramowania iPlan Cranial.

• New coordinate in selected PTV, aby ustawić nową grupę terapii w środku geome-
trycznym wybranego obszaru PTV.

Rozwijana lista Use existing coordinate obejmuje także zewnętrzne współrzędne zaim-
portowane przez DICOM RT. Po wybraniu zewnętrznej współrzędnej nie można jej pó-
źniej ustawić ponownie.

4.
Wybrać profil urządzenia, które ma zostać użyte, w sekcji Select profile.
Zaznaczenie pola wyboru Hide older profiles powoduje wyświetlenie tylko najnowszego
profilu dla każdej nazwy profilu.

Dodawanie grup terapii
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Przebieg procedury

5.

W obszarze Irradiation setup należy zdefiniować ustawienia leczenia za pomocą jednej
z opcji:
• Create new elements: wybór rodzaju terapii w zależności od opcji terapii obsługiwa-

nych przez wybrany profil urządzenia. Można zdefiniować także dodatkowe parametry
leczenia (patrz str. 189), w zależności od wybranego rodzaju terapii.

• Use template: można tutaj wybrać zestaw elementów terapii na podstawie szablonu,
który został predefiniowany przez dany ośrodek dla konkretnego rodzaju nowotworu,
np. malformacja tętniczo-żylna (AVM) (patrz str. 309).

6. Po skonfigurowaniu wymaganych ustawień należy kliknąć OK, aby potwierdzić.

Szczególne ustawienia napromieniania

W przypadku wybrania Create new elements konieczne jest zdefiniowanie różnych parametrów
w obszarze Irradiation setup okna dialogowego Group. Te parametry różnią się w zależności od
techniki terapeutycznej i są opisane w następujący sposób:
• str. 187
• Strona 187
• Strona 188
• Strona 188
• Strona 189

Technikę terapeutyczną można wybrać wyłącznie wtedy, gdy profil urządzenia na to pozwala.

Tworzenie grupy terapii Conformal Beam

Przebieg procedury

1. Aktywować Conformal beam w opcji Treatment Type.

2. Wprowadzić kąt kolimatora w polu Coll. angle.

3. W polu Margin można zdefiniować margines dla PTV do obliczania kształtu PTV.

4. Można zdefiniować rozkład wiązki odpowiedni dla terapii Cranial lub Extracranial w polu
Distribution.

5.

Zdefiniować:
• Elements: liczba elementów terapeutycznych (wiązek).
• Gantry spread.
• Table spread.
• Off center: definiuje w jakim stopniu wiązki są zrotowane w stosunku do rozkładu cen-

tralnego.

Tworzenie grupy terapii IMRT

Przebieg procedury

1. Aktywować IMRT beam w opcji Treatment Type.

2. Wprowadzić kąt kolimatora w polu Coll. angle.

3. W polu Margin można zdefiniować margines dla PTV do obliczania kształtu PTV.

4. Można zdefiniować rozkład wiązki odpowiedni dla terapii Cranial lub Extracranial w polu
Distribution.
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Przebieg procedury

5.

Zdefiniować:
• Elements: liczba elementów terapeutycznych (wiązek).
• Gantry spread
• Table spread
• Off center: definiuje, w jakim stopniu wiązki są zrotowane w stosunku do rozkładu cen-

tralnego.

UWAGA: Można skonfigurować parametry obliczania dawki IMRT w oknie dialogowym RTPlan
Properties. Patrz str. 213.
 

Po utworzeniu grupy terapii IMRT można zoptymalizować ją, jak opisano w sekcji str. 191.

Tworzenie grupy Conformal Arc (Static lub Dynamic)

Przebieg procedury

1. Aktywować Conformal Arc (Static) lub Conformal Arc (Dynamic) w opcji Treatment
Type.

2. Wprowadzić kąt kolimatora w polu Coll. angle.

3. W polu Margin można zdefiniować margines dla PTV do obliczania kształtu PTV.

4. Można zdefiniować rozkład wiązki odpowiedni dla terapii Cranial lub Extracranial w polu
Distribution.

5.

Zdefiniować:
• Elements: liczba elementów terapeutycznych (łuków)
• Table spread
• Arc length

Z powodu kroku co 10 stopni w przypadku obliczeń dawki dla leczenia łukiem
konformalnym, obliczona dawka może nie być dokładna. Zaleca się przeprowadzenie
weryfikacji z użyciem fantomu w przypadku każdego planu leczenia łukiem konformalnym.

Tworzenie grupy Circular Arc

Przebieg procedury

1. Aktywować Circular Arc w opcji Treatment Type.

2.
Wprowadzić średnicę kolimatora w polu Diameter.
W przypadku wybrania Automatic średnica każdego stożka kołowego nowej grupy terapii
zostaje wstępnie dostosowana do uśrednionego kształtu obszaru PTV.

3. W polu Margin można zdefiniować margines dla PTV do obliczania kształtu PTV.

4.

Można ustawić Overlap dla łuków obrotowych:
• Przy 100% otrzymany uśredniony kształt obszaru PTV stanowi przecięcie wszystkich

kształtów obszarów PTV obliczonych dla wszystkich punktów kontrolnych gantry.
• Na 0%, gdzie otrzymany uśredniony kształt obszaru PTV stanowi połączenie wszyst-

kich kształtów obszarów PTV obliczonych dla wszystkich punktów kontrolnych gantry.
Nałożenia ani marginesu obszaru PTV nie można modyfikować po utworzeniu łuku. Przy-
pisane wartości można wyświetlić w zakładce Plan Content, wybierając odpowiednią
grupę.

5. Można zdefiniować rozkład wiązki odpowiedni dla terapii Cranial lub Extracranial w polu
Distribution.

Dodawanie grup terapii
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Przebieg procedury

6.

Zdefiniować:
• Elements: liczba elementów terapeutycznych (łuków)
• Table spread
• Arc length

UWAGA: Można skonfigurować odstępy przestrzenne wiązki Circular Arc w oknie dialogowym
RTPlan Properties. Patrz str. 213.
 

Tworzenie grupy HybridArc

Przebieg procedury

1. Aktywować HybridArc w opcji Treatment Type.

2. Wprowadzić kąt kolimatora w polu Coll. angle.

3. W polu Margin można zdefiniować margines dla PTV do obliczania kształtu PTV.

4. W polu Beams wprowadzić liczbę wiązek w każdym łuku.

5. Można zdefiniować rozkład wiązki odpowiedni dla terapii Cranial lub Extracranial w polu
Distribution.

6.

Zdefiniować:
• Elements: liczba elementów terapeutycznych (łuków)
• Table spread
• Arc length

UWAGA: Można także dodać HybridArc, klikając przycisk Add HybridArc w obszarze funkcji. Ten
przycisk tylko upraszcza schemat pracy, postępowanie pozostaje bez zmian.
 

UWAGA: W widoku trójwymiarowym położenia wiązek IMRT można sprawdzić na widoku
wstecznym. Np. dla HybridArc z kątem stołu 0° reprezentacja elementów IMRT jest wyraźniejsza,
jeśli zostanie użyta opcja widoku trójwymiarowego Caudal.
 

Po utworzeniu grupy terapii HybridArc:

Przebieg procedury

1. Dostosować wagę łuk-IMRT (patrz str. 198).

2. Wykonać optymalizację HybridArc lub wykonać optymalizację apertury, a następnie opty-
malizację IMRT (patrz str. 191).

Jeśli więcej niż jedno izocentrum ma być leczone za pomocą jednego łuku (w jednym
izocentrum), błędy konfiguracji rotacyjnej będą miały wpływ na izocentra „satelickie”.
Należy zawsze korygować błędy konfiguracji przed realizacją terapii, w szczególności
błędy rotacyjne, jeśli za pomocą jednego izocentrum ma być leczona więcej niż jedna
zmiana.

Kierunek rotacji gantry może zostać pomylony na różnych etapach procesu planowania:
Np. kształty MLC są odbijane z powodu odwrócenia rotacji gantry lub wydruk nie określa
wyraźnie wybranego kierunku rotacji. Przed realizacją leczenia należy zweryfikować, że
prawidłowy kierunek rotacji gantry został zaimportowany do systemu R&V i jest
wyświetlony na konsoli akceleratora liniowego.

Szablony terapii

W przypadku wybrania Use template istnieje także opcja zarządzania dostępnymi szablonami w
przeznaczonym do tego celu oknie dialogowym (patrz str. 303).
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Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

W zależności od geometrycznego układu obszarów docelowych i narządów krytycznych
istnieją ograniczenia dotyczące wykonalności złożonego rozkładu dawki. Konieczne jest
dokładne sprawdzenie końcowego planu.

Ze względu na podstawowe prawa fizyki istnieją ograniczenia dotyczące możliwości
realizacji złożonego rozkładu dawki i przeciwstawnych zaleceń dla obiektów docelowych
obszarów napromieniowania oraz zwiększonej dawki promieniowania.

Dodawanie grup terapii

190 Kliniczną instrukcją obsługi Wyd. 1.5 iPlan® RT Wer. 4.5



7.4.2 Optymalizacja grupy terapii IMRT lub HybridArc

Informacje ogólne

Po utworzeniu można zoptymalizować grupę terapii IMRT lub grupę terapii HybridArc (patrz także
str. 315).
Można także zoptymalizować oddzielnie aperturę HybridArc przed jej optymalizacją do celów
IMRT (patrz str. 343).

Optymalizacja grupy terapii IMRT

Można zoptymalizować grupę IMRT:
• postępując zgodnie z etapem Dose Optimization (patrz str. 315)
• używając funkcji etapu Treatment Planning w następujący sposób:

Przebieg procedury

1. Z listy dostępnej w obszarze funkcji należy wybrać grupę terapii IMRT.

2.

Wybrać wstępnie typ planowania odwrotnego, klikając prawym przyciskiem myszy, aby
wyświetlić menu kontekstowe. Wybrać jedną z dostępnych opcji z Select Inverse
Planning Type, aby zdefiniować wagę OAR (patrz str. 328).

3. Kliknąć Optimize IMRT.

UWAGA: Grupa terapii IMRT jest optymalizowana przy użyciu parametrów ustawionych we
wcześniejszym etapie Dose Optimization. Jeśli ten etap nie został wcześniej wykonany, należy
go wykonać, aby zoptymalizować IMRT, lub dokonać wyboru w opcji Select Inverse Planning
Type.
 

Optymalizacja terapii HybridArc

Można zoptymalizować aperturę (patrz str. 343) oraz IMRT dla grupy HybridArc:
• postępując zgodnie z etapem Dose Optimization (patrz str. 315)
• używając funkcji etapu Treatment Planning w następujący sposób:

Przebieg procedury

1. Z listy dostępnej w obszarze funkcji należy wybrać grupę terapii HybridArc.
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Przebieg procedury

2.

Wybrać wstępnie typ planowania odwrotnego, klikając prawym przyciskiem myszy, aby
wyświetlić menu kontekstowe. Wybrać jedną z dostępnych opcji z Select Inverse
Planning Type, aby zdefiniować wagę OAR zarówno do optymalizacji IMRT, jak i opty-
malizacji apertury (patrz str. 328).

3.

Kliknąć:
- Opt. Aperture, aby zoptymalizować wyłącznie aperturę.
- Opt. HybridArc, aby zoptymalizować zarówno aperturę, jak i IMRT.

W przypadku wyboru optymalizacji samej apertury można zoptymalizować IMRT pó-
źniej, klikając Optimize IMRT. Należy zawsze optymalizować aperturę przed IMRT.
UWAGA: Jeśli nie zdefiniowano parametrów IMRT, terapia HybridArc jest optymalizo-
wana przy użyciu parametrów domyślnych.
 

Usuwanie optymalizacji

Aby usunąć optymalizację:

Usunąć z

Całego planu Wybrać plan i kliknąć Reset Inverse Optimization.

Grupy terapii IMRT Wybrać grupę terapii i kliknąć Reset IMRT.

Dodawanie grup terapii
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Usunąć z

Grupy terapii HybridArc

Wybrać grupę terapii i kliknąć:
• Reset All, aby usunąć optymalizację IMRT i apertury. Należy użyć

tej opcji, jeśli dostosowywane są podstawowe parametry planu le-
czenia (np. obiekty, kąty, położenie izocentrum).

• Reset IMRT, aby usunąć optymalizację IMRT. Ta opcja jest uży-
teczna podczas udoskonalania planu (można dostosować liczbę
wiązek IMRT i wagę łuk-IMRT).

• Reset Aperture, aby usunąć optymalizację apertury (opcja dostęp-
na wyłącznie w przypadku, gdy plan nie był optymalizowany pod
kątem IMRT).

UWAGA: Można uniknąć pojawienia się okien dialogowych po naciś-
nięciu tych przycisków, jeśli wykorzystane zostanie menu konteksto-
we.
 

Wybieranie grupy do optymalizacji

Można optymalizować grupy IMRT i HybridArc pojedynczo, aby oddzielnie ocenić ich wpływ na
terapię. Można zablokować wyniki optymalizacji dla różnych grup terapii i wykonać sukcesywną
optymalizację grup terapii. Aby wybrać grupę do optymalizacji:

Przebieg procedury

1. Wybrać grupę terapii.

2.

Kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe.

3. Kliknąć Selected for IMRT Optimization. Podczas wykonywania optymalizacji wyłącznie
wybrana(-e) grupa(-y) zostanie(-ą) poddane temu procesowi.

Ikony wyboru optymalizacji

Ikona Znaczenie

Ta grupa terapii została wybrana do optymalizacji.
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Ikona Znaczenie

Ta grupa terapii została zoptymalizowana.

Ta grupa terapii nie została wybrana do optymalizacji.
UWAGA: Jeśli nie wybrano żadnej grupy terapii do optymalizacji, wszystkie grupy
terapii IMRT są optymalizowane jednocześnie w czasie etapu Dose Optimiza-
tion.
 

Wykorzystywanie Refresh MU

• W przypadku elementów terapii HybridArc opcja Refresh MU przywraca wagę wiązek
łukowych i IMRT po optymalizacji apertury.

• W przypadku elementów IMRT oraz HybridArc Refresh MU wypełnia zalecaną normalizację
dawki w planowanej objętości tarczowej (PTV) po optymalizacji IMRT.

• Należy unikać wykorzystywania opcji Refresh MU po optymalizacji IMRT, ponieważ nie
uwzględnia celów OAR. W ten sposób opcja Refresh MU mogłaby doprowadzić do
niezastosowania się do ograniczeń OAR.

Dodawanie grup terapii
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7.4.3 Edytowanie grup terapii

Informacje ogólne

Po utworzeniu grupy terapii (patrz str. 185) można ją modyfikować za pomocą opcji dostępnych w
obszarze funkcji.

Edytowanie grupy terapii

Aby edytować grupę terapii, należy ją wybrać z listy w obszarze funkcji. Przyciski edycji są
wyświetlone w obszarze poniżej.

Rysunek 91 

Przesuwanie izocentrum

Aby przenieść współrzędną izocentrum wybranej grupy terapii do innej lokalizacji, należy
postępować w następujący sposób:

Przebieg procedury

1. Kliknąć Position.

2.

W widoku przekroju ustawić kursor myszy (widoczny jako biały krzyżyk) nad izocentrum
(widocznym jako zielony krzyżyk).

3. Izocentrum można teraz przeciągnąć na żądane miejsce za pomocą myszy.

4.

Podczas pozycjonowania współrzędnej izocentrum grupy obrotowej terapii łukowej w re-
konstrukcji wyświetla się zielony okrąg.

5. Okrąg ten przedstawia przybliżone obliczenie linii 50% izodozy.
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Przebieg procedury

6. Odpowiednia średnica Superimp. field for isoc. jest wyświetlana w widoku od strony
wiązki (patrz str. 270).

7.
Końcowy rozkład dawki może nie odpowiadać dokładnej sferze, dlatego też takie przybli-
żenie przedłużenia pola powinno się wykorzystywać jedynie jako wskazówkę pomocną w
orientacji przestrzennej.

Znajdowanie środka grupy

Aby wyśrodkować daną grupę terapii na ekranie obrazu, należy kliknąć Find.

Wyświetlanie właściwości grupy

Dostęp do właściwości wybranej grupy terapii można uzyskać, klikając Properties.

Usuwanie grupy

Aby usunąć grupę terapii z planu leczenia, należy kliknąć Delete.

Dostosowywanie współrzędnych

Rysunek 92 
Można dostosować współrzędne położenia dla grupy terapii.

Dostosowywanie wagi grupy

Rysunek 93 

Opcje

Kliknąć ikonę Open Weighting Dialog, aby otworzyć okno dialogowe zawierające in-
formacje na temat względnej wagi (udziału) poszczególnych grup leczenia.

Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji str. 182.

Dodawanie dodatkowych elementów

Kliknąć Add, aby dodać dodatkowe elementy terapeutyczne (wiązki lub łuki) do wybranej grupy
terapii.

Dodanie lub usunięcie łuku lub wiązki powoduje zmianę planu leczenia, sprawiając, że plan
leczenia nie spełnia już danych zaleceń. W takim wypadku konieczne jest zaktualizowanie
rozkładu dawki zgodnie z zaleceniami za pomocą przycisku Update MU.
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Definiowanie nakładania dla łuków statycznych

W przypadku statycznych konformalnych terapii łukowych dozwolone nakładanie się można
zdefiniować dla poszczególnych pól, co z kolei wpływa na kształt uśrednionego pola kolimatora
wielolistkowego (MLC).

Rysunek 94 
W przypadku planowania statycznej terapii łukowej oprogramowanie tworzy najpierw dynamiczną
terapię łukową z kolimatorem wielolistkowym (MLC) dostosowanym do obszarów PTV w krokach
co 10 stopni. W zależności od wartości nałożenia oprogramowanie tworzy wówczas pojedyncze
pole kolimatora wielolistkowego (MLC) łuku statycznego.
Przykład: Użytkownik chce utworzyć łuk o zakresie 40 stopni. W przypadku planowania
dynamicznej terapii łukowej będzie to odpowiadało 5 polom kolimatora wielolistkowego (MLC).
• W przypadku łuków statycznych istnieje na przykład opcja określenia 0% nałożenia. Oznacza

to, że żadne z pól kolimatora wielolistkowego (MLC) nie może nakładać się na inne pole
kolimatora wielolistkowego (MLC), w związku z czym otrzymany uśredniony kształt obszaru
PTV stanowi połączenie wszystkich kształtów obszarów PTV obliczonych dla wszystkich
punktów kontrolnych gantry.

• Można także ustawić na przykład nałożenie 25%. Będzie to oznaczało, że co najmniej 25% pól
musi się na siebie nakładać.

• Przy 100% otrzymany uśredniony kształt obszaru PTV stanowi przecięcie wszystkich kształtów
obszarów PTV obliczonych dla wszystkich punktów kontrolnych gantry.

Dostosowywanie średnicy obrotowej terapii łukowej

W przypadku elementów obrotowej terapii łukowej domyślna średnica stożka jest definiowana
wstępnie w sekcji str. 188. W obszarze funkcji są wówczas dostępne różne opcje dostosowania
średnicy.

Rysunek 95 

Opcje

Średnicę można wprowadzić bezpośrednio do dostępnego pola. Po wprowadzeniu średnicy, któ-
ra nie była zdefiniowana w zastosowanym profilu urządzenia (patrz str. 186), wybrana zostanie
najbliższa wartość średnicy.

Średnicę można także dostosować, przeciągając pasek regulacji średnicy od strony lewej (naj-
mniejsza średnica) do prawej (największa średnica).

Kliknięcie tej ikony powoduje określenie optymalnej średnicy stożka dla obrotowych terapii łuko-
wych przypisanych do danej grupy terapii, a następnie wybranie minimalnej wartości spośród
zoptymalizowanych średnic dla wszystkich łuków.

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy grupy terapii dostępne jest menu kontekstowe
zawierające dodatkowe opcje dla średnicy.
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Rysunek 96 

Opcje

Optimize diameters individually określa indywidualnie optymalizowane średnice dla każdej
obrotowej terapii łukowej.

Optimize to common diameter określa wspólną średnicę łuku w taki sam sposób jak przez
kliknięcie ikony:

Waga stosunku łuk-wiązka

W przypadku elementów terapii HybridArc domyślny stosunek łuk-wiązka IMRT jest początkowo
definiowany w szablonach terapii (patrz str. 303). Można dostosować stosunek łuk-wiązka IMRT
za pomocą suwaka w obszarze funkcji.

Rysunek 97 
Stosunek łuk-wiązka określa względną wagę wiązek IMRT terapii HybridArc do jej łuku dla każdej
terapii typu HybridArc w grupie terapii.
Ta waga jest uwzględniana przed optymalizacją apertury i po niej, i jest oparta na zaleconej
dawce. Naciśnięcie Refresh MU tym samym skaluje dostępny rozkład dawki łuku do żądanej
wiązki, zgodnie z dostosowaną wagą. Podczas optymalizacji wiązek IMRT łuku HybridArc
pozostała dawka jest dodawana poprzez optymalizację całej funkcji obiektu, nie tylko zaleconej
dawki. Tym samym ostateczna waga łuk-wiązka może się trochę różnić od określonych wartości.
UWAGA: Jeśli terapia HybridArc nie wykorzystuje żadnej wiązki IMRT, wówczas stosowany jest
wewnętrzny stosunek łuk-wiązka IMRT 100%, niezależnie od wartości dostosowanych za pomocą
suwaka.
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7.4.4 Modyfikowanie właściwości grup terapii

Edytowanie właściwości grup terapii

Aby edytować podstawowe właściwości grupy terapii, należy wybrać grupę w obszarze Functions
i kliknąć Properties.
UWAGA: Podczas tworzenia grupy terapii dla tej grupy automatycznie tworzona jest współrzędna
nowego izocentrum. Jeśli grupie zostanie później przypisana inna współrzędna izocentrum,
poprzednia współrzędna izocentrum zostaje usunięta, jeśli nie została przypisana innej grupie
terapii.
 

Zakładka Properties

Rysunek 98 

Element Funkcja

Name Nazwa grupy terapii.

Coordinate Nazwa przypisanej współrzędnej izocentrum.

Assigned targets Objętość PTV powiązana z wybraną grupą terapii (patrz Strona 182).

Machine Profil urządzenia (akceleratora liniowego), które ma zostać zastosowane
podczas realizacji leczenia (patrz str. 200).

Dose Rate Moc dawki (szczególnie istotna dla sekwencjonowania listków).

Leaf adaption

Rodzaj dostosowania listków, który zostanie zastosowany w terapiach z wy-
korzystaniem kolimatora MLC opierających się na dostosowaniu listków do
kształtu PTV (patrz Instrukcja obsługi oprogramowania, Physics Admini-
stration 4.5).

Conversion

W zależności od rodzaju wybranej grupy terapii, konwersja do innego rodza-
ju terapii jest możliwa zgodnie z następującym schematem:
• Konformalna terapia wiązkami -> terapia wiązkami IMRT
• Terapia wiązkami IMRT > konformalna terapia wiązkami
• Terapia łukowa statyczna -> terapia łukowa dynamiczna
• Terapia łukowa dynamiczna -> terapia łukowa statyczna

W przypadku terapii łukowych obrotowych lub HybridArc nie ma żadnych op-
cji konwersji.
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Okno dialogowe Machine

Aby użyć innego profilu urządzenia niż profil skonfigurowany podczas wybierania ustawień
leczenia (patrz str. 185), należy kliknąć Change ... w zakładce Properties dla właściwej grupy
terapii (patrz str. 199). Pojawia się okno dialogowe Machine:

① ② ③

Rysunek 99 

Nr Element

① Dostępne akceleratory liniowe

② Dostępne kolimatory wielolistkowe (MLC)

③ Dostępne ustawienia energii dla wybranego akceleratora liniowego

Zaznaczenie pola wyboru Hide older profiles powoduje wyświetlenie tylko najnowszego profilu
dla każdej nazwy profilu.

Zakładka Jaws

Zakładka Jaws umożliwia określenie położeń głównych szczęk akceleratora liniowego, gdy
wykorzystywany jest kolimator wielolistkowy (MLC). Dostępne ustawienia zależą od wybranego
profilu urządzenia (patrz str. 199). Informacje dotyczące położeń szczęk w przypadku stosowania
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kolimatorów stożkowych podano w Instrukcji obsługi oprogramowania, Physics
Administration 4.5.

Rysunek 100 

Element Funkcja

Jaw Setting for
elements within

group

• Automatic: szczęki są automatycznie przesuwane, a ich położenie jest
optymalizowane osobno dla każdego elementu terapeutycznego.

• Manual: położenia szczęk można definiować ręcznie, bez uwzględniania
rozmiaru i kształtu pola. W razie potrzeby te położenia szczęk można tak-
że dostosowywać ręcznie podczas planowania (patrz Strona 272).

UWAGA: Te ustawienia zostaną utracone, jeśli wszystkie elementy grupy
zostaną skasowane. Nowe elementy dodane do pustej grupy będą wyko-
rzystywać parametry domyślne.
 

Jaw Setting for
group

Wyświetla dowolną z poniższych wartości wyłącznie do odczytu (można je
zmienić za pomocą oprogramowania Physics Administration):
• Symmetric: pary szczęk X oraz Y poruszają się symetrycznie
• Independent: szczęki w obrębie jednej pary mogą poruszać się niezależ-

nie od siebie.
Same jaw value for all elements: po włączeniu tej opcji dla wszystkich ele-
mentów terapeutycznych w danej grupie stosowane są te same wartości
szczęk.
UWAGA: Te ustawienia utrzymują się, nawet jeśli wszystkie elementy grupy
zostaną skasowane.
 

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Zaleca się ustawianie trybu szczęk głównych na Automatic z uwzględnieniem rozsądnego
marginesu, biorąc pod uwagę dokładność ustawiania położenia szczęk. Firma Brainlab
zaleca, aby podczas oddania systemu do użytku, system został sprawdzony pod kątem
wycieku promieniowania pomiędzy maksymalnym polem szczęk głównych a maksymalnym
obszarem blokowanym przez kolimator wielolistkowy (MLC).

W przypadku wybrania opcji Manual przy wykorzystywaniu łukowej terapii konformalnej
konieczne jest upewnienie się, że wszystkie pola łuków zawierają się w granicy określanej
przez otwór szczęk. Jeśli pola wydłużą się poza tę granicę, wyświetli się ostrzeżenie
wskazujące, że otwór nie jest wystarczająco duży.

W przypadku stożków kołowych szczęki muszą ekranować promieniowanie poza
materiałem stożka. Położenia szczęk stosowane podczas realizacji leczenia muszą być
identyczne z położeniami szczęk zastosowanymi podczas pomiarów wiązek.
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Należy sprawdzić położenia szczęk i wyznaczony przez szczęki rozmiar pola bezpośrednio
w konsoli akceleratora liniowego dla każdego z poszczególnych pól promieniowania.

Leczenie za pomocą planu, w którym szczęki główne blokują aperturę kolimatora MLC nie
jest zamierzonym sposobem wykorzystania systemu.

Zakładka DRRs

Można tutaj zdefiniować informacje, które zostaną uwzględnione podczas tworzenia rekonstrukcji
DRR (patrz str. 369). Podobnie jak w przypadku definiowania ustawień wiązki, wybranego
analizatora obrazu, kątów gantry i stołu terapeutycznego, nakładki DRR można również
aktywować do eksportu w formacie DICOM (patrz str. 387) za pomocą opcji Imprint Overlays for
DICOM.
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7.4.5 Edytowanie elementów terapeutycznych

Informacje ogólne

Każdy element ścieżki promieniowania (wiązkę lub łuk) można modyfikować za pomocą opcji
dostępnych w obszarze funkcji.

Rysunek 101 

Pozycjonowanie elementów terapeutycznych

Istnieje możliwość dostosowania pozycji elementów terapeutycznych z wykorzystaniem widoków
trójwymiarowych (3D) (patrz str. 258).

Properties

Dostęp do właściwości wybranego elementu terapeutycznego można uzyskać, klikając
Properties (patrz str. 207).

Delete

Aby usunąć element terapeutyczny z planu leczenia, należy kliknąć Delete.

Kąty i marginesy

Rysunek 102 
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Opcje

Definicje kątów (Table, Gantry, Coll.) dla wszystkich wiązek lub łuków terapeutycznych w grupie
terapii można dostosować za pomocą dostępnych pól przewijania. W przypadku terapii łuko-
wych można definiować początkowe i końcowe łuki gantry.

Można dostosowywać margines (Margin) wokół objętości PTV w grupie terapii za pomocą pola
przewijania.

Ruch obrotowy kolimatora można zoptymalizować dla elementów terapeutycznych ko-
limatora wielolistkowego (MLC), klikając ten przycisk.

Marginesy powinny być wystarczająco duże, aby uwzględnić niepewności pozycjonowania i pół-
cień kolimatora wielolistkowego MLC.

Należy kliknąć przycisk dostępny przy każdym polu przewijania (kąty i marginesy), aby
otworzyć okno dialogowe, w którym można indywidualnie modyfikować wartości dla
wszystkich elementów zawartych w danej grupie terapii.

Definicje kątów lub marginesu można dostosować za pomocą dostępnych pól przewijania.

Kierunek rotacji gantry

Opcje

Aby zmieniać kierunek rotacji gantry pomiędzy zgodnym z kierunkiem ruchu wskazó-
wek zegara (CW) a przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara (CCW), należy
kliknąć ten przycisk.
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UWAGA: Gdy odwrócony zostanie kierunek rotacji, odwrócone zostaną także kąty Gantry Start i
Gantry Stop.
 

UWAGA: Gdy przycisk CW/CCW jest oznaczony wykrzyknikiem, oznacza to, że łuk składa się z
więcej niż jednej części.
 

Kierunek rotacji gantry może być różny w różnych fazach procesu planowania, np. kształty
MLC są odbijane w wyniku odwrócenia rotacji gantry lub wydruk nie określa wprost
wybranego kierunku rotacji. Przed realizacją leczenia należy zweryfikować, że prawidłowy
kierunek rotacji gantry został zaimportowany do systemu R&V i jest wyświetlony na
konsoli akceleratora liniowego.

Średnica stożka

W przypadku elementów obrotowej terapii łukowej domyślna średnica stożka jest definiowana
wstępnie w sekcji str. 189. W obszarze funkcji są wówczas dostępne różne opcje dostosowania
średnicy.

Rysunek 103 
• Średnicę można wprowadzić bezpośrednio do dostępnego pola. Po wprowadzeniu średnicy,

która nie była zdefiniowana w zastosowanym profilu urządzenia (patrz str. 186), wybrana
zostanie najbliższa wartość średnicy.

• Średnicę można także dostosować, przeciągając pasek regulacji średnicy od strony lewej
(najmniejsza średnica) do prawej (największa średnica).

Kliknięcie ikony powoduje optymalizację średnicy elementu łuku do kształtu
obszaru PTV. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy elementu terapeutycz-
nego funkcja Optimize diameter w menu kontekstowym powoduje przeprowa-
dzenie tej samej funkcji co ta ikona.

Waga elementów terapeutycznych

Rysunek 104 
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Kliknięcie ikony Open Weighting Dialog w obszarze funkcji powoduje otwarcie
okna dialogowego zawierającego informacje na temat względnej wagi (udziału)
poszczególnych elementów terapeutycznych.

Dostosowywanie czynnika wagi

Względne czynniki można modyfikować dla każdego elementu ścieżki promieniowania.

Rysunek 105 

Wiązki w terapiach HybridArc

W przypadku elementów HybridArc liczbę wiązek IMRT można dostosować za pomocą przycisku
Beam No. Ten przycisk jest aktywny, jeśli wiązki IMRT nie są zoptymalizowane.

Wartość MU

Przedstawiana jest tutaj wartość jednostek MU obliczona dla elementów terapeutycznych w
przypadku optymalizacji zaleceń (np. za pomocą przycisku Refresh MU).

Dodanie lub usunięcie łuku lub wiązki powoduje zmianę planu leczenia w taki sposób, że
plan leczenia nie spełnia już danych zaleceń. W takim wypadku konieczne jest naciśnięcie
Refresh MU.

Kliknięcie opcji Refresh MU nie gwarantuje, że zmodyfikowane zostaną właściwe
parametry. Konieczne jest ręczne sprawdzenie powstałych informacji dotyczących planu
leczenia.
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Modyfikowanie właściwości elementów terapeutycznych

Rysunek 106 

Zakładka Funkcja

Properties Można edytować nazwę przypisaną danemu elementowi terapeutycznemu.

Jaws

Można edytować informacje na temat ustawiania położeń szczęk akceleratora li-
niowego w przypadku terapii z wykorzystaniem kolimatora wielolistkowego
(MLC):
• Automatic: szczęki są automatycznie przesuwane, a ich położenie jest opty-

malizowane osobno dla każdego elementu terapeutycznego.
• Manual: położenia szczęk można definiować ręcznie, bez uwzględniania roz-

miaru i kształtu pola. W razie potrzeby te położenia szczęk można także do-
stosowywać ręcznie podczas planowania (patrz str. 272).
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7.4.6 Optymalizowanie elementów terapeutycznych i kolimatorów

Informacje ogólne

iPlan RT Dose pozwala na automatyczne sortowanie i optymalizowanie elementów
terapeutycznych i kolimatorów tak, aby terapia była realizowana bardziej wydajnie.

Optymalizowanie elementów wiązek

Rysunek 107 

Element Funkcja

Optimize Element
Delivery

Sortuje kolejność wiązek, aby ruch akceleratora liniowego / stołu był naj-
bardziej efektywny.

Distribute Elements
Equally

Rozkłada elementy, aby uzyskać największą efektywność akceleratora li-
niowego/stołu.

Weight Elements Pro-
portionally (wyłącznie

Conformal Beam)

Ustawia wagę elementów tak, że wszystkie wiązki mają taką samą wa-
gę.

Optimize All Collima-
tor Angles

Dostosowuje kąt kolimatora dla każdej wiązki tak, aby najlepiej pasował
do kształtu PTV. Aby wykonać tą czynność dla pojedynczej wiązki:
• Wybrać wiązkę i kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić

menu kontekstowe.
• Wybrać opcję Optimize Collimator Angle.
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Optymalizacja elementów łuków

Rysunek 108 

Element Funkcja/zastosowanie

Optimize Element
Delivery

• Full Optimization: optymalizuje rotację gantry i sortowanie elemen-
tów.

• Gantry Rotation: optymalizuje rotacje gantry (CW/CCW) w celu naj-
większej efektywności.

• Element Sorting: sortuje kolejność łuków, aby ruch akceleratora linio-
wego / stołu był najbardziej efektywny.

Weight Elements Pro-
portionally (z wyjąt-

kiem HybridArc)

Ustawia wagę elementów tak, że wszystkie wiązki mają taką samą wa-
gę.

Optimize All Collima-
tor Angles

Dostosowuje kąt kolimatora dla każdej wiązki tak, aby najlepiej pasował
do kształtu PTV. Aby wykonać tą czynność dla pojedynczej wiązki:
• Wybrać wiązkę i kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić

menu kontekstowe.
• Wybrać opcję Optimize Collimator Angle.

Optimize Diameters
Individually (wyłącz-
nie obrotowe terapie

łukowe)

Optymalizuje średnicę poszczególnych łuków do kształtu PTV. Patrz str.
205.

Optimize to Common
Diameter (wyłącznie
obrotowe terapie łu-

kowe)

Optymalizuje średnicę wszystkich łuków do kształtu PTV. Patrz str. 205.
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7.4.7 Blokowanie grup terapii i elementów terapeutycznych

Informacje ogólne

Funkcje blokady i zamrożenia są dostępne w menu kontekstowym po kliknięciu prawym
przyciskiem myszy grupy terapii lub pojedynczego elementu ścieżki promieniowania (wiązka lub
łuk).
Po pomyślnym zaplanowaniu i ustawieniu grup terapii i elementów ścieżki promieniowania w
prawidłowy sposób można zastosować funkcje blokady i zamrożenia, aby zapobiec dalszym
modyfikacjom.
Funkcje blokady i zamrożenia nie są dostępne, jeśli ukończona została optymalizacja techniki
IMRT (patrz str. 315). W takich wypadkach przycisk Remove IMRT Optimization w obszarze
funkcji umożliwia odblokowanie planu w celu przeprowadzenia dalszych modyfikacji.
Funkcje blokady i zamrożenia w ogóle nie są dostępne dla grup terapii techniką IMRT ani ich
elementów ścieżki promieniowania.
Funkcje blokady i zamrożenia mogą być przydatne, jeśli użytkownik zamierza zmienić ustawienie
grupy terapii celem sprawdzenia wpływu na histogram dawka-objętość. Podczas procedur
zapewniania jakości z wykorzystaniem fantomu może być żądana także zmiana kąta wiązki bez
modyfikacji pola promieniowania. W przypadku wykrycia możliwej kolizji gantry użytkownik może
chcieć dostosować ustawienia gantry, pozostając przy zdefiniowanym polu promieniowania.

Blokowanie grup terapii

Kliknąć Lock all elements, aby zablokować wszystkie elementy terapeutyczne w obrębie
wybranej grupy terapii. Te elementy na liście będą wyświetlone z symbolem kłódki.

Rysunek 109 

Odblokowanie grup terapii

Kliknąć Unlock all elements, aby zdjąć blokadę. Wówczas elementy terapeutyczne w obrębie
wybranej grupy terapii można modyfikować.

Rysunek 110 

Dodawanie grup terapii
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Blokowanie poszczególnych elementów terapeutycznych

Kliknąć Lock, aby zablokować wybrany element terapeutyczny i przypisać mu symbol blokady na
liście.
Aby zdjąć blokadę, tak aby element terapeutyczny znów można było modyfikować, należy
nacisnąć wyświetlany wówczas element menu Unlock.

Rysunek 111 

Zamrażanie poszczególnych elementów terapeutycznych

Kliknąć Freeze Shape(s), aby zamrozić pole promieniowania dla wybranego elementu
terapeutycznego. W tym wypadku na liście przedstawiany jest symbol półblokady.

Rysunek 112 
Przy aktywnej opcji Freeze Shape(s) szczęki główne oraz pole i kształt kolimatora nie zostaną
dostosowane w przypadku wprowadzenia zmian:
• Kątów wiązki/łuku.
• Ustawień grupy terapii.
• Marginesu PTV.
• Ról lub konturów obiektów.

Na przykład w przypadku terapii z zastosowaniem kolimatora wielolistkowego (MLC) może to
uniemożliwiać niezamierzony ruch listków.

Odmrażanie poszczególnych elementów terapeutycznych

Aby ponownie aktywować automatyczne dostosowywanie właściwego pola promieniowania,
należy:
• Wybrać element menu Unfreeze Shape(s).
• Nacisnąć ikonę Reset manual changes to shape (patrz str. 275) w widoku od strony wiązki,

aby zaktualizować ekran.
Automatyczne dostosowanie zostanie automatycznie wznowione w przypadku:
• wybrania nowego profilu urządzenia (patrz str. 186) dla aktualnej grupy terapii,
• przekonwertowania techniki terapeutycznej (patrz str. 199).

UWAGA: W przypadku dynamicznych terapii łukowych automatyczne dostosowanie zostaje
przywrócone także, jeśli łuki zostaną powiększone lub kąty stołu zostaną zmodyfikowane na
mapie kolizji (zmiany wprowadzone na mapie kolizji mogą spowodować modyfikację kąta stołu o
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maksymalnie 180°). W obu wypadkach tworzone są dodatkowe pola promieniowania, co
powoduje konieczność powtórnego dostosowania listków.
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7.5 Obliczenia dawki

Informacje ogólne

Można zmienić parametry wykorzystywane przez iPlan RT Dose do obliczenia dawki dla planu.
Można także wybrać, czy obliczenia dawki będą wykonane z użyciem algorytmu Monte Carlo czy
Pencil Beam.

Ustawianie parametrów obliczania dawki

Przebieg procedury

1.

Wybrać obiekt The RTPlan w obszarze funkcji.

2. Kliknąć opcję Properties w zakładce Functions w obszarze funkcji, aby otworzyć okno
dialogowe Properties.

Okno dialogowe RTPlan Properties

①
②
③

⑤

⑥
⑦

④

Rysunek 113 
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Elementy okna dialogowego

Nr Element Funkcja

① Dose Resolution

Rozdzielczość dawki służąca jako podstawa definiowania siatki do ob-
liczania dawki (patrz str. 84). Jest ona wykorzystywana:
• do tworzenia zaleceń i obliczania objętości dawki trójwymiarowej,
• jako wartość domyślna dla obliczeń DVH i IMRT,
• do zapisywania macierzy dawki (patrz str. 283).

To ustawienie można także dostosować w oknie dialogowym DVH (str.
227).

② Finer for Small
Objects

Użycie tej opcji pozwala się upewnić, że rozmiar siatki może być do-
stosowywany automatycznie tak, by umożliwić dokładne obliczenia
dawki w przypadku bardzo małych struktur.

③ Use Small Grid
Size for Min/Max

Punkty dawki min./maks. są obliczane przez szukanie na bardzo drob-
nej siatce punktu o minimalnej i maksymalnej dawce. Zaleca się stoso-
wanie tej opcji w celu dokładnego obliczenia punktów minimalnej/
maksymalnej dawki w obszarach o dużym gradiencie dawki. Jeśli ta
opcja nie zostanie wybrana, rozdzielczość siatki jest taka sama jak roz-
dzielczość używana do obliczania DVH.

④ Arc Calculation
Step

Za pomocą tej rozwijanej listy można definiować (w stopniach) odstęp
przestrzenny pomiędzy wiązkami, który zostanie zastosowany w obro-
towych terapiach łukowych w oparciu o algorytm stożka kołowego.

⑤ Heterogeneity
Correction

Jeśli wybrana zostanie ta opcja, podczas obliczania dawki uwzględnia-
ne są różnice gęstości tkanki, a długość ścieżki odpowiednio korygo-
wana. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, tkanka, przez którą przecho-
dzi wiązka, jest uznawana za ekwiwalent wody.

⑥

Multiple Targets:
Separate Nor-
malization for
Each Target

Jeśli plan leczenia zawiera wiele obszarów PTV, tylko elementy tera-
peutyczne przypisane swoiście do każdego z obszarów PTV są uwz-
ględniane w normalizacji, zgodnie z żądaną dawką. Jest to szczególnie
przydatne w przypadku konkurencyjnych obszarów PTV. Ekran widoku
dawki zawsze jednak uwzględnia wpływ wszystkich elementów ścieżki
promieniowania. W przypadku aktywacji tej opcji wyświetla się odpo-
wiedni komunikat informacyjny w oknie dialogowym Plan Status (patrz
str. 291).
Oddzielna optymalizacja może prowadzić do niedoszacowania dawki
promieniowania dla planowanej objętości tarczowej (PTV).

⑦

Representation
Point: Exactly
Representing
Normalization
Dose

W przypadku aktywacji tej opcji wygenerowane punkty reprezentacyjne
są przypisywane rzeczywistej zalecanej dawce (patrz str. 171). Wartoś-
ci te są także eksportowane podczas eksportu plików w standardzie
DICOM (patrz str. 387).

Dalsze ustawienia

Dalsze ustawienia są dostępne dla:
• Właściwości planu. Patrz str. 165.
• Algorytmu Monte Carlo. Patrz str. 217.

Niezaznaczenie pola wyboru Heterogeneity Correction może prowadzić do uzyskania
nieprawidłowej równoważności głębokości.

Sprawdzanie dostępnej pamięci

Aby sprawdzić dostępną ilość wolnej pamięci systemu:

Obliczenia dawki
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Przebieg procedury

1. Wybrać obiekt The RTPlan w obszarze funkcji.

2.

Kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe i wybrać opcję Me-
mory Information. Okno dialogowe Memory zawiera szczegółowe informacje na temat
dostępnej pamięci. Szacowane wartości pamięci są prawidłowe wyłącznie w przypadku,
gdy oprogramowanie iPlan RT Dose jest jedynym uruchomionym programem.
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7.5.1 O algorytmach Monte Carlo oraz Pencil Beam

Informacje ogólne

Można przełączać się pomiędzy algorytmami do obliczania dawki Monte Carlo i Pencil Beam.
UWAGA: Ta opcja nie jest dostępna w przypadku obrotowych terapii łukowych, ponieważ
planowanie dawki dla tych terapii opiera się na algorytmie obliczana dawki Circular Cone.
 

Porównanie algorytmów

Element Funkcja

Pencil Beam

Pencil Beam to szybki i wiarygodny algorytm obliczeń dawki. Cechuje się jed-
nak następującymi ograniczeniami:
• Nie jest uwzględniana utrata wtórnej, bocznej równowagi elektronowej. Doty-

czy to sytuacji, w których wiązka przechodzi przez niejednorodną tkankę lub
znajduje się bezpośrednio blisko powierzchni tkanki.

• Korekta długości ścieżki zapewnia dokładne obliczenia dawki w kierunku
wiązki, nawet jeśli wiązka, przenikając tkankę, przechodzi przez struktury nie-
jednorodne.

Monte Carlo

Obliczenia dawki metodą Monte Carlo opierają się na statystycznym próbkowa-
niu i są one szczególnie przydatne dla obszarów tkanki niejednorodnej (np. te-
rapie napromieniowania płuc).
Średnią rozbieżność statystyczną można wybrać w oknie dialogowym RTPlan
Properties (patrz str. 217).
• Im wyższa pożądana dokładność i niższa średnia rozbieżność statystyczna,

tym czas obliczeń jest dłuższy.
Trzeba więc znaleźć kompromis pomiędzy dokładnością a czasem trwania obli-
czeń.

Konieczna jest weryfikacja wyniku obliczeń dawki (patrz str. 221 oraz str. 227).

Przełączanie pomiędzy Monte Carlo a Pencil Beam

Procedura

Kliknąć przycisk Toggle Monte Carlo / Pencil Beam, aby przełączać się pomiędzy algorytmami
Monte Carlo i Pencil Beam.

Obliczenia dawki
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7.5.2 Obliczenia Monte Carlo

Ekran Monte Carlo

Opcje

W przypadku aktywowania przycisku Toggle Monte Carlo / Pencil Beam (żółty) obli-
czenia dawki będą oparte na algorytmie do obliczania dawki Monte Carlo firmy Brain-
lab, jeśli jest on obsługiwany przez dany profil urządzenia (patrz str. 185).

Rysunek 114 

System dokonuje wówczas obliczeń pożądanej dawki dla całego obszaru trójwymiarowego (3D),
który ma podlegać napromieniowaniu.
W zależności od ustawienia wiązki oraz ustawień wybranych w oknie dialogowym Dose Display
(patrz str. 225) czas konieczny do ukończenia tych obliczeń może być różny. W obszarze funkcji
wyświetlany jest odpowiedni pasek postępu.

Rysunek 115 
Gdy obliczenia zostaną zakończone, w widokach przekrojów mogą pojawić się odpowiednie
informacje.
Ustawienia takie jak rozdzielczość przestrzenna i średnia wariancja zdefiniowane dla algorytmu
Monte Carlo w oknie dialogowym Dose Display są przedstawiane nad skalą dawki.
Widoczne są także bieżące parametry obliczone dla obszaru trójwymiarowego (3D).

Dostosowywanie ustawień Monte Carlo

Przebieg procedury

1. Otworzyć okno dialogowe RTPlan Properties (patrz str. 213).
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Przebieg procedury

2.

Można zmienić następujące ustawienia w sekcji Monte Carlo zakładki RTPlan Proper-
ties:
• Spatial Resolution: określa rozdzielczość przestrzenną (rozmiar siatki dawki), która

zostanie zastosowana w obliczeniach objętości 3D. Dokładność obliczeń objętości 3D
zależy od zdefiniowanej rozdzielczości przestrzennej i nie poprawia jej na przykład po-
większenie. Obliczenia adaptacyjne dawki nie są przeprowadzane.

• Mean Variance: ogranicza statystyczną rozbieżność wartości dawki na woksel, aby
ułatwić dokładny i gładki rozkład dawki.

Dose Result type:
• Dose to medium: To domyślne ustawienie powoduje obliczenie rzeczywistej dawki

energii na podstawie dawki pochłoniętej przez tkankę.
• Dose to water: To opcjonalne ustawienie powoduje obliczenie dawki energii na podsta-

wie dawki pochłoniętej przez wodę.
MLC Model: dostępne są tutaj dwa modele kolimatora MLC do wyboru:
• Accuracy optimized: w przypadku wybrania tej opcji kolimator wielolistkowy (MLC)

jest modelowany zgodnie z rzeczywistym kształtem listków (np. konstrukcja typu ton-
gue-and-groove lub schodkowa) na podstawie wybranego profilu urządzenia (patrz str.
185), z uwzględnieniem wycieku promieniowania przez listki.

• Speed optimized: Dzięki tej opcji „idealny” kolimator wielolistkowy (MLC) jest kształto-
wany w oparciu o przypuszczenie, że nie występuje ucieczka promieniowania. Skraca
to konieczny czas obliczeń.

Uwagi dotyczące stosowania algorytmu Monte Carlo

W przypadku stosowania algorytmu do obliczania dawki Monte Carlo (patrz Strona 213) całkowita
objętość dawki 3D jest zawsze obliczana zgodnie z wyżej opisanymi ustawieniami, niezależnie od
tego, czy ustawienie Calculate 3D Dose Volume zostało wcześniej aktywowane w oknie
dialogowym Dose Display (patrz str. 225).
• Połączenie ustawienia Calculate 3D Dose Volume z obliczeniami dawki z zastosowaniem

algorytmu Monte Carlo może zwiększyć potrzebę zastosowania interpolacji ze względu na
różnice w rozdzielczości przestrzennej obu objętości.

• Więcej informacji na temat algorytmu Monte Carlo firmy Brainlab można znaleźć w Instrukcji
zawierającej informacje techniczne, Brainlab Physics.

Algorytm do obliczania dawki Monte Carlo uwzględnia rozproszenie wsteczne pochodzące
od otaczającej tkanki. Należy zawsze upewnić się, że skanowaniu poddano odpowiedni
obszar ciała pacjenta (zewnętrzny kontur w kierunku X-Y i co najmniej 50 mm nad i pod
PTV w kierunku Z).

Podczas sprawdzania rozkładu dawki dla obiektów znajdujących się wewnątrz tkanki
kostnej konieczne jest uwzględnienie różnicy pomiędzy ustawieniami Dose to water a Dose
to medium i wybranie odpowiednich ustawień.

Jeśli informacje na temat konkretnego modelu kolimatora wielolistkowego (MLC)
dostępnego dla algorytmu Monte Carlo nie zawierają wystarczających szczegółów,
zastosowany może być domyślnie model Speed optimized, mimo że użytkownik wybrał
model Accuracy optimized.

Dokładność obliczeń dawki zależy od rozdzielczości siatki ustawionej przez użytkownika.
Wartość stosowana podczas zatwierdzania ostatecznego planu leczenia musi być jak
najniższa i nie wyższa niż 5 mm. W przypadku małych obiektów o wielkości poniżej 30 mm
zdecydowanie zaleca się stosowanie wartości 3 mm lub mniej.

Obliczenia dawki
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7.5.3 Obliczenia Pencil Beam

Ekran Pencil Beam

Opcje

W przypadku wyłączenia przycisku Toggle Monte Carlo / Pencil Beam obliczenia
dawki będą oparte na algorytmie dawki Pencil Beam firmy Brainlab.

Rysunek 116 

W takim wypadku domyślne ustawienie systemu przeprowadza obliczenia tylko dawki wymaganej
dla wyświetlanego przekroju. Te obliczenia są wykonywane względnie szybko.

Obliczanie dawki dla objętości 3D

Gdy użytkownik wybierze obliczanie dawki dla objętości 3D, dawka jest obliczana raz dla całej
objętości, a następnie jest zawsze wyświetlana podczas przewijania pomiędzy przekrojami.
Alternatywnie można wykonać obliczenia dla każdego przekroju. Dawka jest obliczana dla
każdego przekroju i podczas przewijania trzeba czekać na aktualizację.

Przebieg procedury

1.

Kliknąć przycisk Dose Display na pasku narzędzi, aby otworzyć okno dialogowe Dose
Display.

2.
Aby obliczyć dawkę dla całej objętości 3D, która ma być poddana terapii, należy aktywo-
wać opcję Calculate 3D Dose Volume w sekcji Settings. Ukończenie tych obliczeń mo-
że trwać kilka sekund.

Obliczenia dawki

Podczas obliczeń dawki w obszarze funkcji wyświetlany jest odpowiedni pasek postępu.
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Rysunek 117 
Gdy obliczenia zostaną zakończone, w widokach przekrojów mogą pojawić się odpowiednie
informacje.
Rozdzielczość przestrzenna zdefiniowana dla algorytmu Pencil Beam w oknie dialogowym Dose
Display (patrz str. 226) jest podana w milimetrach nad skalą dawki.
W przypadku konformalnych terapii łukowych algorytm obliczeń dawki Pencil Beam wykorzystuje
domyślny odstęp przestrzenny pomiędzy wiązkami 10°.

Obliczenia dawki
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7.6 Wyświetlanie rozkładu dawki
7.6.1 Wyświetlanie rozkładu dawki

Informacje ogólne

Po obliczeniu dawki zgodnie z wybranymi zaleceniami można wyświetlić rozkład dawki.

Wyświetlanie rozkładu dawki

Procedura

Kliknąć przycisk Show Dose.

UWAGA: Sposób wyświetlania (gradient kolorów lub linie izodozy) zależy od ustawień w oknie
dialogowym Dose Display (patrz str. 225).
 

Ekran izodozy 2D

①

Rysunek 118 
Wyświetlany rozkład dawki (linie izodozy lub rozkład izodoz) opiera się na ustawieniu wiązek lub
łuków utworzonych przez użytkownika w planie leczenia.
Po prawej stronie widoków przekrojów pokazana jest także odpowiednia skala dawki ① w
zależności od wybranych ustawień w oknie dialogowym Dose Display (patrz str. 225).

Opcje

Dwukrotnie kliknąć numer dawki, aby wyświetlić izodozę jako pogrubioną linię.

Dwukrotnie kliknąć kolor wyświetlania dawki, aby sprawić, że linia izodozy będzie niewidoczna.
Ponownie dwukrotnie kliknąć na numer lub kolor, aby ponownie zwizualizować linię.
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Ekran algorytmu

Nad skalą dawki jest przedstawiany wybrany algorytm dawki:
• W przypadku realizacji obrotowej terapii łukowej (patrz str. 185) stosowany jest algorytm typu

Circular Cone.
• W przypadku realizacji konformalnej terapii łukowej, terapii wiązkami lub terapii IMRT istnieje

możliwość wyboru pomiędzy algorytmami do obliczania dawki Pencil Beam a Monte Carlo, w
zależności od profilu urządzenia (patrz str. 213).

• W przypadku obrotowych terapii łukowych informacje na temat odstępów wiązek podane nad
skalą dawki są oparte na ustawieniach użytkownika w oknie dialogowym Dose Display (patrz
str. 225).

Dawka wokół pożądanego obszaru musi zostać zweryfikowana z wykorzystaniem funkcji
pomiaru.

Dokładność wyświetlania dawki

Dokładność wyświetlania dawki zależy od kilku parametrów. Jeśli dawka jest wyświetlana w
rekonstrukcjach (np. w zakładce Overview), dawka może zostać także wyświetlona pomiędzy
przekrojami zestawu referencyjnego. W innych widokach, które bezpośrednio wyświetlają
przekroje referencyjne, dawka jest wyświetlana na płaszczyźnie przekroju. To może prowadzić do
różnego wyświetlania dawki w rekonstrukcjach i przekrojach, choć wyświetlony jest ten sam
obszar zestawu obrazów.

Wyświetlanie dawki 3D

Rysunek 119 
Aby wyświetlić rozkład dawki na powierzchni obiektów trójwymiarowych, należy:

Przebieg procedury

1. Otworzyć zakładkę Overview lub Irradiation Plan na ekranie głównym.

2. Wybrać przycisk View Types z widoku obiektu 3D i wybrać Objects lub 3D.

Wyświetlanie rozkładu dawki
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7.6.2 Wyświetlanie domyślnej wartości progowej dawki

Wyświetlanie domyślnej wartości progowej dawki

Procedura

Kliknąć przycisk Threshold, aby wyświetlić domyślną wartość progową zdefiniowaną (np. dla
maksymalnego pokrycia PTV) w oknie dialogowym Dose Display (patrz str. 225).

Po prawej stronie widoków przekrojów pokazana jest także odpowiednia skala dawki, która
również opiera się na wybranych ustawieniach w oknie dialogowym Dose Display (patrz str.
225).
UWAGA: Nad skalą dawki jest podany wybrany algorytm dawki (patrz str. 213).
 

Wyświetlanie wartości progowej

①

Rysunek 120 
Wszystkie struktury, do których dostarczana jest dawka wyższa niż domyślna wartość progowa,
są wyświetlane w kolorze różowym, niezależnie od wybranego schematu kolorów.
Jeśli użytkownik chce dostosować domyślną wartość progową tymczasowo, można tego dokonać,
umieszczając mysz na skali dawki, przytrzymując lewy przycisk myszy i przeciągając kursor
myszy ① w górę lub w dół skali w taki sposób, by ustawić żądaną wartość.
Struktury, do których dostarczana jest dawka niższa od tej wartości, będą wyświetlane w
oryginalnym kolorze, zgodnie z wybranym schematem kolorów.
UWAGA: Zmiana wartości progowej dawki podczas wyświetlania ekranu trójwymiarowego
umożliwia weryfikację dawki powierzchniowej i analizę spadku dawki.
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7.6.3 Przełączanie wyświetlania fluencji

Informacje ogólne

Po ukończeniu optymalizacji dawki (patrz str. 315) dla terapii IMRT wyświetlany jest przycisk
Toggle fluence display w obszarze widoku od strony wiązki (patrz str. 269) etapu Treatment
Planning.

Przełączanie wyświetlania fluencji

Procedura

Kliknąć przycisk Toggle fluence display, aby przełączać się pomiędzy widokiem od strony
wiązki a mapą fluencji.

Przełączanie widoku

① ②

Rysunek 121 

Nr Element

① Wyświetlanie sekwencjonowania listków

② Mapa fluencji

Mapa fluencji jest podobna do wyniku optymalizacji wybranego z listy rozwijanej Select Result w
obszarze funkcji etapu Dose Optimization (patrz str. 315).
Różnica polega na tym, że w etapie Treatment Planning wynik optymalizacji został przeniesiony
do sekwencjonowania listków tak, że rzeczywisty rozkład beamletów i optymalizacja dawki są
przedstawiane jako możliwe do dostarczenia przez kolimator wielolistkowy.

Wyświetlanie rozkładu dawki
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7.6.4 Dostosowywanie ustawień wyświetlania dawki

Informacje ogólne

Można dostosować różne opcje wyświetlania w oknie dialogowym Dose Display. Te opcje
obejmują schemat kolorów, sposób wyświetlania dawki (względna lub absolutna) oraz jednostkę
dawki absolutnej (cGy lub Gy).
Dostępne są także dodatkowe opcje obliczeń dawki dla algorytmów dawki typu Pencil Beam i
Circular Cone.
Odpowiednie informacje na temat dawki mogą być wyświetlane także podczas etapu Object
Creation (patrz str. 113).

Aktywacja rozkładu dawki

Procedura

Kliknąć przycisk Dose Display na pasku narzędzi, aby otworzyć okno dialogowe Dose Display.

Okno dialogowe Dose Display

Rysunek 122 

Tabele kolorów

W obszarze Color Tables należy wybrać preferowany schemat kolorów do wyświetlania dawki w
widokach planowania.

TWORZENIE PLANU LECZENIA

Kliniczną instrukcją obsługi Wyd. 1.5 iPlan® RT Wer. 4.5 225



Isodoses Area

Element Funkcja

Visible
W dostępnych polach można zdefiniować określone wartości progowe w gre-
jach (Gy) oraz określić (za pomocą odpowiednich pól wyboru) czy wartości te
będą przedstawiane w widokach planowania.

Preset Należy aktywować tę opcję, aby zastosować wartość wstępnie ustawioną.

Save current Umożliwia zapis aktualnego ustawienia jako wartość wstępnie ustawioną.

Priority Wybranym wartościom progowym można przypisać wyższy priorytet wyświet-
lania. Będą one wyświetlone z grubszą linią izodozy.

Default Thre-
shold

Można zdefiniować wartość progową (np. dla maksymalnego pokrycia PTV),
która następnie będzie podświetlona podczas planowania za pomocą funkcji
Threshold (patrz str. 223).

Obszar ustawień

Element Funkcja

Absolute Dose Unit: Można wybrać, czy informacje o izodozach będą wyświetlane w cGy, czy
Gy.

Dose Scale: Można wybrać, czy zostanie zastosowane wyświetlanie dawki względnej
(wartość procentowa), czy bezwzględnej (wartości w cGy lub Gy).

Prescr. Percentage: Można określić równość wartości dawki absolutnej (Relation for Display)
z konkretną Prescr. Percentage zaplanowanej dawki.
Ma to zastosowanie zwłaszcza w przypadku wielu PTV z różnymi zalece-
niami. Jeśli opcja Dose Scale jest ustawiona jako Absolute, procent zale-
ceń jest nieistotny.

Relation for Dis-
play:

Display Mode:

Można wybrać dodatkowe opcje wyświetlania dawki.
• Dostępne są przyciski opcji (Dose Lines, Dose Wash i Dose Lines and

Wash), aby wybrać, czy zostaną zastosowane linie izodoz, gradient ko-
lorów czy połączenie obu opcji.

• Odpowiednie pola wyboru (Thin Dose Lines i Show Dose Wash smoo-
thed) umożliwiają określenie sposobu wyświetlania linii izodoz i gradien-
tu kolorów.

Dose Calculation:

Można podać opcje obliczania dawki związane z ekranem:
• Opcja Use adaptive grid for 2D (Non-MC only) umożliwia automatycz-

ne dostosowanie rozmiaru siatki 2D, będącej podstawą wyświetlania izo-
doz, w taki sposób, by zapewnić dokładne kontury izodozy nawet w
przypadku bardzo małych struktur. Ta opcja nie jest stosowana dla obli-
czeń opartych na algorytmie Monte Carlo.

• Opcja Calculate 3D Dose Volume umożliwia jednoczesne obliczanie
trójwymiarowych (3D) informacji o dawce dla całkowitej objętości planu.
Możliwe jest wówczas wyświetlanie powstałego rozkładu dawki i odpo-
wiadających linii izodoz bez dalszych obliczeń (patrz str. 221). Ponowne
obliczenia są w takiej sytuacji przeprowadzane tylko w przypadku mody-
fikacji planu. Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, oprogramowanie prze-
prowadzi tylko obliczenia wymaganych w danej chwili informacji o daw-
ce, np. w celu wyświetlenia bieżącego przekroju. Informacje o dawce
zostaną wówczas ponownie obliczone zgodnie z potrzebą, np. podczas
wyświetlania kolejnego przekroju skanu. Po aktywowaniu tej opcji pozo-
staje ona aktywna podczas całego procesu planowania leczenia. Opcja
ta jest domyślnie aktywowana dla zadań: Object Creation oraz Dose
Optimization.

Wyświetlanie rozkładu dawki
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7.7 Stosowanie histogramu dawka-objętość (DVH)

Informacje ogólne

Głównym celem planu leczenia jest napromieniowanie obszarów o wysokim procencie zmian
nowotworowych konkretną dawką, przy utrzymaniu dawki dostarczanej do zdrowej tkanki na jak
najniższym poziomie. Ten współczynnik może stanowić dobre kryterium oceny stopnia
optymalizacji i można go obliczyć bezpośrednio z ekranu histogramu dawka-objętość przez
odczytanie wartości procentowej dawki dostarczanej do tkanki zdrowej w pozycji pionowej, gdzie
do wystarczająco wysokiej frakcji nowotworu dostarczana jest pożądana dawka promieniowania.

Otwieranie DVH

Procedura

Kliknąć przycisk Open DVH Dialog na pasku narzędzi, aby otworzyć okno dialogowe zawierają-
ce histogram dawka-objętość. 

Okno dialogowe DVH

Przedstawia on zależność pomiędzy objętością i dawką dla różnych wcześniej zdefiniowanych
obiektów.

Rysunek 123 

Dostosowanie zakresu osi

Przebieg procedury

1. Po przesunięciu myszy na strzałki znajdujące się na końcach osi Y i X wybrana oś zmie-
nia kolor na czerwony.
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Przebieg procedury

2.
Można wówczas kliknąć strzałkę i przeciągnąć ją tak, aby wyświetlał się pożądany za-
kres. W przypadku dwukrotnego kliknięcia na jedną ze strzałek odpowiednia oś automa-
tycznie przedstawi odpowiedni zakres.

Dostosowanie rozmiaru siatki

Element Funkcja

Grid Size
Można dostosowywać rozmiar siatki na histogramie dawka-objętość (DVH) po-
przez wybranie wartości z przewijanego pola Grid Size lub bezpośrednie wpi-
sanie prawidłowej wartości w odpowiednie pole.

Finer for Small
Objects

Po wybraniu funkcji Finer for Small Objects rozmiar siatki dla większych
obiektów opiera się na wartościach zdefiniowanych za pomocą przewijanego
pola. W przypadku mniejszych obiektów rozmiar siatki jest obliczany z wyko-
rzystaniem co najmniej 10 wokseli dla każdego wymiaru w obrębie obszaru
PTV lub OAR.

Recalc Ta opcja umożliwia ponowne obliczenie histogramu DVH po dokonaniu zmiany
parametrów siatki.

Wyświetlanie dawki

Rysunek 124 
Maksymalna, minimalna i średnia dawka dostarczana do wybranej struktury jest przedstawiana w
prawym górnym rogu obszaru graficznego.

Rysunek 125 
Po przesunięciu myszy na wykres poniżej informacji o dawce wyświetlane jest dodatkowe pole
tekstowe. W zależności od wybranej struktury (patrz str. 232) wyświetlane tutaj informacje
obejmują odpowiednio dawkę zgodną z położeniem kursora myszy, objętość struktury
referencyjnej, do której dostarczana jest wyświetlona dawka, oraz informacje o współczynniku
konformalności (patrz str. 236).

Mean Dose

Dawka jest obliczana na siatce określonej przez rozdzielczość dawki. Średnia dawka jest więc
sumą dawki w każdym punkcie siatki w obrębie wybranego obiektu podzieloną przez całkowitą
liczbę punktów siatki w wybranym obiekcie.

Stosunek dawki PTV

Ta wartość jest wyświetlona, jeśli wartość w DVH jest inna niż wartość dla całego planu.

Eksport

Przycisk Export to Clipboard umożliwia wyeksportowanie pełnego zestawu histogramów do
schowka systemu operacyjnego Windows i skopiowanie tych wartości do wybranego edytora
arkuszy kalkulacyjnych.

Stosowanie histogramu dawka-objętość (DVH)
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• Dane są sformatowane w dwu- lub trzykolumnowej liście, w zależności od tego, czy wykres
tkanki zdrowej jest wyświetlany czy nie.

• Kolumny są oddzielone tabulatorami i sformatowane z określoną jednostką pomiaru (patrz str.
232).

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Zawsze konieczna jest weryfikacja wyniku obliczeń dawki, na przykład z wykorzystaniem
informacji dostępnych w widokach planowania.
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7.7.1 DVH różnicowy i standardowy

Ekran Differential DVH

Pole wyboru Differential DVH w obszarze Display Options powoduje aktywowanie histogramu
różnicowego, w którym widać, do jakiej części obszaru dostarczana jest dawka o konkretnej
wartości.

Rysunek 126 
• Wartości dawki w punktach siatki o predefiniowanej wielkości odstępu są obliczane i dzielone

na 1% zakresy dawki.
• Określana jest liczba punktów znajdujących się w konkretnym zakresie dawki i liczby te są

nakreślane na zróżnicowanym histogramie dawka-objętość względem liczby punktów na
siatce, znajdujących się wewnątrz konturów badanego obiektu.

• Informacje na temat współczynnika konformalności dla ekranu różnicowego histogramu DVH
nie są dostępne.

Stosowanie histogramu dawka-objętość (DVH)
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Standardowy ekran DVH

Jeśli pole wyboru Differential DVH w obszarze Display Options jest nieaktywne, przedstawiany
jest histogram zbiorczy, w którym widać, do jakiej części obszaru dostarczana jest co najmniej
wybrana wartość dawki.

Rysunek 127 
• Ten standardowy histogram dawka-objętość przedstawia podsumowanie obliczeń w

różnicowym histogramie DVH. Podsumowanie to rozpoczyna się od najwyższej wartości dawki,
a kończy na wartości dawki, przy której wyświetlany jest piksel na wykresie.

• Jedyną metodą zrozumienia histogramu dawka-objętość (DVH) jest potraktowanie konkretnej
dawki jako objętości ograniczonej powierzchnią izodozy danej dawki. W przypadku
zwiększenia objętość izodozy poza dany obiekt wyświetlana jest tylko część objętości
znajdująca się wewnątrz danej powierzchni izodozy i wewnątrz wybranego obiektu.

• Informacje na temat współczynnika konformalności są dostępne dla standardowego ekranu
histogramu dawka-objętość (DVH) (patrz str. 236).
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7.7.2 Dodatkowe opcje DVH

Definiowanie jednostek pomiaru

Jednostki pomiaru stosowane w histogramie dawka-objętość (DVH) do przedstawiania objętości i
dawki można dostosowywać za pomocą ikon ① + ② przedstawionych poniżej.

Rysunek 128 

① ②

Rysunek 129 

Wybór obiektów

Na liście Objects wyszczególnione są wszystkie predefiniowane obiekty, co umożliwia
wyświetlanie całkowitej zależności objętość-dawka (VDR) dla wszystkich obiektów lub osobnej
wartości dla poszczególnych obiektów.

Rysunek 130 
Ekran DVH jest dostosowywany w zależności od konkretnego wyboru w rozwijanej liście oraz od
obiektów wybranych w polu listy.
Jeśli na przykład z listy rozwijanej wybrano Target Volumes, histogram dawka-objętość (DVH)
będzie przedstawiał odpowiednio oznaczony kolorami wykres dla każdej zdefiniowanej
planowanej objętości tarczowej (PTV).

Rysunek 131 
W przypadku wybrania pojedynczego planowanego obszaru napromieniowania (PTV) w lewym
dolnym rogu histogramu dawka-objętość (DVH) wyświetlana jest 100% objętość normalizacji.

Stosowanie histogramu dawka-objętość (DVH)
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Rysunek 132 
Wartość jest obliczana przez nagromadzenie punktów siatki w wybranym obiekcie. Może się ona
różnić od bardziej dokładnej, opartej na konturach objętości dostępnej w zakładce Plan Content.

Objętość normalizacji przedstawiana w legendzie poniżej histogramu dawka-objętość
(DVH) zależy od rozmiaru siatki kalkulacyjnej. Wartość ta może się różnić od wartości
obliczonej dla oryginalnego obiektu z wokseli, dostępnej w zakładce Plan Content.

Wykres tkanki zdrowej

①

Rysunek 133 
W przypadku zaznaczenia okna wyboru Normal Tissue Graph w obszarze Display Options
objętość tkanki zdrowej, do której dostarczana jest oznaczona dawka, wyświetlana jest jako
niebieska krzywa ①.
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Interpolate Graph

① ②

Rysunek 134 

Nr Element

① Wyświetlanie obrazu po interpolacji

② Wyświetlanie wartości rzeczywistych

Zaznaczenie pola wyboru Interpolate Graph powoduje interpolację wyświetlanego wykresu. Jeśli
to pole wyboru jest odznaczone, stosowane są wartości rzeczywiste.

Show Constraints

①

②

Rysunek 135 
Pole wyboru Show Constraints można wykorzystać do aktywowania/dezaktywowania
zdefiniowanych ograniczeń (np. ① + ②).

Stosowanie histogramu dawka-objętość (DVH)
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Rysunek 136 
Po przesunięciu myszy nad ograniczeniem znajdującym się na wykresie wyświetla się dodatkowe
pole tekstowe, wskazujące daną strukturę, ustawienia ograniczeń oraz wartość procentową
dawki.
Bardziej szczegółowe informacje na temat ograniczeń można znaleźć w sekcji str. 177.
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7.7.3 Współczynnik konformalności DVH

Informacje ogólne

W przypadku wybrania struktury planowanej objętości tarczowej (PTV) w oknie dialogowym DVH
(patrz str. 232) i wybrania standardowego ekranu DVH (patrz str. 230) przesunięcie myszy na
wykres powoduje wyświetlenie pola tekstowego, zawierającego informacje na temat
współczynnika konformalności.

① ②

Rysunek 137 
• Współczynnik konformalności wskazuje stopień zgodności objętości rozkładu dawki z

rozmiarem i kształtem objętości tarczowej z uwzględnieniem kwestii związanych ze zdrową
tkanką.

• Dostępny jest współczynnik konformalości (CI, ang. conformity index) RTOG ① oraz
współczynnik konformalności Iana Paddicka (IPCI) ②.

UWAGA: Podczas porównywania planów dostępne są tylko informacje o współczynniku IPCI
(patrz str. 246).
 

UWAGA: Współczynnik konformalności RTOG odpowiada zwykłej konformalności RTOG, jeśli
cała objętość PTV otrzymuje przynajmniej wskazaną dawkę.
 

Obliczenia współczynnika konformalności

Wartości współczynnika konformalności wyświetlane na histogramie dawka-objętość (DVH) są
obliczane w następujący sposób:

CI D( ) 1
VNormal D( )

VPTV D( )
-----------------------------+= IPCI D( )

VPTV
2 D( )

VPTV VTOTAL D( )⋅----------------------------------------------=

VPTV(D) Objętość PTV otrzymująca przynajmniej dawkę D.

VTOTAL(D) Objętość całej tkanki otrzymująca przynajmniej dawkę D.

VNORMAL(D) Objętość tkanki poza PTV otrzymująca przynajmniej dawkę D.

VPTV Objętość PTV.

• Zakres wartości współczynnika CI: 1–∞. Wartością idealną jest 1.
• Zakres wartości współczynnika IPCI: 0–1. Wartością idealną jest 1. Wartości są wyrażane w

wartościach procentowych.
Więcej informacji na temat współczynników konformalności można znaleźć w publikacji:
• Paddick, A simple scoring ratio to index the conformity of radiosurgical treatment plans. J

Neurosurg. 93 Suppl 3:219-22, 2000

Współczynnik konformalności dla wielu PTV

Jeśli plan zawiera wiele PTV, cała zdrowa tkanka jest uwzględniana podczas obliczania
współczynnika konformalności dla jednego PTV, nawet zdrowa tkanka w otoczeniu innych PTV
otrzymująca zdefiniowaną dawkę.

Stosowanie histogramu dawka-objętość (DVH)
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7.8 Planowanie leczenia w przypadku terapii z
dynamicznym wykrywaniem (Dynamic Tracking)
za pomocą ExacTrac Vero

7.8.1 Przegląd

Informacje ogólne

Podczas planowania leczenia należy uwzględnić drogę wiązki, tak aby zapewnić, że organy
narażone nie otrzymają dawki istotnie wyższej niż przewidziana na podstawie planowania w
oparciu o dane 3D. Jeśli dostępny jest zestaw danych TK 4D do szacowania ruchu objętości
tarczowej i/lub organów zagrożonych, należy uwzględnić, że objętość docelowa może poruszać
się z różną amplitudą i wokół różnych położeń średnich podczas poszczególnych frakcji
terapeutycznych. Ogólnie wiązki należy zachować dalej od obszarów OAR w porównaniu z
planowaniem dla terapii „statycznych”.

Zgodność metod realizacji leczenia z wykrywaniem dynamicznym (Dynamic Tracking)

Nie wszystkie metody realizacji leczenia można obecnie łączyć z wykrywaniem dynamicznym
(Dynamic Tracking). Informacje można znaleźć w Klinicznej instrukcji obsługi, ExacTrac Vero
lub uzyskać u specjalisty ds. pomocy technicznej firmy Brainlab.

Dostępność

Można wykorzystywać wyłącznie plany leczenia, które mają włączone oznaczenie Dynamic
tracking, gdy plan jest tworzony w oprogramowaniu iPlan RT Dose 4.5. Gdy to oznaczenie
zostanie ustawione, akcelerator nie pozwoli na realizację terapii innej niż w trybie wykrywania
dynamicznego. W przypadku planów leczenia, dla których nie ustawiono oznaczenia wykrywania
dynamicznego, nie można przejść do trybu wykrywania dynamicznego.

Aktywowanie wykrywania dynamicznego (Dynamic Tracking) w iPlan RT Dose

Procedura

Zaznaczyć pole wyboru Enable Dynamic Tracking w danych szczegółowych aparatu na karcie
Properties dla Treatment Group.

TWORZENIE PLANU LECZENIA
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Wskaźnik zakresu pochylenia

Wskaźnik zakresu pochylenia jest automatycznie wyświetlany na ekranie Beam’s Eye View w
oprogramowaniu iPlan RT Dose, jeśli aktywowane zostanie oznaczenie wykrywania
dynamicznego. Przedstawia go przerywana ramka ①. Wielkość wskaźnika zakresu pochylenia
jest określana przez najbardziej zewnętrzne listki kolimatora wielolistkowego.

①

Rysunek 138 

Planowanie leczenia w przypadku terapii z dynamicznym wykrywaniem (Dynamic Tracking) za pomocą ExacTrac Vero
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7.9 Ograniczenia planowania leczenia dla
konkretnych kolimatorów wielolistkowych

Informacje ogólne

W zależności od konkretnego systemu realizacji leczenia automatycznie dostosowane położenia
listków mogą nie odpowiadać dokładnie planowanemu kształtowi. Jeśli używanego kolimatora
wielolistkowego dotyczą ograniczenia sprzętowe, takie jak brak zachodzenia listków (ang.
interdigitation), listki chroniące (ang. guard leaves), odstępy listków z ograniczonym
wychodzeniem poza środek geometryczny kolimatora lub odstępy statyczne (np. kolimatory
wielolistkowe Siemens 3-D i Elekta MLCi, MLCi2 lub Agility), kształt listków może nie odpowiadać
żądanemu.
Sekwencje listków dla łuków dynamicznych i wiązek IMRT muszą być także zgodne z
wymaganiami dotyczącymi sprzętu i czasami mogą nie wyglądać w oczekiwany sposób. Są to
ograniczenia sprzętowe i nie da się ich ominąć, choć algorytmy automatycznego dostosowania
listków i sekwencjonowania listków zawierają specjalne optymalizacje dla kolimatorów
wielolistkowych bez zachodzenia, listków chroniących i statycznych odstępów między listkami
(wraz z optymalizacją masztu flagi).

Rozważania dotyczące MLC

Podczas planowania leczenia z wykorzystaniem takich kolimatorów wielolistkowych należy
uwzględnić następujące kwestie:
• W przypadku ręcznego dostosowania kolimatora wielolistkowego i szczęk dla kolimatorów

Elekta MLCi, MLCi2 lub Agility należy spełniać określone wymagania sprzętowe (np. listki
chroniące [ang. guard leaves]).

• Kolimatory wielolistkowe Elekta MLCi, MLCi2, Agility oraz wbudowane kolimatory wielolistkowe
Siemens wymagają, aby szczęki podążały za MLC w każdej wiązce lub segmencie. Dlatego
ręczne dostosowywanie szczęk w przypadku tych kolimatorów wielolistkowych może być
stosowane wyłącznie do testów podczas odbioru technicznego, ale nie do klinicznych planów
leczenia.

• W określonych okolicznościach zamknięte pola MLC mogą być automatycznie tworzone jako
elementy sekwencji dynamicznej terapii łukowej lub IMRT. Szczęki są wówczas ustawiane na
środku tych pól. Jeśli powoduje to problemy ze sprzętem i oprogramowaniem kolimatora
wielolistkowego podczas realizacji terapii:
- W przypadku dynamicznych terapii łukowych można uniknąć takiej sytuacji, zmieniając kąt

początkowy i końcowy lub rozdzielając łuk, aby uniknąć zamkniętego pola MLC.
- W przypadku dynamicznych terapii IMRT można uniknąć takiej sytuacji, wybierając IMRT w

technice step-and-shoot bez ograniczenia prędkości listków.
• Maksymalna dozwolona szybkość szczęk nie jest uwzględniana w dynamicznych terapiach
łukowych oraz IMRT przy użyciu kolimatorów Elekta Agility lub MLCi2. Zgodnie z testami
sterownik akceleratora liniowego zmniejsza moc dawki w przypadkach, kiedy doszłoby do
przekroczenia szybkości szczęk. To może prowadzić do niewielkiego wydłużenia czasu
realizacji terapii.

• Aby zaplanować IMRT w technice step-and-shoot dla kolimatorów wielolistkowych firmy Elekta
i wbudowanych kolimatorów wielolistkowych firmy Siemens, stosowanie opcji ograniczenia
szybkości listków nie jest zalecane (można skonfigurować tę opcję w oprogramowaniu Physics
Administration / Beam Profile Editor).

Maksymalna dozwolona szybkość szczęk nie jest uwzględniana w dynamicznych terapiach
łukowych oraz IMRT przy użyciu kolimatorów Elekta Agility lub MLCi2. W rzadkich
przypadkach może to prowadzić do niedokładnego podania dawki. Należy upewnić się, że
rutynowo wykonywane testy w zakresie zapewniania jakości są w stanie wykryć te
niedokładności.

W przypadku kolimatorów wielolistkowych z dużym minimalnym odstępem między listkami
(np. 5 mm odstępu dla MLCi i MLCi2 firmy Elekta) nie można zaplanować bardzo małych
albo bardzo wąskich celów. Żądane, ale wąskie otwarcie jednej pary listków mniejsze niż
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minimalny odstęp między listkami wymagany przez kolimator wielolistkowy uważane są za
zamknięte przez automatyczny proces dostosowania listków.

Jeśli wykonywane jest ręczne dostosowanie listków kolimatora wielolistkowego i szczęk,
użytkownik jest odpowiedzialny za ustawienie listków i szczęk w taki sposób, aby uniknąć
niezamierzonego napromienienia niewłaściwego obszaru docelowego i/lub struktur
krytycznych.

Ograniczenia planowania leczenia dla konkretnych kolimatorów wielolistkowych
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8 PRACA Z PLANEM
LECZENIA

8.1 Definiowanie punktów szczególnych

Informacje ogólne

Punkty szczególne dzielą się na następujące kategorie:

Element Funkcja

Punkt normaliza-
cji

Ten rodzaj punktu można zdefiniować:
• automatycznie, jeśli podczas definiowania zaleceń wybrana zostanie opcja

Point Prescription to Isocenter (patrz str. 167)
• ręcznie, dodając pojedynczy punkt normalizacji (patrz str. 242)
• automatycznie, za pomocą funkcji Auto Generation (patrz str. 244)

Punkt reprezenta-
cyjny

Te punkty także wskazują zaleconą dawkę. Są automatycznie tworzone
przez oprogramowanie dla planowanych objętości tarczowych (PTV), którym
wstępnie nie jest przypisany punkt normalizacji (tzn. w przypadku wybrania
opcji Dose Volume Prescription podczas definiowania zaleceń).
W przypadku terapii IMRT, jeśli planowane jest napromieniowanie kilku pla-
nowanych objętości tarczowych (PTV) z zastosowaniem tej samej grupy te-
rapii, dla jednej planowanej objętości tarczowej (PTV) tworzony jest tylko je-
den punkt reprezentacyjny.

Inny punkt szcze-
gólny

Można zdefiniować różne punkty szczególne, na przykład punkt minimalnej
dawki czy współrzędną grupy terapii, w następujący sposób:
• ręcznie, dodając pojedynczy punkt szczególny (patrz str. 242)
• automatycznie, za pomocą funkcji Auto Generation (patrz str. 244)
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Wyświetlanie punktów szczególnych

Lista punktów szczególnych znajduje się w zakładce Prescription w obszarze funkcji:

Rysunek 139 

Ręczne definiowanie punktu

Przebieg procedury

1. Aby zdefiniować punkt ręcznie, należy kliknąć Add w zakładce Prescription w obszarze
funkcji. Punktów reprezentacyjnych nie można utworzyć ręcznie.

2. Punkt definiowany ręcznie zostanie wówczas automatycznie dodany do listy punktów
szczególnych oraz do widoków planowania.

3.
Punkt ten można na tym etapie edytować, klikając odpowiednią ikonę.

Okno dialogowe Properties

Rysunek 140 

Definiowanie punktów szczególnych
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Poza nazwą punktu możliwe są różne jego modyfikacje, w tym:

Element Funkcja

Custom position Można wprowadzić współrzędne konkretnego położenia.

Retrieve position
from

Można zdefiniować następujące punkty:
• Coord. of Group: za pomocą tej opcji można ustawić punkt szczególny

zgodnie z położeniem konkretnej grupy terapii.
Dla konkretnego obiektu poddanego segmentowaniu (np. planowana obję-
tość tarczowa – PTV) lub też dla całego planu można zdefiniować także na-
stępujące punkty:
• Focus Point of: ta opcja powoduje ustawienie punktu szczególnego wed-
ług położenia wybranego obiektu.

• Min. dose point, Med. dose point lub Max. dose point: te opcje powodu-
ją ustawienie punktu szczególnego do konkretnego punktu dawki dla wy-
branego obiektu.

Update points au-
tomatically

Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, położenie wybranego punktu jest aktu-
alizowane automatycznie podczas modyfikacji planu leczenia.

Update Now Kliknąć ten przycisk, aby aktualizować położenie wybranego punktu.

Function

• Można dalej zdefiniować punkt jako Point of Interest lub jako Normaliza-
tion Point dla konkretnej planowanej objętości tarczowej (PTV).

• Jeśli wybrana zostanie opcja Normalization Point, podczas planowania
wykorzystywana jest raczej metoda wyrażenia zaleceń dawki w formie
punktowej niż w formie dawka-objętość (patrz str. 169).

Modyfikowanie właściwości punktów szczególnych

Aby wyświetlić właściwości wybranego punktu szczególnego, należy kliknąć odpowiednią ikonę.

Opcje konfiguracji dostępne w oknie dialogowym Properties danego punktu szczególnego zależą
od rodzaju wybranego punktu szczególnego:

Punkt szczególny Opcje

Punkty reprezentacyjne

Edytować można wyłącznie nazwę. Punkty reprezentacyjne wskazują
przepisaną dawkę i są automatycznie definiowane przez oprogramo-
wanie dla histogramów PTV niezawierających punktów normalizacyj-
nych (tzn. w przypadku zaleceń dawki w formie dawka-objętość).

Wszystkie pozostałe
punkty

Możliwe są różne modyfikacje, w tym położenie wybrane przez użyt-
kownika (Custom position) lub położenie oparte na konkretnym punk-
cie (za pomocą funkcji Retrieve position from).
Dla PTV można także dalej definiować funkcję (Function) punktu jako
(patrz str. 242):
• Point of Interest (punkt szczególny) lub
• Normalization Point (punkt normalizacji)

UWAGA: Jeśli wybrana zostanie opcja Normalization Point, podczas
planowania wykorzystywana jest raczej metoda wyrażenia zaleceń
dawki w formie punktowej niż w formie dawka-objętość (patrz str. 169).
 

Więcej informacji na temat punktów szczególnych można znaleźć w sekcji str. 241.
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Automatyczne generowanie punktów

Kliknąć Auto Generation w zakładce Prescription. Wyświetlone zostanie okno dialogowe
Generate:

Rysunek 141 

Element Funkcja

Select Points of In-
terest

Należy wybrać rodzaj punktów, które mają zostać utworzone, z następują-
cych pól wyboru:
• Isocenter Points
• Focus Points
• Min. Dose Points, Med. Dose Points lub Max. Dose Points

Update position au-
tomatically

Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, położenie wybranego punktu jest ak-
tualizowane automatycznie podczas modyfikacji planu leczenia.

Generate Normali-
zation Points

• Można tutaj wygenerować punkty normalizacji dla rodzajów punktów
zdefiniowanych za pomocą pól wyboru punktów szczególnych.

• W przypadku wygenerowania punktów normalizacji podczas planowania
wykorzystywana jest raczej metoda wyrażenia zaleceń dawki w formie
punktowej niż w formie dawka-objętość (patrz str. 169).

Definiowanie punktów szczególnych
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Punkty definiowane ręcznie w widoku planowania

① ②

Rysunek 142 

Nr Element

① Ręczne definiowanie punktu: punkt początkowy

② Ręczne definiowanie punktu: punkt definiowany ręcznie ustawiony jako punkt minimalnej
dawki

Dokładne położenie automatycznie tworzonych punktów szczególnych dla konkretnego obiektu,
takich jak punkty minimalnej i maksymalnej dawki, zależy od rozmiaru siatki kalkulacyjnej dawki
zastosowanej dla tego obiektu. Rozmiar siatki jest dostosowywany indywidualnie dla każdego
obiektu w celu zapewnienia minimalnej liczby punktów siatki w każdym kierunku. Dlatego też
automatycznie tworzone położenia dla mniejszych narządów są bardziej dokładne niż dla
większych narządów.
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8.2 Porównywanie różnych planów

Informacje ogólne

Można porównywać:
• obliczenia dawki otrzymane przy użyciu algorytmu Monte Carlo z obliczeniami dawki

otrzymanymi z użyciem algorytmu Pencil Beam dla aktualnego planu
• dwa różne plany leczenia

Uruchamianie porównania planów

Przebieg procedury

1.

Kliknąć przycisk Plan Comparison.

2.

• Aby porównać dwa różne plany, należy kliknąć Load plan.
• Aby porównać dwa różne obliczenia dawki dla aktualnego planu, należy kliknąć Monte

Carlo.

Porównywanie różnych planów
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8.2.1 Porównywanie obliczeń dawki

Przegląd

Rysunek 143 
W przypadku wybrania opcji porównania obliczeń dawki Monte Carlo i Pencil Beam dla
aktualnego planu (patrz str. 246) ekran porównania jest podzielony na wyżej przedstawione karty
zakładki.

Zakładka Dual Reconst

Rysunek 144 
Ta zakładka zawiera osiowe, czołowe i strzałkowe widoki. Obliczenia dawki z zastosowaniem
algorytmu Monte Carlo są przedstawione po lewej, a obliczenia z zastosowaniem algorytmu
Pencil Beam po prawej stronie.
Główne funkcje paska narzędzi (w tym przycisk Toggle Monte Carlo / Pencil Beam do
aktywowania/wyłączenia obliczeń z zastosowaniem algorytmu Monte Carlo w widokach po lewej
stronie) są dostępne po prawej stronie karty zakładki.

Zakładka Spy Glass

Rysunek 145 
Użyć Spy Glass, aby porównać obliczenie dawki z zastosowaniem algorytmu Monte Carlo
(pokazane poza ramką okna lupy) bezpośrednio z obliczeniem z zastosowaniem algorytmu Pencil
Beam.
Informacje na temat skali dawki (patrz także str. 221) są wyświetlane w prawym dolnym rogu
widoku. Za pomocą funkcji lupy można także porównać odpowiednie wartości dla obliczeń Monte
Carlo i Pencil Beam.
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Główne funkcje paska narzędzi (w tym przycisk Toggle Monte Carlo / Pencil Beam do
aktywowania/wyłączenia obliczeń z zastosowaniem algorytmu Monte Carlo w widokach po lewej
stronie) są dostępne po prawej stronie zakładki Spy Glass.

Zakładka DVH

Rysunek 146 
Zakładka zawiera porównanie histogramu dawka-objętość (DVH) obliczonego na podstawie
algorytmu Monte Carlo z histogramem DVH obliczonym na podstawie algorytmu Pencil Beam.
• Kliknięcie histogramu DVH umożliwia przełączanie pomiędzy ekranem dla algorytmu Monte

Carlo i Pencil Beam.
• Aktywny algorytm jest podany poniżej histogramu DVH.
• Aktywny algorytm jest oznaczony na histogramie dawka-objętość (DVH) linią ciągłą.

Nieaktywny algorytm jest oznaczony linią kropkowaną.

Zakładka Plan Content

Zawartość planu jest przedstawiona w formie struktury drzewa, tak by umożliwić dostęp do tych
informacji bez konieczności zamykania okna dialogowego.

Porównywanie różnych planów
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8.2.2 Porównywanie dwóch różnych planów leczenia

Przegląd

W przypadku wybrania porównania aktualnego planu leczenia z innym planem leczenia (patrz str.
246) pojawia się okno dialogowe wyboru planu.

Okno dialogowe Plans

Rysunek 147 
W oknie dialogowym Plans należy wybrać plan leczenia, z którym aktualny plan ma zostać
porównany.
UWAGA: W zależności od wybranego planu mogą być wówczas wyświetlane różne komunikaty
ostrzegawcze, wskazujące różnice pomiędzy dwoma planami. Przed kontynuowaniem należy
dokładnie zapoznać się z tymi komunikatami.
 

Widoki porównania

Rysunek 148 
Po załadowaniu wybranego planu otwiera się oddzielne okno dialogowe porównania, zawierające
wyżej przedstawione karty zakładki.
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Zakładka Dual Reconst

Rysunek 149 
Ta zakładka zawiera osiowe, czołowe i strzałkowe widoki, przy czym bieżący plan jest
przedstawiony po lewej, a drugi plan po prawej stronie.
Główne funkcje paska narzędzi (w tym przycisk Toggle Monte Carlo / Pencil Beam do
aktywowania obliczeń z zastosowaniem algorytmu Monte Carlo) są dostępne po prawej stronie
zakładki. 

Zakładka Spy Glass

Rysunek 150 
Za pomocą funkcji Spy Glass można porównać plan wybrany do porównania (wyświetlony
wewnątrz ramki lupy) bezpośrednio z aktualnym planem leczenia.
Główne funkcje paska narzędzi (w tym przycisk Toggle Monte Carlo / Pencil Beam do
aktywowania obliczeń z zastosowaniem algorytmu Monte Carlo) są dostępne po prawej stronie
zakładki Spy Glass.

Porównywanie różnych planów
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Zakładka DVH

Rysunek 151 
Zakładka ta zawiera porównanie histogramu dawka-objętość (DVH) obliczonego dla aktualnego
planu leczenia z histogramem DVH obliczonym dla drugiego planu.
• Kliknięcie histogramu DVH umożliwia przełączanie aktywnego ekranu pomiędzy aktualnym

planem a drugim planem.
• Aktywny plan jest podany na górze po prawej stronie histogramu DVH.
• Aktywny plan jest oznaczony na histogramie dawka-objętość (DVH) linią ciągłą. Nieaktywny

plan jest oznaczony linią kropkowaną.

Zakładka Plan Content

Rysunek 152 
Zawartość każdego planu jest wyświetlana w formie struktury drzewa do porównania.
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8.3 Opcje widoku planowania
8.3.1 Przełączanie trybu widoku

Informacje ogólne

Przycisk Toggle view mode umożliwia wybór orientacji widoku i obiektów, które mają być
wyświetlone.

Opcje przełączania widoku: Mapa kolizji

Rysunek 153 

Opcje przełączania widoku: Beam’s Eye Views

Rysunek 154 

Dostępne opcje

Przycisk Toggle view mode jest dostępny w widokach mapy kolizji i widokach Beam’s Eye View.
Dostępne opcje różnią się w następujący sposób:

Opcje widoku planowania
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Element Funkcja

Mapa kolizji

Front view (OARs only): powoduje wyświetlenie widoku przód-tył, zawie-
rającego tylko narządy krytyczne (OAR).
Cranial view (OARs only): powoduje wyświetlenie widoku głowa-stopy
pacjenta, zawierającego tylko narządy krytyczne (OAR).
Front view (All structures): powoduje wyświetlenie widoku przód-tył, za-
wierającego wszystkie struktury.
Cranial view (All structures): powoduje wyświetlenie widoku głowa-stopy
pacjenta, zawierającego wszystkie struktury.
Machine View: powoduje wyświetlenie widoku sali z akceleratorem linio-
wym.

Beam’s Eye View

3D Objects: widok kolimatora jest nałożony na trójwymiarowy (3D) ekran
widoku dostępnych obiektów poddanych segmentacji.
DRRs: widok kolimatora jest nałożony na odpowiednią cyfrową rekonstruk-
cję obrazu radiologicznego (DRR).
Object Contours: widok kolimatora jest nałożony na ekran widoku kontu-
rów dostępnych obiektów poddanych segmentacji.

PRACA Z PLANEM LECZENIA
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8.3.2 Widok głębokości

Informacje ogólne

Przycisk View Options przedstawia dostępne opcje orientacji (patrz str. 501). Po kliknięciu tego
przycisku dostępne są dwa dodatkowe widoki planowania w widokach planowania dawki: widok
głębokości (Depth) i pola promieniowania (Field).

Aktywowanie widoku głębokości

W przypadku wybrania widoku Depth rekonstrukcja przedstawia ścieżkę (oś centralna) aktualnie
wybranej wiązki lub łuku przez tkankę, zaczynając od skóry pacjenta, a kończąc na lokalizacji
współrzędnej izocentrum dla wybranej grupy terapii.

Opcja widoku: Widok głębokości

Ponieważ ścieżka wiązki może wychodzić z dowolnego kierunku, orientacja widoku nie zawsze
jest wyświetlana prostopadle do orientacji widoku aktualnego przekroju. W tym wypadku
orientacja widoku w prawym górnym rogu jest typu Oblique.

① ②

Rysunek 155 

Nr Element

① Widok głębokości: wiązka

② Widok głębokości: łuk

Informacje ogólne

W górnej części każdego widoku wyświetlane są na żółto następujące informacje:
• Nazwa elementu terapeutycznego
• Kąt stołu
• Kąt kolimatora (dotyczy tylko terapii z zastosowaniem kolimatora wielolistkowego MLC)
• Liczba jednostek monitorowych
• Kąt gantry (dotyczy tylko konformalnych terapii wiązkami i IMRT)
• Średnia odległość od skóry i średnia odległość równoważna dla wszystkich łuków (dotyczy

tylko terapii łukowych)
Widok wskazuje także, czy korekcja niejednorodności jest włączona, czy nie (patrz str. 106).

Opcje widoku planowania
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Ekran informacje o wiązce

Zmierzona odległość (ścieżka wiązki) jest oznaczona żółtą linią, z początkiem w postaci białej
kropki przy powierzchni skóry i końcem w postaci zielonej, pionowej linii przy izocentrum.
• Zielona linia oznacza przedłużenie pola.
• Żółta ciągła linia oznacza ścieżkę wejścia wiązki.
• Żółta kropkowana linia oznacza ścieżkę wyjścia wiązki.
• W przypadku terapii łukowych pomiary odległości są przedstawiane dla pełnego łuku w

równomiernie rozłożonych, dziesięciostopniowych kątach. Dla każdej linii oznaczającej ścieżkę
wiązki punkt przecięcia się wiązki ze skórą pacjenta jest oznaczony białą kropką.

Szczególne informacje na temat odległości

Całkowita odległość od powierzchni skóry do izocentrum oraz równoważna głębokość są
przedstawiane (w mm) przy ścieżce wiązki dla bieżącej wiązki lub łuku.
Równoważna wartość głębokości uwzględnia wahania gęstości tkanki wzdłuż wiązki centralnej. W
związku z tym opisane informacje można wykorzystać do sprawdzenia obliczeń głębokości lub
korekcji niejednorodności dla algorytmu dawki.

Niezaznaczenie pola wyboru Heterogeneity Correction może prowadzić do uzyskania
nieprawidłowej równoważności głębokości. Z tego względu konieczna jest weryfikacja
równoważności głębokości i punktów wejścia tkanki w widoku projekcji płaszczyzny łuku/
głębokości, aby upewnić się, że powierzchnia skóry została wykryta prawidłowo oraz że
punkty wejścia wiązek/łuku zostały w prawidłowy sposób zawarte w zestawie skanów TK.

Dlatego też zawsze konieczne jest dokładne sprawdzenie równoważności głębokości i
punktów wejścia tkanki w widoku projekcji płaszczyzny łuku/głębokości dla każdej wiązki
lub łuku. Jest to szczególnie ważne w przypadku zmodyfikowania planu leczenia za
pomocą innej aplikacji oprogramowania (np. iPlan RT Image) po wcześniejszym
zdefiniowaniu wiązek lub łuków. Model tkankowy (patrz str. 73) mógł ulec przemieszczeniu
względem referencyjnego skanu TK z powodu zaktualizowanej lokalizacji lub fuzji obrazu.

Symulacja łuku

W przypadku terapii łukowych panel kontrolny (patrz str. 276) znajduje się w dolnej części widoku
pola.
• Umożliwia to wyświetlanie widoku ścieżki wiązki dla każdego pojedynczego łuku w przyrostach

co dziesięć stopni.
• Aktualny kąt gantry jest podany na żółto, nad panelem kontrolnym.
• Ikona stołu/gantry znajdująca się w prawym dolnym rogu mapy kolizji także podaje położenia

gantry i stołu podczas sekwencji ruchów.
Ten sam panel kontrolny jest dostępny w dolnej części widoków Beam’s Eye View (patrz str. 264).
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8.3.3 Widok pola

Informacje ogólne

Przycisk View Options przedstawia dostępne opcje orientacji (patrz str. 501). Po kliknięciu tego
przycisku dostępne są dwa dodatkowe widoki planowania w widokach planowania dawki: widok
głębokości (Depth) i pola promieniowania (Field).

Aktywowanie widoku pola

W przypadku zaznaczenia widoku Field aktualny przekrój przedstawia widok Beam’s Eye View
rzutowany na planowaną objętość tarczową (PTV).

Opcja widoku: Widok pola

Ponieważ ścieżka wiązki może wychodzić z dowolnego kierunku, orientacja widoku nie zawsze
jest wyświetlana prostopadle do orientacji widoku aktualnego przekroju. W tym wypadku
orientacja widoku w prawym górnym rogu jest typu Oblique.

① ②
Rysunek 156 

Nr Element

① Widok pola: wiązka

② Widok pola: łuk

W górnej części każdego widoku wyświetlane są na żółto następujące informacje:
• Nazwa elementu terapeutycznego
• Liczba jednostek monitorowych
• Kąt gantry
• Kąt stołu
• Kąt kolimatora (dotyczy tylko terapii z zastosowaniem kolimatora wielolistkowego MLC)
• Wartość nominalna średnicy stożka (obrotowe terapie łukowe)

Widok wskazuje także, czy korekcja niejednorodności jest włączona, czy nie (patrz str. 106).

Ekran pola

• Pole promieniowania zdefiniowane dla bieżącej wiązki lub łuku jest oznaczone zielonym
konturem.

Opcje widoku planowania
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• Szczęki główne są oznaczone niebieskim konturem.
• Lokalizacja współrzędnej izocentrum wybranej grupy terapii jest oznaczana zielonym

krzyżykiem.
• Obiekty poddane segmentacji są przedstawiane jako kontury.

Symulacja łuku

W przypadku terapii łukowych panel kontrolny (patrz str. 276) znajduje się w dolnej części widoku
głębokości.
• Umożliwia to wyświetlanie widoku ścieżki wiązki dla każdego pojedynczego łuku w przyrostach

co dziesięć stopni.
• Ten sam panel kontrolny jest dostępny w dolnej części widoków Beam’s Eye View (patrz str.

264).
• Aktualny kąt gantry jest podany na żółto, nad panelem kontrolnym.
• Ikona stołu/gantry znajdująca się w prawym dolnym rogu mapy kolizji także podaje położenia

gantry i stołu podczas sekwencji ruchów.
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8.4 Ustawianie elementów terapeutycznych
8.4.1 Wyświetlanie wiązki/łuku

Informacje ogólne

Trójwymiarowy przegląd jest dostępny w lewym górnym rogu zakładki Overview i lewym dolnym
rogu zakładki Irradiation Plan. W widokach tych, poza definiowaniem orientacji widoków (patrz
str. 501) i rodzaju informacji, jakie generalnie będą wyświetlane (patrz str. 502), można także
konfigurować szczególne ustawienia wyświetlania wiązek i łuków.
W widoku trójwymiarowym (3D) można wizualnie sprawdzić, czy obiekty, do których
promieniowanie nie powinno być dostarczane, znajdują się na ścieżce wiązki lub łuku.
• Wyświetlane wiązki lub łuki zależą od wyboru dokonanego w menu Arc/Beam. Wybrany

element ścieżki promieniowania jest oznaczany na zielono.
• W celu wybrania danego łuku lub wiązki można kliknąć ten element w widoku trójwymiarowym

(3D) lub wybrać go z listy w obszarze funkcji.
• W celu wyświetlenia wartości kąta dla danego elementu należy umieścić mysz na tym

elemencie w widoku trójwymiarowym.
• Odpowiednie dla wybranego elementu wartości, na przykład kąty stołu i gantry, są także

wyświetlane w obszarze funkcji.

Aktywowanie ustawień wiązki i łuku

Przycisk Arc/Beam display powoduje otwarcie menu zawierającego dostępne opcje dotyczące
wyświetlania wiązek i łuku.

Definiowanie ustawień wiązki i łuku

Rysunek 157 
• All Beams/Arcs: wyświetlana jest każda wiązka lub łuk zdefiniowane dla bieżącego planu

leczenia.
• Beams/Arcs of Group: wyświetlana jest każda wiązka lub łuk zdefiniowane dla bieżącej grupy

terapii.
• Selected Beam/Arc: wyświetlana jest tylko bieżąca wiązka lub łuk zaznaczone w obszarze

funkcji.
• No Beams/Arcs: nie są wyświetlane żadne wiązki ani łuki.

Dla pierwszych trzech opcji wyświetlania dostępna jest wersja Thin (cienka).

Ustawianie elementów terapeutycznych
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Ustawianie położenia wiązek i łuków

Za pomocą funkcji Position dostępnej w obszarze funkcji (patrz str. 195) można ustawić
położenia grup terapii. Poszczególne wiązki i łuki można ponownie ustawiać w trójwymiarowym
przeglądzie (3D) w sposób opisany poniżej.

①

②

③

①

Rysunek 158 

Przebieg procedury

1. Z listy dostępnej w obszarze funkcji należy wybrać odpowiednią wiązkę lub łuk.

2. Pomniejszyć widok w taki sposób, by widoczna była całość danego elementu wiązki lub
łuku.

3. Przy końcu zaznaczonej wiązki powinien być wówczas widoczny okrąg ①. Należy kliknąć
i przeciągnąć okrąg do żądanego położenia w celu dostosowania kątów stołu i gantry.

4. W przypadku łuków każdy z punktów początkowych i końcowych wybranego łuku jest oz-
naczony okręgiem ②. Kąt stołu jest oznaczony kwadratem ③.

5. Należy kliknąć i przeciągnąć okręgi i/lub kwadrat do żądanego położenia. Odpowiednie
wartości dla stołu i gantry są automatycznie aktualizowane w obszarze funkcji.
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8.4.2 Widoki przekrojów

Informacje ogólne

Rozkład dawki można oglądać w widokach przekrojów (patrz str. 492).

Widok przekroju

Rysunek 159 

Wyświetlanie dawki

Rozkład dawki można wyświetlać w widokach przekrojów za pomocą funkcji takich jak opisane w
sekcji str. 221.

Ekran grupy terapii

Element Opis

Zielony krzyżyk Współrzędna izocentrum wybranej grupy terapii.

Niebieski krzyżyk Współrzędne izocentrum innych grup terapii w widoku przekroju.

Kółko zaznaczone linią
przerywaną

Przewidywany półcień w grupach terapii Circular Arc, w trybie położe-
nia (w obszarze funkcji wybrana jest opcja Position).

Ustawianie elementów terapeutycznych
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8.4.3 Mapa kolizji

Informacje ogólne

Mapa kolizji dostępna na zakładkach planowania Irradiation Plan i Arc BEVs przedstawia
dwuwymiarowy widok obiektów poddanych segmentacji rzutowanych na powierzchnię o kształcie
sferycznym. 
Zakładka planowania Arc BEVs jest dostępna tylko, jeśli dany plan leczenia zawiera grupy terapii
łukowych.

Mapy kolizji: Terapie łukowe

Rysunek 160 

Mapy kolizji: Terapie wiązkami

①
②

③④

⑤

⑥

Rysunek 161 
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Nr Element

① Współrzędna izocentrum wybranej grupy terapii jest ustawiona przy środku sfery.

②
Wiązki lub łuki dla wybranej grupy terapii także są wyświetlane z perspektywy danej gru-
py terapii. Widoczny jest także dokładny punkt, w którym oś centralna wiązki przechodzi
przez zaplanowany obiekt do napromieniowania.

③ Ikona stołu/gantry znajdująca się w prawym dolnym rogu mapy kolizji wskazuje bieżącą
pozycję gantry i stołu dla bieżącego pola promieniowania.

④ Ikona pacjenta w dolnym lewym rogu mapy kolizji obrazuje położenie pacjenta.

⑤
Planowane obiekty są rzutowane na wewnętrzną powierzchnię sfery z perspektywy izo-
centrum. Elementy terapeutyczne należące do grupy terapii o współrzędnych identycz-
nych z wybraną grupą terapii są wyświetlane na szaro.

⑥
Każdy narząd krytyczny jest rzutowany dwukrotnie, dla kąta wejścia (wiązka lub łuk do-
cierają najpierw do struktury, a dopiero później do izocentrum) oraz dla kąta wyjścia
(wiązka lub łuk docierają najpierw do izocentrum, a dopiero później do struktury).

Ze względu na połączenie dwóch różnych technik rzutowania kształty kolimatora
wielolistkowego (MLC) wyświetlane na mapie kolizji nie odpowiadają dokładnie strukturom
krytycznym. Po dostosowaniu wiązki lub łuku konieczna jest weryfikacja zależności
względem struktur krytycznych z wykorzystaniem widoku Field (patrz str. 256).

Kąty gantry i stołu: Wiązki

Rysunek 162 
Położenie wybranego elementu wiązki lub grupy terapii wiązkami można dowolnie dostosować za
pomocą myszy.

Kąty gantry i stołu: łuki

②

①

③

Rysunek 163 
Położenie wybranego elementu łuku lub grupy terapii łukowej można także dostosować za
pomocą myszy.
• Przesunięcie czerwonego punktu znajdującego się na łuku ① umożliwia dostosowanie punktu

końcowego łuku (pozycja końcowa gantry).
• Przesunięcie środkowego punktu łuku ② wzdłuż osi poziomej powoduje modyfikację kąta stołu.

Ustawianie elementów terapeutycznych
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• Przesunięcie zielonego, otoczonego kółkiem punktu znajdującego się na łuku ③ umożliwia
dostosowanie punktu początkowego łuku (pozycja początkowa gantry).

Po przesunięciu myszy na dany punkt wyświetlana jest nazwa wybranego punktu oraz
odpowiednie informacje dotyczące kąta.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Przedstawienie łuku na mapie kolizji nie wyświetla rozmiaru pól łuków, ale rozmiar
środków pola. Dlatego też mapy kolizji nie należy wykorzystywać do weryfikacji, czy
struktury krytyczne znajdują się w obrębie ścieżki wiązki.

Mapa kolizji nie przedstawia możliwych kolizji pomiędzy gantrą akceleratora liniowego a
stołem terapeutycznym! Obowiązkiem użytkownika jest odpowiednie sprawdzenie w sali
zabiegowej przed rozpoczęciem leczenia, czy wybrane kąty gantry i stołu terapeutycznego
można zastosować do przeprowadzenia leczenia, nie powodując obrażeń ciała pacjentów
czy uszkodzenia sprzętu, takiego jak na przykład system realizacji leczenia.
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8.5 Beam’s Eye Views

Informacje ogólne

Widoki Beam’s Eye View dostępne w zakładkach planowania Irradiation Plan i Arc BEVs
obrazują pole promieniowania planowane dla danej objętości tarczowej (PTV).
• Kształt planowany dla pola promieniowania jest oznaczony zielonymi konturami.
• Wszystkie obiekty poddane segmentacji, w tym planowane obszary tarczowe (PTV), są

wyświetlane w widoku trójwymiarowym.
• Bieżące położenie izocentrum jest środkowane w widoku i oznaczane za pomocą punktu

przecięcia niebieskiej siatki.
Dokładne informacje zawarte w widokach Beam’s Eye View zależą od wybranej karty zakładki i
rodzaju grupy terapii:
• Strona 266
• Strona 268
• Strona 269
• Strona 270

Beam’s Eye View: Zakładka Irradiation Plan

① ②
Rysunek 164 

Nr Element

① Wiązka kolimatora wielolistkowego MLC

② Obrotowa terapia łukowa

Widok Beam’s Eye View w opcji Irradiation Plan obrazuje aktualne pole promieniowania dla
pojedynczego kąta gantry.

Beam’s Eye Views
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Beam’s Eye View: Zakładka Arc BEVs

① ②
Rysunek 165 

Nr Element

① Standardowy widok BEV do weryfikacji

② Funkcjonalny widok BEV

Zakładka planowania Arc BEVs jest dostępna tylko do terapii łukowych.
W tej karcie zakładki dostępnych jest osiem widoków Beam’s Eye View, z których każdy
przedstawia dziesięciostopniowy przyrost łuku. Dlatego też opisane widoki Beam’s Eye View
umożliwiają weryfikację kształtu pola promieniowania (oznaczonego zielonymi konturami) dla
zakresu łuku o wartości 70°.
Szczęki główne są oznaczone niebieskim konturem.
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8.5.1 Konformalne terapie łukowe

Informacje ogólne

Możliwe są zarówno statyczne, jak i dynamiczne konformalne terapie łukowe.
W obu przypadkach pole promieniowania jest dostosowywane do kształtu planowanej objętości
tarczowej (PTV) z użyciem kolimatora wielolistkowego (MLC), co pozwala zmaksymalizować
dawkę promieniowania dostarczaną do zmiany nowotworowej, zapewniając jednocześnie
właściwą ochronę otaczającej tkanki.

Statyczne konformalne terapie łukowe

Rysunek 166 
W przypadku statycznych konformalnych terapii łukowych pole promieniowania jest
optymalizowane do kształtu planowanej objętości tarczowej (PTV) dla jednej płaszczyzny łuku,
tzn. dla wszystkich kątów wiązek przyjmowany jest uśredniony kształt planowanej objętości
tarczowej (PTV).
UWAGA: W przypadku statycznych konformalnych terapii łukowych można zdefiniować
dozwolone nakładanie się poszczególnych pól, co z kolei wpływa na kształt uśrednionego pola
kolimatora wielolistkowego (MLC) (patrz str. 195).
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Dynamiczne konformalne terapie łukowe

Rysunek 167 
W przypadku dynamicznych konformalnych terapii łukowych pole promieniowania jest
dostosowywane do rzeczywistego kształtu planowanej objętości tarczowej (PTV) w odstępach co
10° podczas ruchu obrotowego gantry.
Zapewnia to maksymalne pokrycie dawką promieniowania planowanego obszaru
napromieniowania (PTV), minimalizując jednocześnie dawkowanie promieniowania dla
otaczających tkanek i narządów krytycznych.
Technika ta wymaga połączenia pomiędzy sterownikami kolimatora wielolistkowego i akceleratora
liniowego. Z tego względu jej zastosowanie jest możliwe tylko w przypadku szczególnych
konfiguracji akceleratora liniowego, takich jak system Novalis firmy Brainlab.
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8.5.2 Konformalne terapie wiązkami

Informacje ogólne

W przypadku konformalnych terapii wiązkami stosowanych jest wiele wiązek statycznych, które są
dostosowywane do kształtu planowanej objętości tarczowej (PTV) za pomocą kolimatora
wielolistkowego.

Konformalna terapia wiązkami

Rysunek 168 
Dzięki temu możliwe jest maksymalizowanie dostarczania dawki do zmiany nowotworowej z
jednoczesnym zapewnieniem właściwej ochrony określonych narządów krytycznych.
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8.5.3 Terapia wiązkami IMRT

Informacje ogólne

W przypadku standardowych radioterapii z modulacją intensywności wiązki (IMRT) z
wykorzystaniem kolimatora wielolistkowego widok Beam’s Eye View wygląda podobnie jak widok
Beam’s Eye View dla konformalnych terapii wiązkami.
Jeśli jednak wybrany akcelerator liniowy nie obsługuje wystarczająco dużego zakresu
promieniowania, pole IMRT może być podzielone na maksymalnie pięć części.

Terapia wiązkami IMRT

① ②

Rysunek 169 

Nr Element Funkcja

① Pole IMRT przed op-
tymalizacją Przyciski do modyfikowania pola promieniowania (patrz str. 271).

② Pole IMRT po opty-
malizacji

Przycisk Toggle Fluence Display jest zawsze widoczny (patrz
str. 224).
Za pomocą panelu kontrolnego w dolnej części widoku można
przeprowadzić symulację sekwencjonowania listków zgodnie z
wybranym wynikiem optymalizacji IMRT (patrz str. 277).
Za pomocą liczb obok panelu kontrolnego można przełączać po-
między podzielonymi polami, jeśli zostały one wygenerowane
podczas optymalizacji IMRT.
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8.5.4 Obrotowe terapie łukowe

Informacje ogólne

W przypadku obrotowych terapii łukowych pole promieniowania jest oznaczane zielonym
okręgiem o konkretnej średnicy stożka promieniowania. Średnice stożków promieniowania są
ustalane za pomocą oprogramowania Physics Administration (patrz Instrukcja obsługi
oprogramowania, Physics Administration 4.5).

Obrotowa terapia łukowa

Rysunek 170 
Superimp. field for isoc. to średnia średnic stożka promieniowania ważona liczbą jednostek
monitorowych (MU). Ta wartość jest wykorzystywana podczas ustalania położenia grupy terapii
(patrz str. 195).

Dla każdego z pól terapeutycznych należy sprawdzić, czy do akceleratora liniowego
rzeczywiście został przymocowany właściwy kolimator stożkowy.
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8.5.5 Dostosowywanie pola promieniowania

Ważne

W przypadku planowania terapii z zastosowaniem kolimatora wielolistkowego (MLC) należy
pamiętać, że mogą występować odchylenia kierunku X i Y pomiędzy rzeczywistymi pozycjami
listków a polem promieniowania przedstawianym w oprogramowaniu. Zależy to od konstrukcji
stosowanego kolimatora wielolistkowego (kształt listków, wielkość połączenia na pióro i wpust). W
celu skompensowania tego przesunięcia można zdefiniować przesunięcie listków, a także
wielkość połączenia typu tongue-and-groove w programie Physics Administration (patrz
Instrukcja obsługi oprogramowania, Physics Administration 4.5).

Rysowanie kształtu planowania

Można rozszerzyć pole promieniowania kolimatora wielolistkowego, np. jeśli planowana objętość
tarczowa (PTV) nie jest wystarczająca pokryta listkami.

Przebieg procedury

1.

Należy kliknąć przycisk Show/draw planning shape. Kursor myszy jest widoczny jako
okrąg.

2.

Za pomocą niebieskiego paska w prawym górnym rogu widoku dostosować średnicę ok-
ręgu.

3.

Za pomocą myszy nakreślić obszar w widoku, wokół którego listki mają automatycznie
dostosować położenie.

4. Listki zostaną automatycznie dostosowane do nakreślonego obszaru.

5. Jeśli funkcja Show Dose jest aktywowana (patrz str. 221), rozkład dawki jest automatycz-
nie aktualizowany podczas rysowania kształtu planowania.

6.
Nie ma możliwości ręcznej modyfikacji pola promieniowania dla obrotowych terapii łuko-
wych. W takim wypadku przycisku Show/draw planning shape można użyć tylko do wy-
świetlenia planowanego kształtu.

Użycie obiektu-artefaktu

Na zakładce Prescription w obszarze funkcji dostępne są specjalne funkcje pędzla,
umożliwiające czasowe podświetlenie pewnych struktur i wykorzystanie tych zaznaczeń jako
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wizualnego ułatwienia podczas dostosowywania pozycji listków. Ta funkcja jest przydatna na
przykład podczas korygowania zaznaczonych obszarów.

Przebieg procedury

1.

Aby aktywować tę funkcję, należy kliknąć Draw Obj.

2. Za pomocą suwaka Brush Size określić rozmiar pędzla.

3.

W odpowiednim widoku przekroju należy utworzyć żądany obiekt-artefakt, zaznaczając
odpowiedni obszar za pomocą myszy (widocznej jako niebieskie kółko).

4.

W zakładce Prescription w obszarze funkcji kliknąć wyświetlany przycisk Show Obj.

5.

Obiekt-artefakt jest wówczas wyświetlany w odpowiedniej lokalizacji w widoku Beam’s
Eye View, gdzie można kierować się nim podczas ręcznego dostosowywania położeń list-
ków.

Ręczne dostosowywanie położeń listków i szczęk

Procedura

Kliknąć Show/change leaves and jaw positions, aby ręcznie dostosować położenia listków.

W przypadku zaznaczenia opcji Manual we właściwościach dla aktualnego elementu
terapeutycznego (patrz str. 207) położenia szczęk można także dostosować ręcznie do pola
promieniowania w celu zmniejszenia wycieku promieniowania.

Beam’s Eye Views

272 Kliniczną instrukcją obsługi Wyd. 1.5 iPlan® RT Wer. 4.5



Rysunek 171 
Każdy listek jest przedstawiany jako pojedynczy zielony pasek.

Procedura

Aby dostosować pozycję listka, należy przeciągnąć jego zewnętrzną krawędź za pomocą myszy.

Po umieszczeniu myszy nad listkiem wyświetlają się odpowiednie informacje o banku listka,
numerze listka i odległości listka od osi centralnej kolimatora.
UWAGA: W zależności od wybranego kolimatora wielolistkowego (MLC) grubości poszczególnych
listków mogą być różne.
 

UWAGA: W przypadku dynamicznych terapii łukowych nie ma możliwości zmiany położeń listków,
ponieważ musi być przeprowadzone sekwencjonowanie listków, aby zachować ograniczenia
ruchu listków.
 

Rysunek 172 
Każda ze szczęk jest przedstawiana jako szary obszar.

Procedura

Aby dostosować położenie szczęki, należy przeciągnąć jego zewnętrzną krawędź za pomocą
myszy.

Po umieszczeniu myszy przy krawędzi szczęki wyświetla się nazwa odpowiedniej szczęki (Y1, Y2,
X1, or X2) oraz odległości szczęki od osi centralnej kolimatora.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Należy sprawdzać ustawienia szczęk w widoku Beam’s Eye View, upewniając się, że
planowana objętość tarczowa (PTV) nie jest przykryta przez żadną ze szczęk oraz że
narządy krytyczne są odpowiednio chronione.

Zachodzące na siebie szczęki zwykle skutkują niesatysfakcjonującym pokryciem PTV przez
dawkę. Dlatego należy sprawdzić ustawienia szczęk przed rozpoczęciem IMRS.
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Wpisywanie wartości położeń listków

Procedura

Kliknąć przycisk Enter leaf positions numerically, aby wprowadzić wartości dla każdego listka
w oknie dialogowym Adjust.

Rysunek 173 
W oknie dialogowym Adjust dostępna jest kolumna dla każdego z banków listków.
Dla każdego listka w odpowiednim banku listków dostępne jest pole do wpisywania wartości,
zawierające odległość (w mm) od osi centralnej kolimatora.

Przebieg procedury

1.
Wartość dla każdego listka można modyfikować, wprowadzając wartość bezpośrednio w
tym polu lub też przeciągając zewnętrzną krawędź listka w widoku pola za pomocą my-
szy.

2.

Można użyć klawisza Tab na klawiaturze do przesuwania kursora z jednego pola do dru-
giego. Skrót klawiszowy Ctrl + Tab powoduje skopiowanie wartości w danym polu do na-
stępnego pola. Połączenie Ctrl + kliknięcie lewego przycisku myszy powoduje skopio-
wanie wartości danego pola tekstowego do pola, które kliknie użytkownik.

3.

Aby wyświetlić wartości położeń listków, które nie są obecnie widoczne, należy przewinąć
je za pomocą dostępnych przycisków strzałek.

4. Aby potwierdzić ustawienia, należy kliknąć OK.
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8.5.6 Resetowanie pola promieniowania

Resetowanie automatyczne

Ręczne dostosowania pozycji listków i pola promieniowania rentgenowskiego zostają
automatycznie zresetowane w przypadku:
• zmiany kąta stołu, gantry (kąt początkowy i końcowy dla określonego łuku) lub kolimatora dla

statycznej konformalnej terapii wiązkami lub statycznej konformalnej terapii łukowej
• zmiany kąta stołu lub kolimatora dla dynamicznej konformalnej terapii łukowej

Aby zapobiec automatycznemu zresetowaniu informacji o kształcie i listkach, można zastosować
funkcje blokady lub zamrożenia (patrz str. 210).

Ręczne resetowanie kształtu planowania

Procedura

Kliknąć przycisk Reset manual changes to shape, aby cofnąć ręczne dostosowanie położeń
listków. Listki zostają wówczas zresetowane do automatycznie dostosowanych pozycji ustala-
nych przez oprogramowanie.

W przypadku wybrania innego obiektu jako planowanej objętości tarczowej (PTV) po
wcześniejszym, ręcznym dostosowaniu pola promieniowania lub położeń listków
konieczne jest kliknięcie przycisku Reset manual changes to shape, aby przywrócić
automatycznie dostosowane położenia listków.
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8.5.7 Symulacja łuku

Informacje ogólne

W widoku głębokości (patrz str. 254), widoku pola (patrz str. 256) i widokach Beam’s Eye View
(patrz str. 264) dla terapii łukowych dostępny jest panel kontrolny, umożliwiający symulację ruchu
łuku w przyrostach co dziesięć stopni od punktu początkowego do punktu końcowego gantry.
W przypadku zoptymalizowanych terapii IMRT panel kontrolny jest dostępny także w widoku
Beam’s Eye View, co w tym wypadku umożliwia symulację sekwencjonowania listków zgodnie z
wybranym wynikiem optymalizacji IMRT.
UWAGA: Jeśli ustawienia terapii są bardzo skomplikowane, nie zawsze będzie dostępna
wystarczająco szybka aktualizacja widoku, aby umożliwić wyświetlenie wszystkich przyrostów.
 

Panel kontrolny

Rysunek 174 
Aktualny kąt gantry jest podany na żółto, nad panelem kontrolnym.
Ikona stołu/gantry znajdująca się w prawym dolnym rogu mapy kolizji także podaje położenia
gantry i stołu podczas sekwencji ruchów.

Zakładka Arc BEVs

W tej karcie zakładki dostępnych jest osiem widoków Beam’s Eye View, z których każdy
przedstawia dziesięciostopniowy przyrost łuku. Dlatego też opisane widoki Beam’s Eye View
umożliwiają weryfikację kształtu pola promieniowania (oznaczonego zielonymi konturami) dla
zakresu łuku o wartości 70°.

Rysunek 175 
Jeśli łuk przekracza 70°, widoki automatycznie przedstawiają kolejny przyrost w taki sposób, że
wyświetlany jest ostatni dziesięciostopniowy przyrost łuku.
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Wykonywanie symulacji łuku

Należy sprawdzić różne pola promieniowania i pozycje gantry za pomocą panelu kontrolnego w
następujący sposób:

Przebieg procedury

1. Kliknąć przycisk znajdujący się skrajnie po lewej lub prawej stronie, aby przejść do pierw-
szej lub ostatniej pozycji gantry.

2. Kliknąć przyciski znajdujące się po prawej lub lewej stronie przycisku odtwarzania, aby
przewinąć do tyłu lub do przodu ruch łuku w dziesięciostopniowych przyrostach.

3. Kliknąć przycisk odtwarzania, aby uruchomić sekwencję ruchu dla całego łuku.

4. Kliknąć przycisk zatrzymania, aby zatrzymać sekwencję ruchu.

5. Za pomocą paska regulacji można przejść do konkretnego położenia łuku.

Wykonywanie symulacji wiązki IMRT

Po zdefiniowaniu elementów wiązki IMRT dla danego planu leczenia i przeprowadzeniu
optymalizacji IMRT (patrz str. 315) widoki Beam’s Eye View (patrz str. 264) zawierają także panel
kontrolny, gdy wiązka IMRT jest podświetlona w obszarze funkcji.
W tej sytuacji za pomocą panelu kontrolnego można przeprowadzić symulację sekwencjonowania
listków zgodnie z wybranym wynikiem optymalizacji IMRT.

Rysunek 176 
Sekwencjonowanie listków należy sprawdzić poprzez panel kontrolny w następujący sposób:

Przebieg procedury

1. Kliknąć przycisk znajdujący się skrajnie po lewej lub prawej stronie, aby przejść do po-
czątkowego lub końcowego punktu sekwencji ruchu listka.

2. Kliknąć przyciski znajdujące się po prawej lub lewej stronie przycisku odtwarzania, aby
przewinąć do tyłu lub do przodu sekwencję ruchu listka w pojedynczych krokach.

3. Kliknąć przycisk odtwarzania, aby rozpocząć symulację sekwencji ruchu listka.

4. Kliknąć przycisk zatrzymania, aby zatrzymać symulację.

5. Za pomocą paska regulacji można przejść do konkretnego kroku sekwencji ruchu listka.
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Podczas symulacji sekwencjonowania listków frakcja dawki i jednostki monitorowe (MU)
dostarczane przez każdą z pozycji listka są oznaczane nad panelem kontrolnym na żółto.
Przedstawiana jest także całkowita liczba pozycji listka.

Dodatkowa weryfikacja

Przydatna może być także możliwość sprawdzenia pól promieniowania i pozycji gantry lub
sekwencjonowania listków przez zmaksymalizowanie widoku Beam’s Eye View za pomocą funkcji
Full Screen, a następnie przewijanie łuku lub sekwencji ruchu listków za pomocą funkcji paska
narzędzi lub kółka myszy.
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8.6 Tworzenie obiektu dawki

Informacje ogólne

Po zaplanowaniu rozkładu dawki można utworzyć obiekt dawki. 
Ten obiekt jest tworzony z linii izodoz. Może zostać użyty np. do analizy objętości lub do
trójwymiarowego wyświetlenia dawki.

Tworzenie obiektu dawki

Przebieg procedury

1.

Obiekt dawki można utworzyć na kilka sposobów:
• W etapie Treatment Planning wybrać plan w obszarze funkcji i kliknąć prawym przy-

ciskiem myszy. Kliknąć opcję Create Dose Object w menu kontekstowym lub
• w etapie Object Creation kliknąć opcję Create Dose Object... w obszarze funkcji.

Wcześniej musi zostać zaplanowany rozkład dawki.
• W etapie Physician’s Review kliknąć opcję Create Dose Object... w obszarze funkcji.

2.

Wyświetlone zostanie okno dialogowe Dose Thresholding:

①

3.

Należy:
• ustawić minimalny procent dawki, jaki zostanie uwzględniony w obiekcie, w opcji Use

Dose Threshold lub
• ustawić zakres dawki, jaki zostanie uwzględniony, w polach Use Dose Values bet-

ween.
Można także ustawić te wartości, przesuwając mysz nad skalę dawki ①. Wyświetlona
zostanie biała ramka ograniczająca:
• Ustawiając zakres dawki, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy górną krawędź ram-

ki, aby przesunąć ją w górę lub w dół i w ten sposób ustawić górny limit zakresu dawki.
• Ustawiając zakres dawki lub wartość progową dawki, należy kliknąć lewym przyciskiem

myszy dolną krawędź ramki, aby przesunąć ją w górę lub w dół i w ten sposób ustawić
wartość progową lub dolny limit zakresu dawki.

4.

Jeśli użytkownik chce skupić się na konkretnych obszarach, może ustawić obiekt dawki w
oparciu o dawkę w:
• ramce ograniczającej, którą można dostosować w wyświetlonych przekrojach;
• fizycznej strukturze, wybierając z listy pod opcją Use Dose in Bounding Box inclu-

ding the Dose in this object.
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Przebieg procedury

5.
Aby wykluczyć dawkę w pewnych obszarach z rozważań, można ustawić obiekt dawki
tak, aby wykluczyć dawkę w strukturze fizycznej, wybierając ją z listy pod opcją Use Do-
se in Bounding Box excluding the Dose in this object.

6. Nadać nazwę obiektowi dawki.

7. Kliknąć przycisk OK. Nowy obiekt dawki został utworzony i jest wyświetlony na liście
obiektów w obszarze funkcji.

Tworzenie obiektu dawki
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8.7 Wyświetlanie dawek już podanych

Informacje ogólne

iPlan RT Dose oferuje funkcje, które umożliwiają importowanie dawki, która już została podana
pacjentowi, w celu sprawdzenia czy ma to wpływ na planowanie.
UWAGA: Można importować wyłącznie macierz dawki utworzoną przy użyciu oprogramowania
iPlan RT. Nie można zaimportować macierzy dawki z innych systemów planowania (np. poprzez
Dicom RT).
 

Scenariusze importu dawki

Import dawki jest możliwy w następujących sytuacjach:
• wyświetlanie sumy dawek już podanych dla istniejącego planu
• import dawek już podanych do planu, który ma zostać zmieniony po sprawdzeniu w iPlan RT

Adaptive
• import dawki już podanej dla pacjenta, który musi przejść powtórną sesję terapeutyczną

Aktywne lub nieaktywne macierze dawki

Macierze dawki są importowane do iPlan RT w jednym z dwóch stanów:

Aktywny

Aktywne macierze dawki są uwzględniane przy każdym obliczaniu dawki (np.
w przypadku wykresów DVH jako dawka podstawowa dla funkcji Refresh MU,
jako podstawa dawki dla optymalizacji IMRT itp.). Wpływają one na proces pla-
nowania.

Nieaktywny

Nieaktywne macierze dawki nigdy nie są uwzględniane w obliczeniach dawki.
Nie wpływają one na proces planowania. Można tymczasowo „aktywować” nie-
aktywne macierze dawki, aby sprawdzić całkowity rozkład dawki lub wartości
dawki, a następnie ponownie je dezaktywować.

W każdym momencie podczas planowania można zmodyfikować aktywny/nieaktywny stan
zaimportowanej macierzy dawki.

Interpretacja DVH

Jeśli wcześniej zastosowane macierze dawki zostaną zaimportowane i dodane do aktualnego
planu leczenia, obliczony histogram DVH może odzwierciedlać sztuczną sumę macierzy dawki.
Macierz dawki podanej rzeczywiście może być inna w zależności od zmian w strukturze
anatomicznej i w rzeczywistej pozycji terapeutycznej. Zmiany objętości w trakcie terapii także
muszą zostać uwzględnione podczas interpretacji histogramu DVH.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Należy upewnić się, że wybrana została prawidłowa opcja menu importu, zgodnie z
żądanym schematem pracy: Import dose for summation, Import dose for adaptive RT lub
Import dose for recurring plan. Dzięki temu użytkownik ma pewność, że iPlan RT
przeprowadzi procedury kontrole i wyświetli informacje i komunikaty ostrzegawcze
specyficzne dla wybranego scenariusza.

Jeśli plan leczenia, który został już wyeksportowany, został zmieniony po pierwszym
eksporcie, należy upewnić się, że wszystkie urządzenia terapeutyczne, które biorą udział w
terapii, otrzymają zaktualizowaną wersję odpowiednich parametrów planu leczenia. To
obejmuje (ale nie ogranicza się do) system R&V, system do układania pacjenta, zdjęcia
pozycjonera celu itp. Co więcej, wszystkie osoby związane z planem leczenia muszą
uzyskać odpowiednie informacje (fizyk medyczny, lekarz, technik itp.)!
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Przed zatwierdzeniem planu leczenia wraz z zaimportowanymi macierzami dawki
(aktywnymi lub nieaktywnymi pod kątem obliczania dawki) wyszkolony i doświadczony
fizyk lub lekarz musi dokładnie sprawdzić plan wraz z fuzją obrazów.

Można zapisać macierze dawek dla poszczególnych grup terapii i dla całego planu. Można
importować każdą macierz dawki dla konkretnej grupy terapii tylko raz, tak aby nie została
przypadkowo uwzględniona kilkakrotnie. Jednak można importować macierz dawki dla
całego planu i macierze dawki dla poszczególnych grup terapii w jednym planie.
Użytkownik oprogramowania iPlan RT musi upewnić się, że importuje tylko macierz dawki,
która została wyeksportowana dla całego planu, lub że importuje tylko macierze dawki,
które zostały wyeksportowane dla pojedynczych grup terapii.

Podczas zapisywania współrzędne macierzy dawki są odnoszone do zestawu danych
ułożenia ciała pacjenta w oryginalnym planie leczenia. Macierz dawki może być
importowana do nowych planów tylko w przypadku, gdy ten zestaw danych ułożenia ciała
pacjenta jest także częścią nowego planu. Aby zapewnić integrację zaimportowanej
macierzy dawki w poprawnym położeniu, różne zestawy obrazów muszą zostać prawidłowo
połączone ze sobą za pomocą fuzji.

Podczas importowania macierzy dawki należy upewnić się, że zaimportowana dawka
odpowiada dawce rzeczywiście podanej! Należy bardzo dokładnie sprawdzić, że
importowania macierz dawki jest tą, która miała zostać zaimportowana. Podczas
importowania macierzy dawki należy także dokładnie sprawdzić wartości „Dose Scaling
Factor” i „Number of Fractions”.

Różne rozmiary siatki dla importowanych macierzy dawki i rzeczywiście obliczonych
macierzy dawki w planie leczenia skutkują interpolowaniem izodoz. Te interpolacje mogą
prowadzić do nieznacznie zmienionego wyświetlania dawki w stosunku do oryginalnego
planu.

Zapisywanie macierzy dawki

Aby użyć dowolnej z tych funkcji, dawka musi być wcześniej zapisana jako macierz dawki w
planie. Aby zapisać macierz dawki:

Przebieg procedury

1.
W obszarze funkcji lub w zakładce Plan Content wybrać:
• plan leczenia (RTPlan) (aby zapisać całą dawkę) lub
• grupę terapii (aby zapisać dawkę podawaną przez tę grupę)

2.

Kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe:
• Aby zapisać dawkę podawaną przez konkretną grupę terapii, należy wybrać Save Do-

se Matrix for Group.
• Aby zapisać dawkę podawaną przez cały plan, należy wybrać Save Dose Matrix for

RTPlan.

3. Zaplanowana dawka jest zapisana jako plik macierzy dawki.

UWAGA: Po zaimportowaniu dawki nie można jej importować ponownie.
 

UWAGA: Po zatwierdzeniu planu leczenia (patrz str. 361) aplikacja opcjonalnie zapisuje macierze
dawki dla wszystkich grup terapii. Można użyć tych „zatwierdzonych” macierzy dawki później do
dodawania.
 

UWAGA: Gdy eksportowana jest macierz dawki, która ma zostać dodana jako „Dose for Adaptive
RT”, należy upewnić się, że wyeksportowane zostaną macierze dawki dla grup terapii. Macierze
dawki eksportowane dla całego planu mogą być wykorzystane wyłącznie jako „Dose for
Summation” i „Dose for a recurring Plan”.
 

Wyświetlanie dawek już podanych
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Usuwanie zapisanych plików macierzy dawki

Przebieg procedury

1. Należy zaznaczyć plan leczenia na liście w obszarze funkcji.

2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe i wybrać opcję De-
lete Dose Matrix Files. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Delete Dose Files.

3. Wybrać zapisane pliki, które mają zostać usunięte, i kliknąć OK.

Zmiana rozdzielczości macierzy dawki

Przed zapisaniem macierzy dawki konieczne może być dostosowanie rozdzielczości zapisywanej
macierzy dawki. Można ustawić rozdzielczość macierzy dawki za pomocą pola Dose Resolution w
oknie dialogowym RTPlan Properties (patrz str. 214).
Dokładność wyświetlania dawki i obliczonych histogramów DVH zależy od rozdzielności dawki, z
jaką została wyeksportowana macierz dawki. Po zaimportowaniu macierzy dawki wszystkie
żądane punkty są obliczane za pomocą interpolacji liniowej pomiędzy wstępnie obliczonymi
punktami macierzy dawki a przechowywanymi punktami macierzy dawki. Dokładność tej
interpolacji liniowej zależy od tego, jak dokładna rozdzielczość dawki została ustawiona, a także
od jednorodności samego rozkładu dawki (patrz Rysunek 177).

Rysunek 177 
Ten rysunek pokazuje efekt zmniejszenia dokładności dawki, gdy do obliczenia histogramu DVH
użyte są macierze dawki z małą rozdzielczością. Porównane są trzy obliczenia histogramu DVH,
oparte na tej samej siatce histogramu DVH:
• Plan oryginalny: dawka dla każdego punktu siatki jest obliczana bez interpolacji.
• Rozdzielczość 2 mm: dawka dla punktów siatki histogramu DVH jest obliczana przez

interpolację zaimportowanych wartości macierzy dawki z rozdzielczością 2 mm.
• Rozdzielczość 4 mm: dawka dla punktów siatki histogramu DVH jest obliczana przez

interpolację zaimportowanych wartości macierzy dawki z rozdzielczością 4 mm.
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8.7.1 Dodawanie dawki do sumowania

Informacje ogólne

Jeśli w trakcie leczenia użytkownik odkryje, że plan powinien zostać zaktualizowany, można użyć
tej funkcji, aby zsumować i wyświetlić dawkę już podaną.
iPlan RT zakłada, że używany jest zestaw referencyjny z oryginalnego planu i że nie jest
zmieniany do celów aktualizacji planu. Zaimportowana macierz dawki jest domyślnie ustawiona
jako aktywna. Dlatego ten rodzaj macierzy dawki wpływa na proces planowania. Zakłada się, że
zaimportowana macierz częściowo wpływa na ogólne zalecenia dla planu.

Dodane macierze dawki są domyślnie uwzględniane w obliczeniach dawki, jak zalecenia
czy optymalizacja IMRT, ale nie w eksporcie DICOM. Dla celów wyłącznie sumowania dawki
zestaw referencyjny (TK) dla zaimportowanej macierzy dawki i dla aktualnego planu musi
być taki sam! Wcześniej utworzone plany leczenia muszą być zrealizowane zgodnie z
zaimportowanymi macierzami dawki.

Wyświetlony rozkład dawki jest prawidłowy wyłącznie w przypadku, gdy zestaw
referencyjny pozostaje bez zmian, a zaimportowana macierz dawki jest aktywna.

Dodawanie dawki do sumowania

Przebieg procedury

1. W etapie Treatment Planning wybrać plan leczenia z listy w obszarze funkcji.

2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe i wybrać opcję
Add Dose Matrix for Summation.

3. Wybrać, która z zapisanych macierzy dawki ma być importowana.

4. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Dose Import. Jeśli to konieczne, wprowadzić
zmiany we właściwościach importowanej dawki (patrz str. 285) i kliknąć OK.

5.

Zaimportowana macierz dawki jest teraz wyświetlona na liście w obszarze funkcji. Jeśli
zostanie wybrana, można dostosować jej właściwości, lub sprawić, że będzie aktywna ja-
ko część aktualnego planu.

• Po kliknięciu opcji Active Dose Matrix zaimportowana macierz dawki staje się aktywną
częścią planu i jest uwzględniana, gdy użytkownik kliknie Refresh MU.

• Po kliknięciu Properties wyświetlane jest okno dialogowe właściwości Dose Import
(patrz str. 285).

Wyświetlanie dawek już podanych
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Właściwości importu dawki

Gdy importowana jest macierz dawki do sumowania lub gdy wybierane są jej właściwości po
imporcie, wyświetlane jest następujące okno dialogowe:

①
②

③
④

Rysunek 178 

Nr Element Funkcja

① Dose Matrix Name Można edytować nazwę macierzy dawki.

② Dose Scaling Factor

Jaka część zaimportowanej dawki powinna być uwzględniona w
sumowaniu:
• 1.00: należy uwzględnić 100% poprzedniej dawki
• 0.25: należy uwzględnić 25% poprzedniej dawki

UWAGA: Tę wartość można modyfikować tylko podczas impor-
tu. Później iPlan RT wyłącznie wyświetla wartość skonfigurowa-
ną tutaj.
 

③ Assigned PTV Kliknąć Edit, aby zmienić przypisanie planowanej objętości tar-
czowej (PTV) i wagę grupy.

④ Active Dose Matrix Patrz str. 281.
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8.7.2 Importowanie dawki do celów radioterapii adaptacyjnej

Informacje ogólne

Można sprawdzić dawkę już podaną w aktualnym, frakcjonowanym planie i odpowiednio
aktualizować liczbę pozostałych frakcji. Dokonuje się tego, importując dawkę już podaną po
realizacji kilku frakcji terapeutycznych.
Bardzo zalecane jest wykonanie skanu aktualizacyjnego dla pozostałych frakcji. Domyślny stan
importowanej macierzy dawki jest nieaktywny. Dawka już podana może zostać automatycznie
odjęta od początkowych zaleceń poprzez wpisanie liczby zrealizowanych frakcji.
Wyświetlona sumacja dawki może nie odzwierciedlać aktualnego leczenia pacjenta z powodu
innego ustawienia terapeutycznego, zmian w anatomii pacjenta i zmian objętości narządów.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Macierz dawki powinna być w takich przypadkach nieaktywna, aby uniknąć zakłóceń
pomiędzy wcześniejszym planem a planem rzeczywistym. W ten sposób iPlan RT nie
uwzględnia zaimportowanej dawki w optymalizacji IMRT, w obliczaniu MU i w zaleceniach
dla pozostałych frakcji.

iPlan RT umożliwia wyświetlanie rozkładu dawki zaimportowanej jako macierz dawki do
celów scenariuszy radioterapii adaptacyjnej. Należy pamiętać, że wyświetlona sumacja
dawki może nie odzwierciedlać aktualnego leczenia pacjenta z powodu potencjalnie innego
ustawienia terapeutycznego, zmian w anatomii pacjenta i zmian objętości narządów. Do
celów ostatecznego planu zaimportowana macierz dawki powinna zostać dezaktywowana.
Pozostałą liczbę frakcji należy zaplanować niezależnie od zaimportowanych macierzy
dawki.

Używanie importowanych macierzy dawki do radioterapii adaptacyjnej

Przebieg procedury

1.

Zapisać podaną macierz dawki zgodnie z oryginalnym planem. Można to zrobić na przy-
kład po podaniu dziesiątej frakcji.
UWAGA: Gdy eksportowana jest macierz dawki, która ma zostać dodana jako „Dose for
Adaptive RT”, należy upewnić się, że wyeksportowane zostaną macierze dawki dla grup
terapii (zobacz str. 282). Macierze dawki eksportowane dla całego planu mogą być wyko-
rzystane wyłącznie jako „Dose for Summation” i „Dose for a recurring Plan”.
 

UWAGA: Podczas zatwierdzania oryginalnego planu można zapisać macierz dawki dla
każdej grupy terapii. Te zapisane macierze można wykorzystać do późniejszego importu
w scenariuszu radioterapii adaptacyjnej.
 

2.

Radioterapii adaptacyjnej należy użyć, aby wyświetlić zmiany w fizjologii pacjenta i dosto-
sować obiekty terapeutyczne do nowszego skanu TK. Po uzyskaniu zadowalających po-
łożeń obiektów planowania w nowym skanie TK należy przejść do ponownego planowa-
nia.
Nowy plan TK i dostosowane obiekty będą podstawą nowego planu w iPlan RT.

3.

Na tym etapie izocentrum nadal jest w położeniu określonym w oryginalnym planie, po-
nieważ wynika ze sztywnej fuzji. Jednak jeśli zmieniły się cechy fizjologiczne pacjenta, to
nie jest już optymalne położenie. Linie dawki i histogram DVH nie będą spełniały zaleceń.
Można przemieścić izocentrum do nowego położenia, aby odzwierciedlić zmianę w plano-
wanej objętości tarczowej (PTV) (patrz str. 195).

Wyświetlanie dawek już podanych
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Przebieg procedury

4.

Aby wyświetlić dawkę podaną do tej pory:
• W etapie Treatment Planning wybrać plan leczenia z listy w obszarze funkcji.
• Kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe i wybrać opcję

Import Dose for Adaptive RT.
Wyświetlane jest okno dialogowe Dose Import (patrz str. 288).
Zaimportowana macierz dawki do ponownego planowania adaptacyjnego musi być połą-
czona z „nowym” obiektem PTV, który odpowiada obiektowi PTV w planie oryginalnym.
Przypisanie do planowanej objętości tarczowej (PTV) (właściwej PTV w przypadku wielu
obszarów PTV) jest wykorzystywane przez iPlan RT do automatycznego odjęcia już pod-
anych frakcji od zaleceń, jeśli ta opcja zostanie wybrana. Niektóre kontrole spójności i
związane z nimi komunikaty ostrzegawcze zgłaszane przez iPlan RT są oparte na pra-
widłowym przypisaniu PTV.

5.

Można dostosować import dawki, aby wyświetlić aktualny stan pacjenta, za pomocą na-
stępujących opcji:
• można ograniczyć import wyłącznie do tych frakcji, które zostały już podane
• można zmniejszyć dawkę, która ma zostać podana z zalecenia, odejmując poprzednie

frakcje od zaleceń

6.

Gdy macierz dawki dla pierwszych frakcji jest już zaimportowana, można stworzyć plan
dla pozostałych frakcji:
• należy ustawić macierz dawki jako nieaktywną
• kliknąć Refresh MU

7.

Można później powtarzać scenariusz adaptacyjny po podaniu kolejnych frakcji planu. Aby
tego dokonać, należy:
• Zapisać macierze dawki dla każdej grupy terapii zaktualizowanego planu (lub zrobić to

jednocześnie z zatwierdzeniem planu).
• Po podaniu kolejnych frakcji zgodnie ze zaktualizowanym planem należy zacząć dalszą

adaptację planu (tj. zacząć znów od etapu 2), wykorzystując zapisane macierze dawki
dla zaktualizowanego planu.

Informacje dotyczące frakcjonowania przechowywane z macierzami dawki

Wraz z zapisanymi macierzami dawki dla grup terapii iPlan RT przechowuje informacje o tym, dla
których frakcji oryginalnego planu zawierają one dane dotyczące obliczania dawki.
Na przykład macierz dawki wyeksportowana dla oryginalnego planu (Plan A) zawiera dawkę
• „frakcje 1...20 z 20” (macierz A w postaci wyeksportowanej)

Podczas importu można określić liczbę frakcji już podanych i zmienić importowaną macierz dawki
na przykład w:
• „frakcje 1...5 z 20” (macierz A po imporcie)

Po aktualizacji planu (Plan B) i ponownym zapisaniu macierzy dawki dla zaktualizowanego planu,
wraz z zapisaną macierzą dawki przechowywane są następujące informacje:
• „frakcje 6...20 z 20” (macierz B po wyeksportowaniu)

Podczas importu można ponownie określić liczbę frakcji podanych wraz z zaktualizowanym
planem (Plan B) i zmienić importowaną macierz dawki na przykład w:
• „frakcje 6...13 z 20” (macierz B po imporcie)

Na tym etapie powstanie Plan C (będący zaktualizowanym planem dla frakcji od 14 do 20 z
początkowych 20 frakcji) zawierający dwie macierze dawki dla wcześniejszych planów i ich
odpowiednią podaną frakcję dawki:
• „frakcje 1...5 z 20” (tj. macierz A po imporcie, odpowiadająca podanym frakcjom planu A)
• „frakcje 6...13 z 20” (tj. macierz B po imporcie, odpowiadająca podanym frakcjom planu B)
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Właściwości importu dawki

Gdy importowana jest macierz dawki lub gdy wybierane są jej właściwości po imporcie,
wyświetlane jest następujące okno dialogowe:

①
②

③

⑤

④

Rysunek 179 

Nr Element Funkcja

① Dose Matrix Na-
me Można edytować nazwę macierzy dawki.

② Number of Irra-
diated Fractions

Liczba frakcji podanych za pomocą grupy terapii, dla której została
wyeksportowana macierz dawki.

③ Assigned PTV Kliknąć Edit, aby zmienić przypisanie planowanej objętości tarczowej
(PTV) i wagę grupy.

④

Subtract Irradia-
ted Fractions
from Plan Presc-
ription

Gdy ta opcja jest aktywowana, dawka zdefiniowana w zaleceniach
planu jest zmniejszana przez odjęcie dawki już podanej.

⑤ Active Dose Ma-
trix

Jeśli użytkownik zmieni macierz dawki na aktywną, zaimportowana
macierz dawki stanie się aktywną częścią planu i będzie uwzględnia-
na, gdy użytkownik kliknie opcję Refresh MU.

UWAGA: iPlan RT obsługuje import dawki do celów radioterapii adaptacyjnej wyłącznie dla grup
terapii przypisanych do jednej planowanej objętości tarczowej (PTV) (tj. opcja, gdy targetem
jednej grupy terapii jest wiele planowanych objętości tarczowych (PTV), nie jest obsługiwana w
przypadku importu dawki do celów radioterapii adaptacyjnej).
 

UWAGA: iPlan RT obsługuje import dawki do celów radioterapii adaptacyjnej wyłącznie dla
planowanych objętości tarczowych (PTV), dla których zdefiniowano jedną grupę terapii (tj. opcja,
gdy ta sama planowana objętość tarczowa (PTV) jest targetem wielu grup terapii, nie jest
obsługiwana w przypadku importu dawki do celów radioterapii adaptacyjnej).
 

Wyświetlanie dawek już podanych
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8.7.3 Importowanie dawki do kolejnego planu

Informacje ogólne

Ta opcja pozwala sprawdzić dawkę podaną za pomocą poprzedniego planu. Jest to przydatne w
przypadkach, gdy pacjent musi zostać ponownie poddany terapii, na przykład po wznowie
nowotworu.
Podana dawka nie ma być uwzględniana w zaleceniach ani w żadnych optymalizacjach
aktualnego planu. Dlatego domyślny stan macierzy dawki to „nieaktywna”. Podana dawka może
zostać zaimportowana z określonym współczynnikiem do ważonej oceny dawki w początkowym
leczeniu. Aby sprawdzić skumulowaną dawkę, należy zmienić stan importowanej macierzy dawki
na aktywny. Należy pamiętać, aby „dezaktywować” macierz dawki przed wszelkimi obliczeniami
IMRT, aktualizacjami wartości MU lub operacjami eksportu.
Zestawy referencyjne w tym przypadku mogą być różne, jednak zestaw danych ułożenia ciała
pacjenta z planu, dla którego zapisana została macierz dawki, musi być obecny w nowym planie i
musi być połączony za pomocą fuzji z nowym zestawem referencyjnym.

Macierz dawki powinna być w takich przypadkach nieaktywna, aby uniknąć zakłóceń
pomiędzy wcześniejszym planem a planem rzeczywistym. W ten sposób iPlan RT nie
uwzględnia zaimportowanej dawki w optymalizacji IMRT, w obliczaniu MU i w zaleceniach
dla nowego planu.

W przypadku kolejnych planów zestawy referencyjne mogą być różne, jednak układy
odniesienia muszą być takie same. Proszę zauważyć, że zaimportowana dawka generalnie
nie powinna być uwzględniana w rzeczywistych zaleceniach ani w optymalizacjach dawki.
Standardowy schemat pracy przewiduje sprawdzenie dawki już podanej za pomocą
wcześniejszego planu w nowym planie, np. w przypadku wznowy. Dlatego domyślny stan
macierzy dawki to „nieaktywna”. Podana dawka może zostać zaimportowana z określonym
współczynnikiem skalującym, aby uwzględnić czas regeneracji pomiędzy pierwotnym
leczeniem a wznową.

Importowanie dawki do kolejnego planu

Przebieg procedury

1. Otworzyć oryginalny plan w iPlan RT Dose i zapisać macierz dawki.

2.

Zapisać oryginalny plan w iPlan RT Dose po wykonaniu następujących czynności:
• W etapie Treatment Planning usunąć stare grupy terapii.
• W oknie Prescription zmienić stary rodzaj struktury na Other.
• Usunąć stare struktury lub zmienić ich nazwę/sprawić, że będą niewidoczne (w zależ-

ności od preferencji użytkownika).

3.

Otworzyć ten plan w iPlan RT Image.
• Dodać nowy zestaw TK za pomocą okna dialogowego Add data... w zadaniu Viewing.
• Jeśli do nowego skanu TK trzeba użyć lokalizatora, należy zlokalizować ten zestaw TK

dodatkowo do wcześniej zlokalizowanych zestawów TK.
• Połączyć za pomocą fuzji stary zestaw danych ułożenia ciała pacjenta z nowym zesta-

wem TK, tym samym sprawiając, że nowy zestaw TK będzie zestawem danych ułoże-
nia ciała pacjenta (tj. ustawić nowy zestaw TK jako Image Set 1, a wcześniejszy zestaw
danych ułożenia ciała pacjenta jako Image Set 2 w iPlan RT Image). Bardziej szczegó-
łowe informacje można znaleźć w rozdziale str. 93.

• Wykonać automatyczną segmentację nowych struktur, jeśli jest to wymagane, ale za-
chować ostrożność, aby nie zmodyfikować ani nie usunąć PTV ani OAR dla istniejące-
go planu, gdyż to zniszczy plan.

• Zapisać plan.

4.
Otworzyć ten plan ponownie w iPlan RT Dose.
• Zmienić zestaw referencyjny na nowy zestaw TK.
• Kontynuować planowanie w oparciu o nowy zestaw TK.

PRACA Z PLANEM LECZENIA
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Przebieg procedury

5. Kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe i wybrać opcję Im-
port Dose for a Recurring Plan. Zaimportować zapisaną macierz dawki.

6.

Wyświetlone zostanie okno dialogowe Dose Import. Jeśli to konieczne, wprowadzić
zmiany we właściwościach importowanej dawki (patrz str. 285) i kliknąć OK.
Na przykład można zmniejszyć poprzednią dawkę o określony procent w polu Relative
Irradiated Fraction.

7. Poprzednią macierz dawki można teraz wyświetlić w aktualnym planie.

Wyświetlanie dawek już podanych
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8.8 Walidacja planu
8.8.1 Ikony stanu planu leczenia

Informacje ogólne

W obszarze Navigator etapów planowania Treatment Planning, Dose Optimization,
Physician’s Review, i Physicist’s Verification ikona sygnalizatora oznacza, że dostępne są
dodatkowe informacje na temat aktualnego stanu planu.

Rysunek 180 

Ikony stanu

Ikona stanu Funkcja Patrz

Aktualny plan jest prawidłowy.

Utworzone zostały komunikaty informacyjne (niebieski znak i) dla
aktualnego planu leczenia.
Oznacza to, że plan zawiera nietypowe lub rozszerzone wybory.

Strona 292

Utworzone zostały komunikaty ostrzegawcze (żółty znak !) dla ak-
tualnego planu leczenia.
Oznacza to, że użytkownik musi zdecydować, czy może tolerować,
czy też poprawi wykryte niespójności w planie.

Strona 294

Utworzone zostały komunikaty błędu (czerwony znak x) dla aktual-
nego planu leczenia.
Oznacza to, że plan jest nieprawidłowy i nie może być dopuszczo-
ny do realizacji.

Strona 299

Ostrzeżenie sygnalizatora wskazuje możliwe kolizje pomiędzy gantrą akceleratora
liniowego a stołem terapeutycznym. W zależności od ustawienia terapii i/lub anatomii
pacjenta istnieje możliwość kolizji, nawet jeśli oprogramowanie tego nie wskazuje.

Obowiązkiem użytkownika jest odpowiednie sprawdzenie w sali zabiegowej przed
rozpoczęciem leczenia, czy wybrane kąty gantry i stołu terapeutycznego można
zastosować do przeprowadzenia leczenia, nie powodując obrażeń ciała pacjentów czy
uszkodzenia sprzętu, takiego jak na przykład system realizacji leczenia.

PRACA Z PLANEM LECZENIA
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Okno dialogowe Plan Status

Aby wyświetlić wcześniej wygenerowane komunikaty, należy kliknąć ikonę stanu planu.

Rysunek 181 

Przebieg procedury

1. Dokładnie sprawdzić dostępne informacje i w razie potrzeby zmodyfikować plan.

2. Informacje na temat Plan Status są uwzględniane w wydruku dla fizyka (patrz str. 419) i
wymagają podpisu.

Komunikaty informacyjne

Przykłady możliwych komunikatów informacyjnych przedstawiono poniżej:

The current plan was saved by a different version of iPlan RT Dose (4.1.0). (Aktualny plan został
zapisany przez inną wersję systemu iPlan RT Dose (4.1.0).)

The current plan was saved by a different application (iPlan RT Image). (Bieżący plan został za-
pisany przez inną aplikację (iPlan RT Image).)

Treatment parameters (such as beam angles or weightings) have changed. Press the „Refresh
MU” button to update the dose applied to the treatment plan, if required. (Parametry terapii (takie
jak kąty wiązek lub wagi) uległy zmianie. W razie potrzeby można nacisnąć przycisk „Refresh
MU”, aby zaktualizować dawkę stosowaną w danym planie leczenia.)

The Reference Set is not localized although the Alignment Set is localized. (Nie zlokalizowano
zestawu referencyjnego, chociaż zlokalizowano zestaw danych ułożenia ciała pacjenta.)

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. (Za-
równo zestaw danych ułożenia ciała pacjenta, jak i zestaw referencyjny zostały zlokalizowane za
pomocą lokalizatora „Brainlab CT Localizer”. Układ współrzędnych danych pacjenta został ok-
reślony przez zestaw danych ułożenia ciała pacjenta, a nie zestaw referencyjny.)

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.) (Należy mieć świado-
mość, że potencjalne różnicę w położeniu głowy pacjenta względem urządzenia unieruchamiają-
cego pomiędzy obrazami TK a obrazami rentgenowskimi/angiograficznymi muszą zostać uwz-
ględnione podczas planowania leczenia. Wszelkie niedokładności rejestracji także są uwzględ-
niane, jeśli pacjent jest układany przy użyciu podejścia bezramowego (jak na przykład ExacTrac
X-Ray lub inne rozwiązania do układania bezramowego.)

Heterogeneity correction is turned off. The table top added to the tissue model is therefore assu-
med to be water-equivalent. (Korekcja niejednorodności jest wyłączona. Obszar wewnątrz wy-
krytego konturu ciała pacjenta jest zatem uznawany za ekwiwalent wody.)

Dose calculation is based on special set: CB CT. (Obliczenie dawki oparte jest na specjalnym
zestawie: TK CB).

Walidacja planu
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The coarser grid size is used to calculate min/max doses. (Do obliczenia dawek min./maks. uży-
wana jest bardziej zgrubna siatka.)

Prescription uses separate normalization for each target. (W zaleceniach wykorzystywana jest
oddzielna normalizacja dla każdego celu.)

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.
(Dla danego obiektu planowanego obszaru leczenia (PTV) istnieje zarówno punkt normalizacji,
jak i punkt reprezentacyjny. Domyślnie do eksportu wykorzystywany jest punkt reprezentacyjny.
Należy nacisnąć „Refresh MU”, aby usunąć punkt reprezentacyjny.)

Element order and gantry rotation direction might be improved for treatment. (Dla tej terapii moż-
na poprawić kolejność elementów i kierunek rotacji gantry.)

The field shape(s) is(are) frozen. Planning shape(s) and leaves are not adapted automatically.
(Kształt(y) pola został(y) zamrożony(-e). Kształt(-y) planowania i listki nie są dostosowywane au-
tomatycznie.)

The field shape is frozen. The diameter of the cone cannot be changed. (Kształt pola został za-
mrożony. Nie ma możliwości zmiany średnicy stożka.)

For at least one field of the arc: The arc is locked. Monitor units will not be updated. (Wiązka
została zablokowana. Jednostki monitorowe nie będą aktualizowane.)

The arc is locked. Monitor units will not be updated. (Wiązka została zablokowana. Jednostki
monitorowe nie będą aktualizowane.)

The field shapes are frozen. Planning shapes and leaves are not adapted automatically. (Kształt
pola został zamrożony. Kształt planowania i listki nie są dostosowywane automatycznie.)

The beam is locked. Monitor units will not be updated. (Wiązka została zablokowana. Jednostki
monitorowe nie będą aktualizowane.)

The plan contains closed fields (MLC). Remove these before treatment. (Plan zawiera pola za-
mknięte (szczęki). Należy je usunąć przed realizacją leczenia.)

The isocenter is blocked (MLC). (Izocentrum zostało zablokowane (kolimator wielolistkowy).)

The plan contains closed fields (jaws). Remove these before treatment. (Plan zawiera pola za-
mknięte (szczęki). Należy je usunąć przed realizacją leczenia.)

The isocenter is blocked (jaws). (Izocentrum zostało zablokowane (szczęki).)

Unsupported dose rate. Please verify. (Wartość jednostek monitorowych jest powyżej wymogów
urządzenia. Proszę sprawdzić.)

The IMRT beam "IMRT Beam 1" has been split into 2 subfields. (Wiązka IMRT „IMRT Beam 1”
została podzielona na 2 pola składowe.)

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). (Segment tego elementu został podzielony na 2
części, ponieważ wartość jednostek monitorowych (10321 MU) przekracza maksymalną dopusz-
czalną wartość jednostek monitorowych (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). (Element został podzielony na 2 części, ponieważ wartość jedno-
stek monitorowych (10321 MU) przekracza maksymalną dopuszczalną wartość jednostek moni-
torowych MU (9999 MU).)

A subfield of this element is split into 2 portions, because the MU value (10321 MU) is larger
than the maximum allowed MU (9999 MU). (Pole składowe tego elementu zostało podzielone na
2 części, ponieważ wartość jednostek monitorowych (10321 MU) przekracza maksymalną do-
puszczalną wartość jednostek monitorowych (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. (To jest element adaptacyjnej
macierzy dawki, która jest ustawiona jako nieaktywna, i nie będzie uwzględniony w zaleceniach
ani w przeprowadzanych obliczeniach dawki.)

PRACA Z PLANEM LECZENIA
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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. (To jest element ponownej
macierzy dawki, która jest ustawiona jako nieaktywna, i nie będzie uwzględniony w zaleceniach
ani w przeprowadzanych obliczeniach dawki.)

This is a summation dose matrix component that is set to active and will not be taken into ac-
count for prescription and for dose calculations that are performed. (To jest element sumacyjnej
macierzy dawki, która jest ustawiona jako aktywna, i będzie uwzględniony w zaleceniach i w
przeprowadzanych obliczeniach dawki.)

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! (Należy też zauważyć, że
wyeksportowany plan leczenia nie uwzględnia elementów macierzy dawki i tym samym może
prowadzić do podania dawki innej niż wyświetlona!)

An external dose distribution has been added to the current plan from the plan 'Final Plan' of pa-
tient 'John Doe' ID '01237456' approved at '01-01-2011 12:00:00 (hh:mm:ss) UTC-5:00' by 'ja-
mes.dean'. (Do aktualnego planu leczenia dodano zewnętrzny rozkład dawki z planu „Final Plan”
pacjenta „John Doe”, identyfikator „01237456”, zatwierdzonego „01-01-2011 12:00:00
(hh:mm:ss) UTC-5:00” przez użytkownika „james.dean”.)

Dose calculations have not started. Activate dose display to enable dose distribution related plan
status checks. (Obliczenia dawki nie zostały rozpoczęte. Należy aktywować wyświetlanie dawki,
aby umożliwić sprawdzanie stanu planu związane z rozkładem dawki.)

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! (Dla co naj-
mniej jednej zamkniętej pary listków zaplanowany odstęp między listkami jest w zakresie 2 mm
od krawędzi szczęk i może nie zostać przykryty szczękami podczas realizacji leczenia. Proszę
dokładnie sprawdzić plan!)

The IMRT sequence contains closed MLC fields. Please check your plan carefully! (Sekwencja
IMRT zawiera zamknięte pola szczęk kolimatora wielolistkowego. Proszę dokładnie sprawdzić
plan!)

Komunikaty ostrzegawcze

Przykłady możliwych komunikatów ostrzegawczych przedstawiono poniżej:

The plan references the following empty object(s) as PTV or OAR: Brainstem. These objects
should be correctly segmented if required. (Plan wiąże wyszczególnione puste obiekty jako pla-
nowana objętość tarczowa (PTV) lub narządy krytyczne (OAR): Brainstem. Obiekty te powinno
się w razie potrzeby poddać prawidłowej segmentacji.)

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. (Zestaw danych stosowany jako zestaw referencyjny został zobrazowany w orientacji
„brzusznej + G1”, podczas gdy orientacja leczenia została skonfigurowana jako „na plecach”.
Bardziej szczegółowe objaśnienia można znaleźć w podręczniku użytkowania systemu iPlan RT
Dose.)

The data set used as Reference Set has been scanned "Prone+G1", while the orientation for
treatment is configured "Supine". Please refer to the iPlan RT Dose user manual for detailed ex-
planations. (Zestaw danych stosowany jako zestaw referencyjny został zobrazowany w orientacji
„brzusznej + G1”, podczas gdy orientacja leczenia została skonfigurowana jako „na plecach”.
Bardziej szczegółowe objaśnienia można znaleźć w podręczniku użytkowania systemu iPlan RT
Dose.)

The Point "Isoc. Prescr.:Group 1 (A)" is defined as a Prescription Point, but the assigned object
("PTV") does not contain any treatment elements (beams, arcs). The dose defined by this point
is ignored. (Punkt „Isoc. Prescr.:Group 1 (A)” jest zdefiniowany jako punkt zaleceń, ale przypisa-
ny obiekt („PTV”) nie zawiera żadnych elementów terapeutycznych (wiązek, łuków). Dawka defi-
niowana przez ten punkt jest ignorowana.)

The isocenter coordinate is placed outside the localized region. (Współrzędna izocentrum jest
umieszczona poza obszarem zlokalizowanym.)

Walidacja planu
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The isocenter coordinate 'Point#1' is not assigned the prefix 'Coord'. (Współrzędnej izocentrum
„Point#1” nie przypisano przedrostka „Coord”.)

The treatment group 'MyGroup' is not assigned the prefix 'Group'. (Grupie terapii „MyGroup” nie
przypisano przedrostka „Group”.)

The treatment group 'Group 1' uses the identifier ' 1'. This is also used by a non-related isocen-
ter coordinate. (Grupa terapii „Group 1” wykorzystuje identyfikator „1”. Jest on wykorzystywany
także przez niepowiązaną współrzędną izocentrum.)

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.
(Grupa terapii „Group 1” oraz jej współrzędna izocentrum „Coord 2” są oznaczone inną liczbą.
Jeśli to możliwe, powinno się stosować tę samą liczbę. Jeśli kilka grup terapii jest przypisanych
tej samej współrzędnej izocentrum, powinno się stosować niepowtarzalne identyfikatory alfanu-
meryczne.)

Heterogeneity correction is turned off. The table top added to the tissue model is therefore assu-
med to be water-equivalent. (Korekcja niejednorodności jest wyłączona. Blat stołu dodany do
danego modelu tkankowego jest zatem uznawany za ekwiwalent wody.)

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. (Obliczenia dawki są oparte na zestawie referencyjnym typu wiązki stożkowej i mogą być
znacząco nieprawidłowe. Zaleca się wykonanie aktualizacji skanu TK, który jest używany jako
zestaw referencyjny.)

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. (Rozdzielczość dawki dla aktualnego planu przekracza granicę 10 mm. Proszę najpierw
ponownie dostosować wartość w oknie dialogowym Set Parameters zadania Surface Segmen-
tation, a następnie sprawdzić i ostatecznie ponownie odpowiednio dostosować wartości rozdziel-
czości we właściwościach planu RTPlan).

The active machine profile is not approved. (Aktywny profil pracy urządzenia nie jest zatwierdzo-
ny.)

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. (Wykorzystywany jest profil urządzenia z iPlan RT
Dose 3.0.x. Proszę wybrać profil urządzenia z iPlan RT Dose 4.x, aby uzyskać pełną funkcjonal-
ność.)

The active machine profile loaded from the current plan is not contained in the list of installed
machine profiles. The profile may be outdated or from an external source; please verify. (Aktyw-
ny profil urządzenia wczytany z bieżącego planu nie znajduje się na liście zainstalowanych profili
urządzeń. Profil może być nieaktualny lub pochodzić z zewnętrznego źródła; proszę sprawdzić.)

The active machine profile is for acceptances only and must not be used for patient treatment.
(Aktywny profil urządzenia jest przeznaczony wyłącznie do zatwierdzania i nie może być wyko-
rzystywany do leczenia pacjentów.)

The jaws are overlapping the MLC field. (Szczęki zachodzą na pole kolimatora wielolistkowego.)

Risk of table collision. Please verify. (Wartość jednostek monitorowych jest powyżej wymogów
urządzenia. Proszę sprawdzić.)

The number of portions into which this element is split exceeds 10. Please verify. (Liczba części,
na jaką podzielony jest ten element, przekracza 10. Proszę sprawdzić.)

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. (Ta grupa terapii IMRT „GroupIMRT” została wczytana
wraz z planem z wcześniejszej wersji iPlan RT Dose. Musi zostać ponownie zoptymalizowana,
aby wszelkie parametry optymalizacji planowania odwrotnego były znów dostępne do wyświetla-
nia i wydruku.)

PRACA Z PLANEM LECZENIA

Kliniczną instrukcją obsługi Wyd. 1.5 iPlan® RT Wer. 4.5 295



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.
(Maksymalna możliwa prędkość ruchu listka została przekroczona. Zaleca się włączenie ograni-
czenia prędkości listka lub zredukowanie mocy dawki. Wystąpił problem algorytmu ograniczenia
prędkości listka. Zaleca się zredukowanie mocy dawki, liczby segmentów lub rozmiaru beamle-
tu.)

Less than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a controller error. (Zdefinio-
wano mniej niż 3 punkty kontrolne łuku. Realizacja terapii może spowodować błąd sterownika).

The arc defined by start and stop angles is ambiguous. Please verify that the desired sector is
treated. (Łuk zdefiniowany kątami początkowym i końcowym jest niejednoznaczny. Proszę zwe-
ryfikować, czy napromieniany jest żądany sektor.)

The number of control points for the HybridArc is too small for a beam export. Increase the arc
length. (Liczba punktów kontrolnych dla terapii HybridArc jest zbyt mała, aby możliwy był eksport
dawki. Proszę zwiększyć długość łuku.)

The HybridArc's IMRT beams are positioned very densely: the gantry angle difference between
neighboring IMRT beams is less than 5°. (Wiązki IMRT terapii HybridArc są umieszczone bardzo
gęsto: różnica kąta gantry pomiędzy sąsiednimi wiązkami IMRT wynosi mniej niż 5°.)

This is an adaptive dose matrix component that has been set to active which is not the intended
setting!
Note, that the dose matrix component will be taken into account for prescription and for dose cal-
culations that are performed.
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! (To jest element adapta-
cyjnej macierzy dawki, która została ustawiona jako aktywna, co nie jest prawidłowym ustawie-
niem! Proszę zauważyć, że ten element macierzy dawki zostanie uwzględniony w zaleceniach i
w przeprowadzanych obliczeniach dawki. Należy też zauważyć, że wyeksportowany plan lecze-
nia nie uwzględnia elementów macierzy dawki i tym samym może prowadzić do podania dawki
innej niż wyświetlona!)

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 group is defined: PTV2
Objects with ambiguous dose per fraction: PTV3 Objects with ambiguous total number of frac-
tions: PTV4 Objects with a discontinuous fractionation scheme: PTV5 Objects with dose matri-
ces 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 sce-
nario that is not supported by the software. (Istnieją problemy związane z planem adaptacyjnym.
Niepołączone elementy macierzy dawki: Macierz: Ostateczny plan Dla następujących obiektów
nie zdefiniowano żadnej grupy terapii: PTV1 Dla następujących obiektów zdefiniowano wiele
grup terapii: PTV2 Obiekty z niejednoznaczną dawką na frakcję: PTV3 Obiekty z niejednoznacz-
ną całkowitą liczbą frakcji: PTV4 Obiekty z nieciągłym schematem frakcjonowania: PTV5 Obiek-
ty z macierzami dawki połączonymi z więcej niż jednym obiektem: PTV6 Obiekty z grupą terapii
połączoną z więcej niż jednym obiektem: PTV7 Te problemy mogą oznaczać niespójności w pla-
nie lub scenariuszu adaptacyjnym, które nie są obsługiwane przez oprogramowanie.)

This is a recurring dose matrix component that has been set to active which is not the intended
setting!
Note, that the dose matrix component will be taken into account for prescription and for dose cal-
culations that are performed.
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! (To jest element ponownej
macierzy dawki, która została ustawiona jako aktywna, co nie jest prawidłowym ustawieniem!
Proszę zauważyć, że ten element macierzy dawki zostanie uwzględniony w zaleceniach i w
przeprowadzanych obliczeniach dawki. Należy też zauważyć, że wyeksportowany plan leczenia
nie uwzględnia elementów macierzy dawki i tym samym może prowadzić do podania dawki innej
niż wyświetlona!)
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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. (Element macierzy dawki sumacyjnej „Matrix: Final
Plan #1” został obliczony w oparciu o dane dotyczące tkanek, które różnią się od danych wyko-
rzystanych w aktualnym planie. W efekcie otrzymane obliczenie dawki może być niedokładne.)

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. (To jest element sumacyjnej macierzy dawki, która
została ustawiona jako nieaktywna, co nie jest prawidłowym ustawieniem! Proszę zauważyć, że
ten element macierzy dawki nie zostanie uwzględniony w zaleceniach i w przeprowadzanych ob-
liczeniach dawki.)

An external dose distribution has been added to the current plan from the non-approved plan
'First HybridArc' of patient 'John Doe' ID '01237456'. (Do aktualnego planu dodany został zew-
nętrzny rozkład dawki z planu niezatwierdzonego „First HybridArc” dla pacjenta „John Doe”,
identyfikator „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. (Ten element macierzy dawki został stworzony za pomocą oprogramowania lub wer-
sji oprogramowania innej, niż aktualnie używana i może być nieaktualny ze względu na niezbęd-
ne modyfikacje w algorytmach do obliczania dawki.)

The current plan contains dose matrices that have been saved for whole plans as well as for in-
dividual treatment components. (Aktualny plan zawiera macierze dawki, które zostały zapisane
dla całych planów, a także dla poszczególnych elementów terapeutycznych.)

Please verify that the dose matrices for components are not unintentionally contained in a dose
matrix for a plan. (Proszę zweryfikować, czy macierze dawki dla elementów nie zostały przypad-
kowo zawarte w macierzy dawki dla planu.)

The plan intent is set to 'RESEARCH'. (Cel planu jest ustawiony jako „RESEARCH”.)

The equivalent field size is outside the range of measured field sizes:
with (at least one of) (Równoważna wielkość pola jest poza zakresem zmierzonych wielkości po-
la: przy czym (co najmniej jedna z opcji))
• It is smaller than the depth dose field size range (smaller than the smallest measured depth

dose field size) (Jest mniejsza niż zakres wielkości pola dawki głębokościowej (mniejsza niż
najmniejsza zmierzona wielkość pola dawki głębokościowej))

• It is larger than the depth dose field size range (larger than the largest measured depth dose
field size) (Jest większa niż zakres wielkości pola dawki głębokościowej (większa niż najwięk-
sza zmierzona wielkość pola dawki głębokościowej))

• It is smaller than the scatter jaw-field size range (smaller than the smallest measured scatter
jaw-field size) (Jest mniejsza niż zakres wielkości pola rozproszenia szczęk (mniejsza niż naj-
mniejsza zmierzona wielkość pola rozproszenia szczęk))

• It is larger than the scatter jaw-field size range (larger than the largest measured scatter jaw-
field size) (Jest większa niż zakres wielkości pola rozproszenia szczęk (większa niż najwięk-
sza zmierzona wielkość pola rozproszenia szczęk))

• It is smaller than the scatter MLC-field size range (smaller than the smallest measured scatter
MLC-field size) (Jest mniejsza niż zakres wielkości pola rozproszenia kolimatora wielolistko-
wego (mniejsza niż najmniejsza zmierzona wielkość pola rozproszenia kolimatora wielolistko-
wego)

• It is larger than the scatter MLC-field size range (larger than the largest measured scatter
MLC-field size) (Jest większa niż zakres wielkości pola rozproszenia kolimatora wielolistkowe-
go (większa niż największa zmierzona wielkość pola rozproszenia kolimatora wielolistkowe-
go))
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For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field size is outside the range of
measured field sizes:
with (at least one of) (Dla znaczącej liczby pól łuku równoważna wielkość pola jest poza zakre-
sem zmierzonych wielkości pola: przy czym (co najmniej jedna z opcji))
• It is smaller than the depth dose field size range (smaller than the smallest measured depth

dose field size) (Jest mniejsza niż zakres wielkości pola dawki głębokościowej (mniejsze niż
najmniejsza zmierzona wielkość pola dawki głębokościowej))

• It is larger than the depth dose field size range (larger than the largest measured depth dose
field size) (Jest większa niż zakres wielkości pola dawki głębokościowej (większa niż najwięk-
sza zmierzona wielkość pola dawki głębokościowej))

• It is smaller than the scatter jaw-field size range (smaller than the smallest measured scatter
jaw-field size) (Jest mniejsza niż zakres wielkości pola rozproszenia szczęk (mniejsza niż naj-
mniejsza zmierzona wielkość pola rozproszenia szczęk))

• It is larger than the scatter jaw-field size range (larger than the largest measured scatter jaw-
field size) (Jest większa niż zakres wielkości pola rozproszenia szczęk (większa niż najwięk-
sza zmierzona wielkość pola rozproszenia szczęk))

• It is smaller than the scatter MLC-field size range (smaller than the smallest measured scatter
MLC-field size) (Jest mniejsza niż zakres wielkości pola rozproszenia kolimatora wielolistko-
wego (mniejsza niż najmniejsza zmierzona wielkość pola rozproszenia kolimatora wielolistko-
wego)

• It is larger than the scatter MLC-field size range (larger than the largest measured scatter
MLC-field size) (Jest większa niż zakres wielkości pola rozproszenia kolimatora wielolistkowe-
go (większa niż największa zmierzona wielkość pola rozproszenia kolimatora wielolistkowe-
go))

The minimum field extension is smaller than four times the <GridRes>. Accuracy of dose calcu-
lations may be limited.
with <GridRes> being “Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (Mini-
malny wymiar pola jest mniejszy niż czterokrotność <GridRes>. Dokładność obliczenia dawki
może być ograniczona. gdzie <GridRes> odpowiada „Pencil Beam Kernel resolution” or „Monte
Carlo spatial resolution”.)

The maximum beamlet size is smaller than the <GridRes>. Accuracy of dose calculations may
be limited.
with <GridRes> being “Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (Mak-
symalna wielkość beamletu jest mniejsza niż <GridRes>. Dokładność obliczenia dawki może
być ograniczona. gdzie <GridRes> odpowiada „Pencil Beam Kernel resolution” or „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. (Minimalny wymiar pola jest mniejszy niż czterokrotność
rozdzielczości dawki planu RTPlan. Dokładność obliczenia dawki może być ograniczona.)

For a considerable number of fields of the arc:
The minimum field extension is smaller than four times the <GridRes>. Accuracy of dose calcu-
lations may be limited.
with <GridRes> being “Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (Dla
znacznej liczby pól łuku: Minimalny wymiar pola jest mniejszy niż czterokrotność <GridRes>. Do-
kładność obliczenia dawki może być ograniczona. gdzie <GridRes> odpowiada „Pencil Beam
Kernel resolution” or „Monte Carlo spatial resolution”.)

For a considerable number of fields of the arc:
The maximum beamlet size is smaller than the <GridRes>. Accuracy of dose calculations may
be limited.
with <GridRes> being “Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (Dla
znacznej liczby pól łuku: Maksymalna wielkość beamletu jest mniejsza niż <GridRes>. Dokład-
ność obliczenia dawki może być ograniczona. gdzie <GridRes> odpowiada „Pencil Beam Kernel
resolution” or „Monte Carlo spatial resolution”.)

For a considerable number of fields of the arc:
The minimum field extension is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy
of dose calculations may be limited. (Dla znacznej liczby pól łuku: Maksymalna wielkość beamle-
tu jest mniejsza niż czterokrotność rozdzielczości dawki planu RTPlan. Dokładność obliczenia
dawki może być ograniczona.)
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The radiological diameter is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy of
dose calculations may be limited. (Średnica radiologiczna jest mniejsza niż czterokrotność roz-
dzielczości dawki planu RTPlan. Dokładność obliczenia dawki może być ograniczona.)

For at least one closed leaf pair the leaf gap is not covered by the jaws. Please check your plan
carefully! (Dla co najmniej jednej zamkniętej pary listków odstęp między listkami nie jest przykry-
ty szczękami. Proszę dokładnie sprawdzić plan!)

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! (Niektóre z otworów listków są zbyt małe, aby zapewnić prawidłowe pod
względem radiologicznym przedstawianie za pomocą aktualnego oprogramowania MLC (Elekta
Agility). Proszę dokładnie sprawdzić plan i możliwe ręczne modyfikacje położeń listków!)

Komunikaty błędu

Przykłady możliwych komunikatów o błędach przedstawiono poniżej. W przypadku
wyszczególnienia innych komunikatów błędów proszę skontaktować się z działem pomocy
technicznej firmy Brainlab.

The Alignment Set uses the "Brainlab CT Localizer" localizer, while the Reference Set uses the
"Brainlab on Leksell Headring" localizer. This conflict cannot be solved, please change the refe-
rence set. (Zestaw danych ułożenia ciała pacjenta wykorzystuje lokalizator „Brainlab CT Locali-
zer”, podczas gdy zestaw referencyjny wykorzystuje lokalizator „Brainlab on Leksell Headring”.
Nie ma możliwości rozwiązania tej niezgodności, proszę zmienić zestaw referencyjny.)

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. (Zestaw danych
ułożenia ciała pacjenta nie jest zlokalizowany, ale zestaw referencyjny jest zlokalizowany za po-
mocą lokalizatora „Brainlab CT Localizer”. Nie ma możliwości rozwiązania tej niezgodności, pro-
szę użyć zlokalizowanego zestawu danych ułożenia ciała pacjenta.)

The isocenter coordinate is not inside the patient's tissue. (Współrzędna izocentrum nie znajduje
się wewnątrz tkanki pacjenta.)

The isocenter coordinate name 'Coord' is either not unique or too long. (Nazwa współrzędnej
izocentrum „Coord” nie jest unikalna lub jest zbyt długa.)

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.) (Wykryto 3 wiązki lub łuki, których nazwy nie są unikalne. Nazwy wiązek lub
łuków, których to dotyczy, to: Beam1, beam1 i BEAM1. Proszę odpowiednio zmodyfikować na-
zwy. (Uwaga: podczas porównywania nazw ignorowana jest wielkość liter.))

The treatment group name 'Group' is either not unique or too long. (Nazwa grupy terapii „Group”
nie jest unikatowa lub jest zbyt długa.)

The name of the beam or arc contains invalid characters. Please make sure you are only using
standard ASCII characters.

The name of the beam or arc is empty. Please make sure the name contains at least one non-
whitespace character. (Nazwa wiązki lub łuku jest pusta. Proszę upewnić się, że nazwa zawiera
przynajmniej jeden znak niebędący spacją.)

The name of the beam or arc contains either of the characters '(' or ')'. Please make sure the
name does not contain characters '(' and ')'. (Nazwa wiązki lub łuku zawiera przynajmniej jeden
ze znaków „(” i „)”. Proszę upewnić się, że w nazwie nie ma znaków „(” i „)”.)

The name of the beam or arc contains more than 64 characters. Please make sure the name
does not contain more than 64 characters. (Nazwa wiązki lub łuku zawiera ponad 64 znaki. Pro-
szę upewnić się, że nazwa jest nie dłuższa niż 64 znaki).

The machine profile was not validated. Treatment is not possible. (Profil pracy urządzenia nie
został zatwierdzony. Realizacja terapii nie jest możliwa.)

The active machine profile is for acceptances only and must not be used for patient treatment.
(Aktywny profil urządzenia jest przeznaczony wyłącznie do zatwierdzania i nie może być wyko-
rzystywany do leczenia pacjentów.)
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The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (Profil pracy urządzenia nie został
zatwierdzony. Realizacja terapii nie jest możliwa.)

The table angle is not valid. Treatment is not possible. (Profil pracy urządzenia nie został za-
twierdzony. Realizacja terapii nie jest możliwa.)

The colimator angle is not valid. Treatment is not possible. (Profil pracy urządzenia nie został
zatwierdzony. Realizacja terapii nie jest możliwa.)

The gantry angle is not valid. Treatment is not possible. (Profil pracy urządzenia nie został za-
twierdzony. Realizacja terapii nie jest możliwa.)

The gantry rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (Profil pracy urządzenia nie zos-
tał zatwierdzony. Realizacja terapii nie jest możliwa.)

Danger of table collision. Please verify. (Wartość jednostek monitorowych jest powyżej wymo-
gów urządzenia. Proszę sprawdzić.)

The jaw positions expose the MLC carriage box. (Pozycje szczęk powodują odsłonięcie skrzynki
kolimatora wielolistkowego.)

The MU per degree value is below machine requirements. Please verify. (Wartość jednostek mo-
nitorowych jest powyżej wymogów urządzenia. Proszę sprawdzić.)

The MU per degree value is above machine requirements. Please verify. (Wartość jednostek
monitorowych jest powyżej wymogów urządzenia. Proszę sprawdzić.)

The time to deliver the desired dose (628.75 s) exceeds the machine limit (300 s). Please verify.
(Czas potrzebny na podane żądanej dawki (628,75 s) przekracza jest powyżej wartości granicz-
nej urządzenia (300 s). Proszę sprawdzić.)

The MU value is above machine requirements. Please verify. (Wartość jednostek monitorowych
jest powyżej wymogów urządzenia. Proszę sprawdzić.)

Maximum leaf position is exceeded in subfield "1" segment "7". (Maksymalne położenie listka
zostało przekroczone w polu składowym „1”, segment „7”.)

Maximum leaf span is exceeded in subfield "1" segment "7". (Maksymalne wysunięcie listka zos-
tało przekroczone w polu składowym „1”, segment „7”.)

Maximum leaf span is exceeded in subfield "1". (Maksymalne wysunięcie listka zostało przekro-
czone w polu składowym „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) (Wartość jednostek monitorowych
(10321 MU) jest większa niż maksymalna dozwolona wartość jednostek monitorowych (9999).
Uwaga: podzielenie na kilka porcji nie jest obsługiwane przez aplikację dla tej terapii.)

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.) (Wartość jednostek moni-
torowych (10321 MU) dla tej wiązki jest większa niż maksymalna dozwolona wartość jednostek
monitorowych (9999). Uwaga: podzielenie na kilka porcji nie jest obsługiwane przez aplikację dla
tej terapii.)

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.) (Wartość
jednostek monitorowych (10321 MU) dla pola składowego tej wiązki jest większa niż maksymal-
na dozwolona wartość jednostek monitorowych (9999). Uwaga: podzielenie na kilka porcji nie
jest obsługiwane przez aplikację dla tej terapii.)

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.) (Wartość
jednostek monitorowych (10321 MU) dla segmentu tej wiązki jest większa niż maksymalna do-
zwolona wartość jednostek monitorowych (9999). Uwaga: podzielenie na kilka porcji nie jest ob-
sługiwane przez aplikację dla tej terapii.)

Less than 2 arc control points are defined. Treatment is not possible. Use conformal beams in-
stead. (Profil pracy urządzenia nie został zatwierdzony. Realizacja terapii nie jest możliwa. Nale-
ży zastosować konformalną terapię wiązkami.)

Walidacja planu
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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. (Planu nie można z powodzeniem wyeksportować do standardu DICOM. Ten plan wyko-
rzystuje zarówno mikrokolimator wielolistkowy MLC m3 firmy Brainlab (pełna integracja Sie-
mens) i inny rodzaj urządzenia. iPlan RT Dose 4.5.x nie obsługuje takiej opcji.)

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.) (Planu nie można pomyśl-
nie wyeksportować do standardu DICOM. (Grupa terapii „Group 1” nie zawiera ważnych danych
dotyczących zaleceń. Należy nacisnąć „Refresh MU”, aby zaktualizować zalecenia.)

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.) (Planu nie można pomyślnie wyeksportować do standardu DICOM. (Zalecenie
„Isoc. Norm. (unconnected) (A)” nie jest przypisane do grupy terapii. Należy sprawdzić, czy gru-
pa terapii została zdefiniowana dla obiektu docelowego.)

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.) (Planu
nie można pomyślnie wyeksportować do standardu DICOM. (Zdefiniowano wiele schematów
frakcjonowania dla grupy terapii „Group 1”. Aby uzyskać dalsze informacje, proszę kontaktować
się z pomocą techniczną firmy Brainlab.)

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (IMRT beam 'IMRT 1' has 0 monitor units.)
(Planu nie można pomyślnie wyeksportować do standardu DICOM. (Wiązka IMRT „IMRT 1” ma
wartość jednostek monitorowych 0.)

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (IMRT beam 'IMRT 1' has a sequence with
0 segments.) (Planu nie można pomyślnie wyeksportować do standardu DICOM. (Wiązka IMRT
„IMRT 1” ma sekwencję z liczbą segmentów 0.))
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8.8.2 Zamykanie etapu Treatment Planning

Informacje ogólne

Po ukończeniu modyfikacji w etapie Treatment Planning można przejść do kolejnego etapu.

Przechodzenie do następnego etapu

Należy kliknąć Go to ... lub Next w obszarze Navigator.

Odświeżanie obliczeń jednostek monitorowych

Rysunek 182 
Aby zaktualizować jednostki monitorowe przed przejściem do kolejnego etapu planowania
leczenia, należy nacisnąć przycisk Refresh MU. Jeśli użytkownik zapomni o tym,
oprogramowanie wyświetli wyżej przedstawione przypomnienie.

Walidacja planu
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8.9 Praca z szablonami

Informacje ogólne

Oprogramowanie iPlan RT Dose umożliwia zapisanie konfiguracji planu leczenia jako szablon.
Pozwala to zastosować te same ustawienia w innych przypadkach terapii.

Przypadki zastosowań

Leczonych jest wielu pacjentów z tym samym rodzajem zmiany: Został już opracowany protokół
lub „najlepsza praktyka” leczenia tego rodzaju zmiany (np. pięć wiązek techniką konformalną z
konkretnego kierunku lub konkretne ustawienie łuku techniką konformalną). Wówczas można
przyspieszyć definiowanie planu leczenia, udostępniając to ustawienie planowania jako szablon.
W przypadku przeprowadzania terapii techniką IMRT prawdopodobnie zostały wcześniej
zdefiniowane ograniczenia lub cele dla konkretnych narządów krytycznych (OAR), co
spowodowało utworzenie konkretnej krzywej w histogramie dawka-objętość (DVH). Można
wówczas udostępnić te decyzje w formie szablonów ograniczeń i umożliwić dostęp do nich w
oknie dialogowym Prescription, aby móc je z łatwością zastosować dla tych obiektów.

PRACA Z PLANEM LECZENIA

Kliniczną instrukcją obsługi Wyd. 1.5 iPlan® RT Wer. 4.5 303



8.9.1 Zapisywanie szablonów planu leczenia

Zapisywanie szablonu planu leczenia

Po ukończeniu planu leczenia (z uwzględnieniem zaleceń oraz ustawienia wiązki lub łuku) można
go zapisać jako szablon dla kolejnych terapii.
Powstały szablon jest wówczas dostępny do wyboru podczas tworzenia planu leczenia (patrz str.
162).

Aktywacja funkcji szablonu

Przebieg procedury

1.

Aby aktywować funkcję szablonu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w obszarze
funkcji.

2.

Z menu kontekstowego należy wybrać Save as plan template ..., aby otworzyć okno dia-
logowe Save.

3. Zdefiniować nową nazwę szablonu w odpowiednim polu.

4.
In addition save as Treatment Template(s) separately: jeśli ta opcja jest wybrana, us-
tawienie wiązki i łuku zdefiniowane w aktualnym planie leczenia jest zapisywane w osob-
nym szablonie do wyboru podczas tworzenia grupy terapii (patrz str. 185).

Praca z szablonami
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Przebieg procedury

5.
In addition save as Constraint Template(s) separately: jeśli ta opcja jest wybrana, og-
raniczenia zdefiniowane w aktualnym planie leczenia są zapisywane w osobnym szablo-
nie do wyboru podczas definiowania zaleceń (patrz str. 167).

6. Aby utworzyć zaznaczone szablony, należy kliknąć Save.

Informacje przechowywane w szablonie

Element Funkcja

Grupa terapii

• Konfiguracja urządzenia, tzn. producent i model akceleratora linio-
wego, typ kolimatora i informacje na temat energii.

• Obiekt planowanej objętości tarczowej (PTV), w którym ustawiona
jest współrzędna izocentrum dla wybranej grupy terapii.

• Obiekty planowanej objętości tarczowej (PTV) przypisane do danej
grupy terapii (patrz str. 182).

• Ustawienie wiązki lub łuku zdefiniowane w szablonie ustawienia
napromieniania (patrz str. 309).

Informacje o zaleceniach
(np. PTV lub OAR)

• Rodzaje obiektów przypisane do danych obiektów (PTV/
Boost/OAR Type 1/OAR Type 2/OAR Type 3, Standardowe (Regu-
lar)).

• Ograniczenia histogramu dawka-objętość (DVH) (patrz str. 307).
• Dawka całkowita na frakcję i liczba zaleconych frakcji dla każdego

planowanej objętości tarczowej (PTV) i obiektu poddanego opcji
Boost.

Tylko te elementy są wczytywane z szablonu, jeśli podczas tworze-
nia planu zaznaczone zostanie pole wyboru Load prescription only
(patrz str. 164).

Używanie szablonu planu leczenia

W przypadku zastosowania szablonu planu do danego planu leczenia oprogramowanie
przeszukuje plan leczenia, sprawdzając, czy zawiera on obiekty powiązane z szablonem.
• Oprogramowanie iPlan RT wyszukuje najpierw nazwę obiektu.
• W przypadku niepowodzenia oprogramowanie iPlan RT wyszukuje rodzaj obiektu.

Jeśli nazwy lub rodzaje obiektu zawarte w bieżącym planie leczenia nie odpowiadają zawartym w
szablonie planu, wyświetla się komunikat z pytaniem, czy użytkownik chce mimo to zastosować
dany szablon.
W zależności od tego, jakie informacje szablon próbuje utworzyć dla brakującego obiektu,
zastosowanie szablonu może nie być przeprowadzone prawidłowo (np. zgodnie z szablonem
grupa terapii ma zostać ustawiona w obrębie planowanej objętości tarczowej (PTV), jednak
obszaru PTV nie można odnaleźć).
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8.9.2 Zarządzanie szablonami planu leczenia

Informacje ogólne

Po utworzeniu szablonów planu leczenia (patrz str. 304) można nimi zarządzać w przeznaczonym
do tego celu oknie dialogowym.

Uzyskiwanie dostępu do okna dialogowego Manage

Aby wyświetlić okno dialogowe Manage dla szablonów planu leczenia:

Opcje

Kliknąć Manage ... w oknie dialogowym Create Plan (patrz str. 162).

Wybrać obiekt planu leczenia (RTPlan) wymieniony w zakładce Functions i kliknąć przycisk Ma-
nage znajdujący się pod opcją Plan Templates.

Okno dialogowe Manage

Rysunek 183 

Zarządzanie planami leczenia

Przebieg procedury

1. Na liście Template należy podświetlić szablon, który ma zostać usunięty lub edytowany.

2. Kliknąć Remove, aby usunąć podświetlony szablon z listy.

3. Kliknąć Apply, aby zmienić nazwę szablonu.

4. Kliknąć Refresh Index, aby zaktualizować listę szablonów, jeśli pliki zostały wcześniej
ręcznie skopiowane lub usunięte z katalogu danego szablonu.

5. Kliknąć Close, aby zamknąć okno dialogowe Manage.

UWAGA: W przypadku wykrycia nieprawidłowych plików (np. niewłaściwa wersja lub format) pliki
te nie zostaną dodane do listy i wyświetli się odpowiedni komunikat błędu.
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8.9.3 Szablony ograniczeń

Informacje ogólne

W oknie dialogowym Prescription można zapisać aktualne ustawienia ograniczeń i celów jako
szablon do zastosowania w przyszłości (patrz str. 180).
Możliwe jest także zapisanie osobnych szablonów ograniczeń podczas zapisywania szablonu
planu leczenia (patrz str. 304).
Te szablony ograniczeń można następnie wybrać podczas definiowania zaleceń (patrz str. 180).

Szablony ograniczeń dla obiektów PTV i poddanych funkcji Boost

Tego rodzaju szablony wskazują względną dawkę i objętość wszystkich trzech punktów
ograniczeń histogramu dawka-objętość (DVH).
Wskazują także, czy każdy z punktów został zdefiniowany jako ograniczenie czy jako cel.

Rysunek 184 
Niezależnie od dawki całkowitej zaleconej dla danego obiektu oraz od objętości nowego
planowanej objętości tarczowej (PTV), podczas stosowania szablonu punkty ograniczeń są
ustawiane zgodnie z informacjami o współczynnikach przechowanymi w szablonie.
W przypadku planowanej objętości tarczowej (PTV) zapisywana jest dawka względna, a w
przypadku narządów krytycznych (OAR) dawka całkowita.
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Szablony ograniczeń dla innych obiektów

Rysunek 185 
Szablon zawiera wartość zabezpieczającą oraz listę punktów ograniczeń według następujących
reguł:
• Dla każdego punktu przechowywane są informacje o współczynniku objętości i dawce

całkowitej.
• Informacje są przechowywane bez względu na to, czy dany punkt stanowi ograniczenie czy

cel.
• Niezależnie od objętości danego obiektu, podczas stosowania szablonu punkty ograniczeń są

ustawiane zgodnie z informacjami o współczynnikach przechowanymi w szablonie.

Praca z szablonami
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8.9.4 Zapisywanie szablonów konfiguracji napromieniania

Informacje ogólne

Szablony dla ustawienia wiązki i łuku można stosować podczas definiowania ustawień grupy
terapii (str. 185).

Aktywacja funkcji szablonu

Przebieg procedury

1.

Aby aktywować funkcję szablonu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wybraną
grupę terapii w obszarze funkcji.

2.

Z menu kontekstowego należy wybrać Save as treatment template ..., aby otworzyć ok-
no dialogowe Save.

3. Określić Site, Name i Comment w odpowiednich polach.

4. Kliknąć Save, aby utworzyć szablon zawierający informacje o wiązce lub łuku dla wybra-
nej grupy terapii.

UWAGA: Możliwe jest także zapisanie osobnych szablonów ustawienia wiązki lub łuku podczas
zapisywania szablonu planu leczenia (patrz str. 304).
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Informacje przechowywane w szablonie

Szablon zawiera następujące informacje dla każdego elementu (wiązka lub łuk):
• Nazwa wiązki lub łuku
• Kąt stołu
• Waga (dotyczy tylko terapii innych niż terapie wiązkami techniką IMRT)
• Margines
• Średnica kolimatora (obrotowe terapie łukowe)
• Kąt kolimatora
• Kąt gantry (początkowe i końcowe kąty gantry dla terapii łukowych)
• Nałożenie (terapie obrotowe lub konformalne terapie łukowe)

UWAGA: Informacje o kątach są przechowywane zgodnie z normą IEC 61217. W przypadku
zastosowania szablonu w konfiguracji urządzenia, w której stosowana jest inna konwencja łuku
niż podczas generowania szablonu, wyświetlane wartości mogą być różne. Rzeczywiste
położenie źródła promieniowania w pomieszczeniu pozostaje jednak niezmienione.
 

Praca z szablonami

310 Kliniczną instrukcją obsługi Wyd. 1.5 iPlan® RT Wer. 4.5



8.9.5 Zarządzanie szablonami konfiguracji napromieniania

Informacje ogólne

Po utworzeniu szablonów planu ustawienia napromieniania (patrz str. 309) można nimi zarządzać
w przeznaczonym do tego celu oknie dialogowym.

Dostęp do okna dialogowego Manage

Aby wyświetlić okno dialogowe Manage, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy grupę terapii
na liście w obszarze Functions (patrz str. 195) i wybrać Manage treatment templates ...

Okno dialogowe Manage

Rysunek 186 

Zarządzanie szablonami konfiguracji napromieniania

Przebieg procedury

1. Na liście Template należy podświetlić szablon, który ma zostać usunięty lub edytowany.

2. Kliknąć Remove, aby usunąć podświetlony szablon z listy.

3. Kliknąć Apply, aby zmienić nazwę szablonu.

4. Kliknąć Refresh Index, aby zaktualizować listę szablonów, jeśli pliki zostały wcześniej
ręcznie skopiowane lub usunięte z katalogu danego szablonu.

5. Kliknąć Close, aby zamknąć okno dialogowe Manage.

UWAGA: W przypadku wykrycia nieprawidłowych plików (np. niewłaściwa wersja lub format) pliki
te nie zostaną dodane do listy i wyświetli się odpowiedni komunikat błędu.
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8.10 Wyświetlanie zawartości planu leczenia

Informacje ogólne

W niektórych etapach planowania przegląd zawartości aktualnego planu leczenia jest dostępny
na oddzielnej karcie zakładki Plan Content.

Zakładka Plan Content

Rysunek 187 

Układ

Zakładka Plan Content dzieli się na drzewo danych po lewej stronie i obszar Properties po
prawej stronie.

Poruszanie się po drzewie danych

Opcje

Aby rozwinąć część drzewa danych w celu wyświetlenia zawartych w nim danych pacjenta, na-
leży kliknąć odpowiednią ikonę.

Aby zamknąć część drzewa danych, należy kliknąć odpowiednią ikonę.

Wyświetlanie zawartości planu leczenia
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Opcje

Aby wybrać element drzewa danych, należy go kliknąć.

W zależności od ilości wyświetlanych danych pasek przewijania jest dostępny po prawej stronie
od drzewa danych.

Zawartość drzewa danych

Element Funkcja

2D Image Sets Obrazy rentgenowskie zawarte w zaimportowanych danych pacjenta

Image Sets Dane TK i MR oraz inne dane obrazowe 3D (np. tomografia pozyto-
nowa PET)

Objects Obiekty takie jak poddane segmentacji struktury anatomiczne i trój-
wymiarowe obiekty włókniste

Points of Interest Punkty szczególne zdefiniowane dla planu leczenia

RTPlan Grupy terapii i elementy terapeutyczne zawarte w planie leczenia są
wyszczególnione pod RTPlan

Stan obiektu

Do oznaczania stanu elementów ekranu wykorzystuje się następujące ikony:

Stan

Jeśli element jest aktywny, obok niego w drzewie danych wyświetlana jest ikona otwar-
tego oka.

Jeśli element został dezaktywowany, obok niego w drzewie danych wyświetlana jest
ikona zamkniętego oka.

Jeśli drzewo danych zawiera elementy aktywne i dezaktywowane, u góry drzewa da-
nych wyświetlana jest ikona oka w połowie zamkniętego.

• Aby dezaktywować element tak, by nie był on wyświetlany w widokach planowania, należy
kliknąć odpowiednią ikonę otwartego oka w drzewie danych.

• Aby ponownie go aktywować, należy kliknąć odpowiednią ikonę zamkniętego oka.

Wyświetlanie właściwości

Obszar Properties zawiera następujące informacje dodatkowe dotyczące aktualnie wybranego
elementu w drzewie danych:
• Jeśli jest dostępny, widok obrazu wybranego elementu z dodatkowymi funkcjami wyświetlania.
• Szczegółowe informacje, które zależą od wybranego elementu.

Właściwości aktualnie wybranego elementu można wyświetlić, klikając ikonę obok odpowiedniego
elementu drzewa danych:

Modyfikowanie właściwości

Aby zmienić właściwości elementu zawartości planu, należy kliknąć ikonę obok tego elementu
drzewa danych:
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Properties Patrz

Zestaw obrazów Strona 500

Obiekt Strona 119

Punkt szczególny Strona 243

Plan (RTPlan) Strona 165

Grupa terapii Strona 199

Element terapeutyczny Strona 203

Wyświetlanie zawartości planu leczenia
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9 OPTYMALIZACJA IMRT
9.1 Czym jest IMRT?

Informacje ogólne

Radioterapia z modulacją intensywności wiązki (IMRT) łączy wiele dziedzin w jednej złożonej
terapii. Celem jest dostarczenie do obszaru docelowego pól promieniowania o modulowanej
intensywności (lub niejednorodnych). Intensywność ta podlega modyfikacji w celu utworzenia
skumulowanego rozkładu dawki, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z określonymi celami.
Wiązki o modulowanej intensywności składają się z wielu podrzędnych wiązek tworzonych przez
kolimator wielolistkowy (MLC).

Planowanie leczenia

Standardowe planowanie leczenia to proces przebiegający w kierunku „wprost”, w którym
realizację żądanych wiązek oraz dawki promieniowania określa osoba tworząca plan leczenia.
Oprogramowanie planowania leczenia dokonuje wówczas obliczeń rozkładu dawki.
W przypadku terapii techniką IMRT możliwe jest planowanie odwrotne, tzn. ustawianie celów
dawki promieniowania dla planowanej objętości tarczowej (PTV) i narządów krytycznych (OAR).
Oprogramowanie oblicza wówczas zoptymalizowany plan tak, aby spełniał te cele.
Oprogramowanie iPlan RT Dose generuje cztery alternatywne plany z różną wagą dla narządów
krytycznych (brak, niska, średnia, wysoka).

Realizowanie leczenia

Dawka może być dostarczana dynamicznie lub za pomocą metody „step-and-shoot”.
• W przypadku dostarczania dynamicznego listki kolimatora są podczas terapii automatycznie

dostosowywane z wykorzystaniem techniki przesuwanego okna.
• W przypadku techniki „step-and-shoot” do dostarczenia żądanej dawki promieniowania

wykorzystywanych jest wiele składowych pól promieniowania.
Ponieważ dawkę promieniowania można dostosować do kształtu planowanej objętości tarczowej
(PTV), minimalizując w ten sposób napromieniowanie otaczających tkanek i narządów
krytycznych, technika IMRT jest szczególnie odpowiednia dla zmian docelowych, które znajdują
się w pobliżu narządów krytycznych lub je otaczają.

Używanie celów

W technice IMRT uwzględniane są tylko ograniczenia objętości dawki dla obiektów o statusie
PTV, Boost lub Organ at Risk (OAR). Obiekt poddany funkcji Boost stanowi część planowanej
objętości tarczowej (PTV), dostarczana jest do niego jednak wyższa dawka promieniowania niż
do otaczającej tkanki planowanej objętości tarczowej (PTV).
Ustawianie kształtów kolimatora wielolistkowego (MLC) jest dokonywane podczas definiowania
ustawień wiązek. Wszystkie kształty pola są optymalizowane zgodnie z planowaną objętością
tarczową, PTV (CIAO), z zastosowaniem zdefiniowanych marginesów.
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Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

W przypadku planowania odwrotnego nie można zagwarantować, że podane cele i
ograniczenia zostaną zachowane. Dlatego też konieczne jest przeprowadzenie końcowej
weryfikacji, w tym wszystkich standardowych kontroli.

Ze względu na szczególny charakter radioterapii z modulacją intensywności wiązki
absolutnie konieczne jest stosowanie dodatkowych zapewnień jakości, w tym weryfikacji
optymalizacji i wyników sekwencjonowania listków, pomiarów szczególnych dla
konkretnego pacjenta oraz weryfikacji dawki.

Modyfikacje po optymalizacji terapii techniką IMRT

Można przeprowadzić optymalizację na poszczególnych grupach terapii IMRT lub HybridArc, a
następnie wrócić do etapu Treatment Planning, aby dodać nowe grupy.

Zalecane przygotowania przed rozpoczęciem optymalizacji IMRT

• Należy sprawdzić, czy kształt pola kolimatora wielolistkowego (MLC) całkowicie przykrywa
planowaną objętość tarczową (PTV). W razie konieczności kolimator MLC należy obrócić tak,
aby cały obszar PTV został odpowiednio przykryty przez kolimator MLC.

• Wybrać odpowiedni margines PTV. Algorytm IMRT stara się spełnić cele dla różnych obiektów
tak dokładnie, jak to możliwe, ale nie optymalizuje pod kątem najlepszego, jaki można
osiągnąć, współczynnika konformalności.
- Jeśli margines PTV jest zbyt duży, wówczas pole CIAO jest zbyt duże i zbyt duża objętość

może zostać napromieniona wysoką dawką, co prowadzi do wysokiego współczynnika
konformalności. Algorytm IMRT optymalizuje fluencję wiązki otwartego pola CIAO, którego
kształt jest wyświetlany przed optymalizacją wiązki IMRT.

- Jeśli wybrany zostanie zbyt mały margines PTV, półcień wiązki pola CIAO nakłada się z
obszarami PTV. W takim przypadku może zajść konieczność skompensowania przez
algorytm IMRT niewystarczającej wielkości pola poprzez użycie gorących beamletów na
granicach pola, co prowadzi także do uzyskania niepotrzebnych, dodatkowych obszarów
wysokiej dawki i wysokiego współczynnika konformalności.

UWAGA: Jeśli użyty margines PTV jest poza zalecanym zakresem, wyświetlony zostanie
komunikat w sekcji informacyjnej okna dialogowego IMRT Parameters.
 

Schemat postępowania dla techniki IMRT

Przebieg procedury

1.

Wybrać grupę terapii, która ma zostać poddana optymalizacji, wybierając ją w obszarze
funkcji i klikając prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe. Urucho-
mić opcję Selected for IMRT Optimization.
• Grupy terapii, które już zostały zoptymalizowane, są oznaczone znakiem zaznaczenia

①.
• Grupy terapii, które mają być zoptymalizowane, są oznaczone strzałką ②.

①

②

Czym jest IMRT?
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Przebieg procedury

2. Kliknąć Next, aby przejść do etapu Dose Optimization. Wyświetlone zostanie okno dia-
logowe, pokazujące, które grupy są dostępne do optymalizacji.

3. Ustawić parametry omówione w sekcji str. 318.

4. Przeprowadzić optymalizację dla wybranych grup, jak omówiono w sekcji str. 327.

5.

Wrócić do etapu Treatment Planning, gdzie można:
• Dodawać nowe grupy
• Ponownie przeprowadzać normalizację
• Ponownie przeprowadzać optymalizację z użyciem zmienionych celów
• Wykonać inne opcje

OPTYMALIZACJA IMRT
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9.2 Ustawianie parametrów IMRT
9.2.1 Okno dialogowe Parametry IMRT – główne ustawienia

Informacje ogólne

Po rozpoczęciu etapu planowania Dose Optimization wyświetlane są różne okna dialogowe, za
pomocą których można przeprowadzić optymalizację rozkładu dawki dla grup terapii techniką
IMRT zdefiniowanych w danym planie leczenia.
Wszystkie algorytmy podczas optymalizacji dawki na komputerach wieloprocesorowych można
przeprowadzać jednocześnie. Umożliwia to elastyczną modyfikację parametrów wejściowych,
szczególnie podczas optymalizacji planowania odwrotnego.

Okno dialogowe IMRT Parameters

Rysunek 188 

Calculation Grid

Ustawienie drobnej siatki Calculation Grid jest istotne, aby możliwy był wystarczająco dokładny
rozkład dawki dla danego wskazania.

Element Funkcja

PTV Dose Grid Size
Ustawia rozmiar siatki dla planowanych obszarów PTV ujętych w op-
tymalizacji. Rozmiar siatki dla PTV musi być mniejszy lub równy roz-
miarowi beamletu.

OAR Dose Grid Size
Ustawia rozmiar siatki dla planowanych narządów krytycznych OAR
ujętych w optymalizacji. Rozmiar siatki dla OAR musi być mniejszy
lub równy rozmiarowi siatki dla PTV.

Ustawianie parametrów IMRT

318 Kliniczną instrukcją obsługi Wyd. 1.5 iPlan® RT Wer. 4.5



Element Funkcja

Finer for Small Objects 

Należy aktywować tę opcję, aby standardowy rozmiar siatki był do-
stosowywany zgodnie z objętością wybranego obiektu. Jest to
szczególnie przydatne w przypadku małych obiektów.
Zaznaczone obiekty są wyświetlane na liście poniżej pola wyboru Fi-
ner for Small Objects z bieżącym rozmiarem siatki stosowanej dla
każdego obiektu wskazanego w każdym z przypadków.

Jeśli wymagane są dokładne obliczenia dla niewielkiego planowanej objętości tarczowej (PTV) i
przybliżone obliczenia dla narządów krytycznych (OAR), do zastosowań w terapii czaszki
przydatne jest ustawienie PTV Dose Grid Size na 2,0 mm i OAR Dose Grid Size na 2,0 mm.
Domyślny rozmiar siatki jest ustawiony na rozmiar siatki określony we właściwościach planu
RTPlan.

Ustawienia zaawansowane

Dodatkowe ustawienia obliczeń można edytować w osobnym oknie dialogowym (patrz str. 322).
Aby uzyskać dostęp do tych ustawień, należy kliknąć Advanced Settings.

Number of Beamlets

Rysunek 189 
Po rozpoczęciu etapu planowania Dose Optimization system oblicza informacje o siatce dla
każdego obiektu. Do momentu ukończenia tych obliczeń, w obszarze Information wyświetlane
jest n/a (nie dotyczy). W zależności od sytuacji dostępne są informacje na temat liczby beamletów
oraz dodatkowe informacje, takie jak wykorzystanie podzielonych pól, połączonych listków i
podoptymalnego marginesu PTV.
Wybór skrajnie małych siatek jest ograniczony ilością dostępnej pamięci i szybkością pracy
używanego komputera. Istnieją jednak ograniczenia związane z algorytmem, ponieważ nie można
zdefiniować rozmiaru siatki dla planowanej objętości tarczowej (PTV) większego niż dwukrotność
minimalnej grubości listków wybranych kolimatorów wielolistkowych (MLC).
Jeśli rozmiar siatki dla PTV jest większy niż grubość listka, dwa listki są łączone. Jest to
wyświetlone w obszarze informacji.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Ustawienie rozmiarów siatki do skrajnych wartości, wymagających dużej ilości pamięci,
może być przyczyną braku stabilizacji systemu.

Szczególne ustawienia akceleratora liniowego

Obszar Linac Specific Settings zawiera listę dostępnych profili akceleratora liniowego. Jeśli
istnieje tylko jedno urządzenie, jest ono wybierane domyślnie.

OPTYMALIZACJA IMRT
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Rysunek 190 

Element Funkcja

Dose Rate Umożliwia wybór preferowanej mocy dawki dla sekwencjonowania
listków w danej grupie terapii.

Beamlet Size max.

Umożliwia zdefiniowanie wymiaru X stosowanych beamletów. Sys-
tem gwarantuje zastosowanie tylko beamletów mniejszych lub rów-
nych ustawionej wartości. Wszystkie wymiary X są dostosowywane
tak, by odpowiadały odpowiedniemu kształtowi. Wymiar Y każdego z
beamletów jest automatycznie ustawiany do grubości listków. Patrz
Rysunek 191.
Firma Brainlab zaleca dostosowywanie maksymalnego rozmiaru
beamletu do takiej wartości, by nie była zbyt mała w stosunku do
rozmiarów siatki obliczeniowej. Zredukowanie rozmiaru do niższych
wartości niekoniecznie prowadzi do udoskonalenia jakości całości
planu.
Bardzo niskie wartości mogą wpłynąć negatywnie na wynik, co wyni-
ka z faktu, że poszczególne beamlety pozostają bez wpływu na daw-
kę dla żadnego z punktów siatki obliczeniowej, i w związku z tym nie
ma możliwości żadnej przydatnej optymalizacji dla tych beamletów.

Align Beamlets

Gdy to pole wyboru zostanie zaznaczone, wszystkie rozmiary beam-
letów odpowiadają wartościom określonym w polu Beamlet Size
max. Wymiar X wszystkich beamletów jest taki sam i są one dosto-
sowywane w taki sposób, by zagwarantować, że granica beamletu
będzie znajdowała się w położeniu przy izocentrum (zero). Ta funk-
cja jest istotna przypadku kolimatorów wielolistkowych (MLC) z ogra-
niczeniami sprzętowymi dotyczącymi roboczego przejścia i splotu.
Patrz str. 341.

No. of Overlap Beamlets Nakładające się na siebie beamlety są konieczne tylko w przypadku
podzielonych pól.

Dynamic/Step-and-Shoot
Wybór techniki dynamicznej lub typu step-and-shoot. (Patrz opis w
sekcji str. 315). Dostępność techniki IMRT, a szczególnie dynamicz-
nej techniki IMRT, zależy od odpowiedniej konfiguracji sprzętu.

Segments
Umożliwia zdefiniowanie liczby segmentów dla techniki dynamicznej
lub step-and-shoot. Dostępność techniki IMRT, a szczególnie dyna-
micznej techniki IMRT, zależy od odpowiedniej konfiguracji sprzętu.

Use Tongue-and-Groove
Optimization

Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby zapewnić odpowiednią syn-
chronizację listków w celu optymalizowania rozmiaru segmentu z ot-
warciem sąsiadujących par listków.
Firma Brainlab zaleca aktywację tej opcji, ponieważ zdarzały się zna-
czące różnice pomiędzy napromienianiem z optymalizacją i bez op-
tymalizacji.
Patrz str. 340.

Ustawianie parametrów IMRT

320 Kliniczną instrukcją obsługi Wyd. 1.5 iPlan® RT Wer. 4.5



Wymiary beamletów

Rysunek 191 

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Konieczność zastosowania optymalizacji połączenia na pióro i wpust powinno się określić
podczas procesu weryfikacji, aby zapobiec dostarczeniu niedostatecznej dawki
promieniowania na planowaną objętość tarczową (PTV).

Technicznie nie zawsze jest możliwe, aby przesunąć zamknięte pary listków za szczęki.
Użytkownik musi bardzo dokładnie sprawdzić, czy zamknięte pary listków zostały
ustawione za szczękami. Jeśli tak nie jest, użytkownik powinien samodzielnie ocenić, czy
spowodowana tym ucieczka dawki promieniowania jest dopuszczalna czy nie.
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9.2.2 Okno dialogowe IMRT Parameters – ustawienia zaawansowane

Konfiguracja ustawień zaawansowanych

Kliknąć Advanced Settings w oknie dialogowym IMRT Parameters, aby wyświetlić następujące
okno dialogowe:

Rysunek 192 

Ograniczenie dotyczące tkanki zdrowej

W przypadku zaznaczenia okna wyboru Use Normal Tissue Restriction można edytować dwa
marginesy, aby utworzyć wirtualny obiekt wokół wszystkich planowanych objętości tarczowych
(PTV).

①

②

Rysunek 193 

Element Funkcja

Normal Tissue Dose Grid
Size

Umożliwia zdefiniowanie rozmiaru siatki wykorzystywanej do obli-
czeń. Domyślną wartość stanowi dwukrotna wielkość rozmiaru siatki
dla planowanej objętości tarczowej (PTV). Musi ona być co najmniej
równa wartości OAR Dose Grid Size.

Margin around PTV w/o
restriction

Wokół każdego obszaru PTV można zdefiniować obszar (w milime-
trach), który nie jest ograniczony (①). Do tego obszaru można do-
starczyć wyższą dawkę promieniowania, aby zapewnić spadek daw-
ki w pobliżu granicy planowanej objętości tarczowej (PTV).

Ustawianie parametrów IMRT
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Element Funkcja

Margin around PTV with
Restriction

Wokół obszaru PTV można zdefiniować obszar, który będzie trakto-
wany jako narząd krytyczny (②).
Należy zaznaczyć pole wyboru Use Outer Contour, aby zignorować
obszar zdefiniowany w polu Margin around PTV with restriction.
W takiej sytuacji zostaną uwzględnione wszystkie tkanki wewnątrz
zdefiniowanego konturu zewnętrznego.

Sharp Edge Smoothing

Użyć suwaka Filter Parameter w obszarze Sharp Edge Smoothing, aby zdefiniować wartość
wariancji fluencji.
Wartość Filter Parameter stanowi bardzo ważną daną dla optymalizacji. Im wyższa wartość, tym
łagodniejsza rozbieżność fluencji dla beamletów wytwarzanych przez jedną parę listków. Zakres
wartości do wyboru wynosi do 1 do 5%. Zastosowanie pełnego zakresu jest przydatne, jeśli jest
dobierany ostrożnie. W niektórych przypadkach zastosowanie wysokiej wartości może jednak być
przyczyną uzyskania niepożądanego wyniku. Bardziej szczegółowy opis tego parametru można
znaleźć w str. 338.

Rysunek 194 

Hot Beamlet Restriction

W obszarze Hot Beamlet Restriction można zdefiniować maksymalny procent ograniczenia
beamletu wiązki wysokiej dawki.
Jeśli wynik wyświetla liczbę beamletów wysokiej dawki (na przykład, jeśli dawka promieniowania
w rejonie wejściowym jest szczególnie wysoka), można ograniczyć wysokość tej dawki podczas
procesu optymalizacji. W początkowej fazie procesu system dokonuje obliczeń liczby jednostek
monitorowych koniecznych do porównywalnej terapii z zastosowaniem pola promieniowania
techniką konformalną. Ustawiany tutaj parametr określa maksymalny procent, o jaki wynik
jednostek monitorowych pochodzący z obliczeń dla terapii techniką IMRT może przekraczać
wynik jednostek monitorowych dla standardowej terapii konformalnej wiązkami. Skrajnie niskie
wartości mogą być trudne do realizacji i mogą prowadzić do uzyskania niezadowalającego
wyniku.

Rysunek 195 
W obszarze Hot Beamlet Restriction za pomocą przewijanego pola IMRT MU Result above
Conformal Beam MU w/o IMRT można zwiększać lub zmniejszać maksymalny procent
ograniczenia dla wiązki o wysokiej dawce promieniowania.
• Odpowiednie informacje dotyczące beamletów są dostępne w zakładce Dual Mix podczas

optymalizacji planu (patrz str. 327).
• Aby zredukować maksymalną wagę beamletu, należy zastosować parametr Hot Beamlet

Restriction zamiast standardowego ograniczenia dla tkanki zdrowej. Ograniczenie beamletów
wysokiej dawki jest z konieczności spełniane najlepiej przy tym ograniczeniu. Jest ono bardziej
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wskazane i wymaga krótszego czasu obliczeń niż poszerzenie planowanej objętości tarczowej
(PTV) o margines ograniczenia.

Ustawianie parametrów IMRT
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9.2.3 Okno dialogowe IMRT Prescription

Informacje ogólne

Po ukończeniu konfigurowania ustawień w oknie dialogowym IMRT Parameters i kliknięciu Next
wyświetla się okno dialogowe IMRT Prescription.
W oknie dialogowym IMRT Prescription można zweryfikować parametry zaleceń i w razie
potrzeby je zmodyfikować. Można na przykład zdefiniować cele objętościowe dawki dla każdego
obiektu PTV, OAR lub Boost poddanego segmentacji, który ma zostać uwzględniony podczas
optymalizacji dawki IMRT.

Zalecenia PTV

Rysunek 196 
Ustawienia tego okna dialogowego są opisane w sekcji str. 167.
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Zalecenia dla OAR

Rysunek 197 
Poza celami dla narządów krytycznych (OAR) można także przypisać dodatkowe wartości
Overlap Guardian, jeśli planowana objętość tarczowa (PTV) nakłada się na obszar narządów
krytycznych (OAR).

Ustawianie parametrów IMRT
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9.3 Wykonywanie optymalizacji

Informacje ogólne

W obszarze planowania ekranu Dose Optimization można wyświetlić zakładki Dual Reconst,
Dual Mix, Dose Overlay i Plan Content.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wprowadzanie zmian do planu leczenia (np. obiekty złożone z wokseli) po dokonaniu
optymalizacji planu dla techniki IMRT może spowodować zmianę wstępnej jakości wyniku
techniki IMRT. Dlatego też zaleca się ponowienie optymalizacji.

Przed przeprowadzeniem optymalizacji IMRT należy sprawdzać ustawienia szczęk w
widoku Beam’s Eye View, upewniając się, że planowana objętość tarczowa (PTV) nie jest
przykryta przez żadne szczęki.

OPTYMALIZACJA IMRT

Kliniczną instrukcją obsługi Wyd. 1.5 iPlan® RT Wer. 4.5 327



9.3.1 Zakładka Dual Mix

Plany optymalizacji

Koncepcja firmy Brainlab dotycząca techniki IMRT różni się od standardowej, ponieważ umożliwia
porównywanie wielu różnych planów przed wybraniem najlepszego. Tworzone są cztery
alternatywne plany, które użytkownik może porównać w widokach planowania:

Plan Waga narządów krytycznych

OAR High Wysoka

OAR Medium Średnia

OAR Low Niska

PTV Only Brak

Zakładka Dual Mix – ekran główny

①

②

③

Rysunek 198 

Nr Element

① Przekroje obrazu

② Mapy fluencji

③ Histogramy dawka-objętość

Porównywanie planów

Aby porównać plany, użyć suwaków Comparison oraz Selection:

Suwak Objaśnienie

Comparison Mapa fluencji, przekrój i histogramy DVH dla wybranego planu są wyświetlane
po lewej stronie ekranu.

Wykonywanie optymalizacji
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Suwak Objaśnienie

Selection Mapa fluencji, przekrój i histogramy DVH dla wybranego planu są wyświetlane
po prawej stronie ekranu.

Rozkład dawki

Rozkład dawki dla każdego planu w widoku przekroju można wyświetlić, klikając przycisk Show
Dose. Patrz str. 221.
Za pomocą funkcji Zoom In/Out można zmienić współczynnik powiększenia widoku przekroju.
Nie następuje ponowne środkowanie.

Wyświetlenie mapy fluencji dla każdej wiązki

Użyć suwaka Status Display w obszarze Functions, aby przełączyć status wyświetlania jako
wyświetlanie mapy fluencji dla każdej wiązki.

Mapy fluencji

Mapa fluencji jest pokazana dla każdego wybranego planu.
Mapy te są podczas optymalizacji ciągle aktualizowane, przedstawiając rzeczywisty rozkład
fluencji. Przedstawiana jest także liczba iteracji i obliczonych jednostek monitorowych (MU) na
pole.
Na mapach fluencji ciemniejsze obszary oznaczają obszary, do których dostarczana jest wiązka i
najwyższej intensywności. Obszary o niższej intensywności wiązki są oznaczone jaśniejszym
kolorem. Ze względu na transmisję kolimatora wielolistkowego (MLC) nawet rejon otaczający nie
jest całkowicie biały.
Za pomocą funkcji Zoom In/Out można zmienić współczynnik powiększenia wyświetlania
rekonstrukcji. Poza jednoczesnym ustawianiem położenia krzyżyka w widokach (kliknąć lewym
przyciskiem myszy obok krzyżyka i przeciągnąć do żądanej lokalizacji) możliwe jest także
wyświetlenie dokładniejszego ekranu obszarów krytycznych.

DVH

Można wyświetlić histogram DVH dla każdego obiektu PTV, OAR i typu Boost dla każdego
wybranego planu:

Procedura

Aby wyświetlić DVH dla obiektu, należy wybrać ten obiekt z listy Status Display.

Dokładne wartości histogramu dawka-objętość (DVH) są przedstawiane w dwóch histogramach
dawka-objętość w dolnej części widoku na zakładce Dual Mix po zakończeniu obliczeń metodą
wprost. Aby je wyświetlić, przesunąć mysz do odpowiedniego graficznego DVH.
Funkcjonalność jest podobna do związanej z histogramem dawka-objętość aktywowanej za
pomocą przycisku Open DVH Dialog na pasku narzędzi. Bardziej szczegółowe informacje można
znaleźć w str. 227.
Widoki histogramu dawka-objętość (DVH) są regularnie aktualizowane, zgodnie z bieżącym
wynikiem. Po zakończeniu planu wyświetlany jest wynik rozkładu dawki.

Wstępnego wyniku optymalizacji nie należy uwzględniać do końcowego porównania
planów i podejmowania decyzji. Powinno się wykorzystywać wyniki z obliczeń metodą
wprost.

Wybór wyniku

Po zakończeniu optymalizacji wybrać wynik (OAR High, OAR Medium, OAR low i PTV only) z
listy rozwijanej w obszarze Select Result.
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Należy sprawdzić, czy kształt pola kolimatora wielolistkowego (MLC) całkowicie przykrywa
planowaną objętość tarczową (PTV). Należy także sprawdzić, czy wybrany kolimator wielolistkowy
(MLC) jest odpowiedni dla danej planowanej objętości tarczowej (PTV), tzn. czy rozmiar kształtu
pola kolimatora wielolistkowego (MLC) jest wystarczający, by objąć planowaną objętość tarczową
(PTV) oraz czy rozmiar listków odpowiada kształtowi planowanej objętości tarczowej (PTV).
Należy sprawdzić ruch obrotowy kolimatora oraz – w przypadku zastosowania pól podzielonych –
czy cała planowana objętość tarczowa (PTV) jest przykryta przez sąsiadujące pola podzielone.
Jeśli otoczony konturem obszar PTV nie mieści się wewnątrz apertury kolimatora MLC,
oprogramowanie będzie starało się wypełnić zalecenia, obliczając nieuzasadnienie wysokie liczby
jednostek monitorowych.
Ustawienia izodozy można wyświetlić do weryfikacji, klikając przycisk Show Dose. Wyświetlenie
izodozy dla techniki IMRT jest identyczne z wyświetleniem izodozy dla standardowych widoków
terapii (patrz str. 221).

Bieżące obliczenia

W obszarze Current Calculation:

Opcje Objaśnienie

Accept
Można potwierdzić i zapisać daną optymalizację podczas przeprowadzania obli-
czeń, a następnie przejść do kolejnej optymalizacji. Ten przycisk jest dostępny
wyłącznie w trakcie obliczeń.

Pause
Można odrzucić daną optymalizację podczas przeprowadzania obliczeń, usunąć
ją, a następnie przejść do kolejnej optymalizacji. Ten przycisk jest dostępny wy-
łącznie w trakcie obliczeń.

Finish
Jeśli wynik jest zadowalający, można kliknąć ten przycisk, aby zakończyć proces
optymalizacji podczas przeprowadzania obliczeń bez przechodzenia do kolejnej
optymalizacji. Ten przycisk jest dostępny wyłącznie w trakcie obliczeń.

Remove Po ukończeniu optymalizacji wyświetlany jest przycisk, umożliwiający usunięcie
niepożądanych wyników.

Planów terapii techniką IMRT z nieukończonym procesem optymalizacji nie należy
stosować do realizacji leczenia.
Funkcje Accept i Pause nie są odpowiednie do optymalizacji typu PTV only, ponieważ dla
pozostałych optymalizacji, jako dane wejściowe, wymagany jest ukończony wynik.

Obszar Prescription

Element Funkcja

Change Objectives

Można otworzyć okno dialogowe IMRT Prescription (patrz str. 325) i
zmienić cele, które mają zostać wykorzystane do optymalizacji dawki w
IMRT. Kliknięcie OK powoduje wówczas optymalizację tylko właściwych
wyników. Pominięte lub usunięte wyniki nie podlegają modyfikacji.

Restart Można ponownie uruchomić całe obliczenia optymalizacji, łącznie ze
zmianą rozmiaru siatki itp.

Obliczenia metodą wprost

Podczas porównywania optymalizacji jako pierwsza przeprowadzana jest optymalizacja
planowania odwrotnego, a następnie obliczenia metodą wprost, zapewniające uzyskanie
realistycznych wyników.
Po ukończeniu planowania odwrotnego przeprowadzana jest procedura sekwencjonowania
listków i zostają utworzone niezwykle dokładne mapy fluencji wagi beamletów. Mapy fluencji służą
do obliczania rozkładu dawki z zastosowaniem algorytmu dawki typu Pencil Beam. Umożliwia to
uzyskanie przydatnego przybliżenia prawdopodobnego wyniku i dlatego też powinno się je
wykorzystywać do porównywania planów oraz jako podstawę planowania leczenia.

Wykonywanie optymalizacji
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Stan obliczeń metodą wprost można sprawdzić, odczytując rozkład dawki. Ten ekran dawki jest
porównywalny do standardowego ekranu dawki. Po ukończeniu wszystkich procesów planowania
metodą wprost można porównać różne wyniki za pomocą zakładek Dual Reconst, Dual Mix i
Dose Overlay.
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9.3.2 Nakładanie dawki

Zakładka Dose Overlay

Rysunek 199 
Zakładka Dose Overlay zapewnia trzy widoki, pokazujące aktualny zestaw przekrojów, aktualny
histogram dawka-objętość oraz procenty dawki dla wybranych wyników/obiektów.

Wykonywanie optymalizacji
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9.3.3 Podwójna rekonstrukcja

Zakładka Dual Reconst

Zakładka Dual Reconst przedstawia widoki przekrojów dla każdej wybranej orientacji i wyniku.

Rysunek 200 

Porównywanie planów

Aby porównać plany, użyć suwaków Comparison oraz Selection:

Suwak Objaśnienie

Comparison Trzy widoki przekrojów dla wybranego planu są wyświetlane po lewej stronie
ekranu.

Selection Trzy widoki przekrojów dla wybranego planu są wyświetlane po prawej stronie
ekranu.

Opcje widoku

W lewej, górnej części każdego obrazu dostępne są przyciski.
• Full Screen, aby wyświetlić przekrój w trybie pełnoekranowym.
• Open DVH Dialog, aby wyświetlić DVH dla obiektów. W przeciwieństwie do listy obiektów

wyświetlonej na głównym ekranie, okno dialogowe DVH wyświetla wszystkie obiekty, można
więc sprawdzić DVH dla obiektów, które nie są bezpośrednią częścią procesu IMRT.

Porównanie rozkładu dawki

Przebieg procedury

1. Kliknąć dowolny przycisk ekranu dawki, aby wyświetlić rozkład dawki w każdym przekro-
ju.

2. Wybrać wynik z pasków regulacji Comparision i Selection, aby wyświetlić zmiany w roz-
kładzie dawki pomiędzy różniącymi się wynikami.
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Przebieg procedury

3. Po wybraniu planu z listy rozwijanej można go wykorzystać w dalszych etapach.

4.
Po uzyskaniu całkowicie zadowalającego efektu optymalizacji dawki należy przejść do za-
dania Treatment Planning, aby w razie konieczności przeprowadzić proces dostosowa-
nia jednostek monitorowych (MU) (patrz str. 155).

Ponieważ w planie leczenia zapisywane są wszystkie informacje związane z procesem
planowania, wszystkie tymczasowe pliki cache dotyczące terapii IMRT można usunąć
ręcznie z folderu tymczasowego w programie Windows Explorer (Eksplorator Windows) po
ukończeniu planu leczenia. Pliki typu cache można usunąć, ponieważ ich jedynym celem
jest przyspieszenie procesu optymalizacji. Nieużywane pliki cache są automatycznie
usuwane przez oprogramowanie po upływie domyślnego okresu dwóch tygodni.

W zależności od integracji danego systemu do planowania leczenia, systemu rejestracji i
weryfikacji oraz akceleratora liniowego świetlne pole konfiguracyjne można eksportować
jako pierwszy segment każdej sekwencji listków techniki IMRT. Umożliwia to weryfikację
korelacji sekwencji listków kolimatora wielolistkowego (MLC) z kątami wiązek i
ustawieniami jednostek monitorowych (MU). Ze względu na ograniczenia systemu kontroli
dostarczania promieniowania, opisywanego konfigurowanego pola świetlnego może
dotyczyć dawka wyższa od spodziewanej.

Wykonywanie optymalizacji
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9.4 Algorytm IMRT

Informacje ogólne

W odróżnieniu od konformalnej terapii wiązkami, w radioterapii z modulacją intensywności wiązki
(IMRT) wykorzystuje się wiązki z rozkładem dawki o niejednorodnej intensywności. Rozkład
intensywności jest obliczany z zastosowaniem algorytmu planowania odwrotnego i jest
optymalizowany w taki sposób, by spełniał cele optymalizacji objętości tarczowej i narządów
krytycznych tak dokładnie, jak to możliwe. Modulacja wiązek jest osiągana poprzez obliczenie
sekwencji dla poruszających się listków kolimatora wielolistkowego.

Informacje o algorytmie

Algorytmy stosowane dla metody IMRT systemu iPlan RT Dose można podzielić na kilka
podgrup:
• Obliczenia wstępne (obliczenia obiektów i beamletów, patrz str. 336)
• Optymalizacja planowania odwrotnego (z wieloma wynikami, patrz str. 338)
• Sekwencjonowanie listków (stosowane podczas optymalizacji i później, patrz str. 340)
• Obliczenia metodą wprost (patrz str. 342)

Algorytm Pencil Beam jest wykorzystywany do obliczenia dawki końcowej wiązek o modulowanej
intensywności dostarczanych przez kolimator wielolistkowy. Dwuwymiarowy profil intensywności
lub mapa fluencji dla każdej wiązki są sumowane od małych segmentów, w razie potrzeby z
uwzględnieniem ucieczki promieniowania i dynamiki listków.
Algorytm IMRT uwzględnia już dostępne rozkłady dawki dla innych grup terapii lub importowane
objętości dawki i optymalizuje wiązki IMRT tak, aby spełniały ograniczenia różnych obiektów tak
dokładnie, jak to możliwe.
Mapa fluencji φ0 każdej wiązki jest następnie splatana z jądrami algorytmów Pencil Beam i
obliczane są wartości IDD. Obliczenia dawki całkowitej dostarczonej przez wszystkie wiązki są
analogiczne jak w przypadku konformalnej terapii wiązkami, w której stosowane są
zmodyfikowane, niejednorodne mapy fluencji. 

Przykład mapy fluencji

Ten przykład zawiera kontur PTV i położenia listków:

Rysunek 201 
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9.4.1 Obliczenia wstępne

Zależności wokseli

①

②
③

④

Rysunek 202 

Nr Element

① Zdrowa tkanka

② OAR

③ PTV

④ Boost

Zależność wokseli dla wszystkich wokseli w obrębie konturu zewnętrznego:
• Wszystkie woksele w obrębie struktur podlegających opcji Boost to woksele zwiększonej

dawki.
• Wszystkie woksele w obrębie planowanej objętości tarczowej (PTV) minus boost to woksele

PTV.
• Wszystkie woksele w obrębie obszaru narządów krytycznych (OAR) to woksele narządów

krytycznych (OAR).
• Wszystkie woksele w nakładającym się obszarze PTV i OAR są traktowane w zależności od

konkretnych ustawień wartości Overlap Guardian obszaru narządów krytycznych (OAR) (patrz
str. 326).

• Wszystkie woksele w rejonach zdrowej tkanki do woksele zdrowej tkanki.
Więcej informacji można znaleźć w Wu 2000, rozdział G + H.

Obliczenia wstępne beamletów

Procedura obliczeń beamletów jest następująca:
• Obliczyć odpowiedni kształt dla każdego pola wokół właściwej planowanej objętości tarczowej

(PTV) z uwzględnieniem określonego marginesu. Nie są wykorzystywane żadne informacje
dotyczące obszarów narządów krytycznych (OAR)

• Zastosowanie rozmiaru siatki beamletów do podzielenia kształtu na mniejsze beamlety. Kształt
może ulec rozszerzeniu ze względu na zaokrąglanie (stosowane jest zaokrąglenie w górę, do
najbliższej liczby całkowitej)

• Dla środka wszystkich wokseli obiektów i odwrotnych obszarów CIAO (całkowity obszar
napromieniowania zaznaczony konturem) obliczane jest wstępne działanie dawki, które
zostanie wykorzystane do korekcji transmisji

• Dla środka wszystkich wokseli obiektów i wszystkich beamletów obliczane jest wstępne
działanie dawki. Jeśli to działanie dawki jest poniżej pewnej wartości progowej, nie jest
bezpośrednio uwzględniane do optymalizacji odwrotnej

W obliczeniach dawki dla poszczególnych beamletów wykorzystuje się pomiar (z użyciem
algorytmu Pencil Beam) równoważnego pola kwadratowego CIAO. Jest to najlepszy sposób
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zapewnienia zgodności pomiędzy obliczeniami odwrotnymi i dalszymi obliczeniami metodą
wprost.
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9.4.2 Optymalizacja planowania odwrotnego

Informacje ogólne

W mechanizmie planowania odwrotnego wykorzystywane jest połączenie estymatora
maksymalnej wiarygodności (ang. Maximum Likelihood Estimator, MLE) z dynamicznie
zmieniającą się penalizacją, co prowadzi do utworzenia algorytmu dynamicznie penalizowanej
wiarygodności (Dynamically Penalized Likelihood algorithm, DPL; Llacer 1997). Dla funkcji
docelowej stosowane jest także ograniczenie wygładzania Bayesa.

Algorytm

Funkcja docelowa (w formie logarytmu wiarygodności) dla algorytmu DPL jest przedstawiana w
następujący sposób:
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Celem procedury optymalizacji jest znalezienie wektora fluencji beamletów:

a aj( )=

w celu zmaksymalizowania funkcji docelowej. Te fluencje aj pomnożone przez wpływ Fij beamletu
j na woksel i zsumowane po wszystkich beamletach daje projekcję fluencji na domenę dawki
ΣjFijaj. Te ograniczenia optymalizacji definiują żądane wartości dawki di oraz si odpowiednio dla
każdego wokselu w obrębie PTV (D) i tkanki wrażliwej (S; OAR).
Maksymalizacja jest przeprowadzana iteracyjnie, jak opisano w Llacer 1997. W tym procesie
parametr penalizacji βi definiowany w obszarze OAR jest aktualizowany podczas każdej iteracji.
Różnica pomiędzy czterema oferowanymi przez iPlan RT wynikami optymalizacji wynika z wagi w
parametru penalizacji βi. Sama waga wi jest produktem trzech innych wag:

wi wOARLevelwguardian_iwpriority_i=

W zależności od priorytetu obszarów OAR na etapie optymalizacji (p = 0: „OAR Low”, p = 1: „OAR
Med” oraz p = 2: „OAR High”), waga jest dostosowywana zgodnie z wyrażeniem:

wOARLevel_i 10 p 1–( )=

wi zależy także od wybranej wartości OAR guardian dla określonego obiektu OAR, gdzie
wguardian_i należy do przedziału od 0 do 1. Wartość OAR guardian równa 66% odpowiada wadze
guardian 0,66. Penalizacja wi jest dodatkowo zwiększana, jeśli cel obszaru OAR jest uważany za
priorytetowy lub nie: gdy jest priorytetowy, wpriority_i jest równa 100. W przeciwnym razie jest
równa 1.
Ostatnią wartością tego równania jest rodzaj funkcji kary Bayesa do filtrowania (Llacer 1998).
Odchylenie fluencji beamletu j od fluencji beamletów znajdujących się w jego sąsiedztwie Nj
nakłada ten warunek penalizacji. Wpływu sąsiednich beamletów jest ważony parametrem λk.
Ogólną gładkość wyniku optymalizacji można dostosować z wykorzystaniem parametru Filter
Parameter dla opcji Sharp Edge Smoothing (patrz kreator planowania odwrotnego) oznaczonego
jako α w powyższym wzorze.

Wniosek

Jak można wywnioskować ze wzoru, elastyczność wyników jest oparta przede wszystkim na
zastosowaniu bardzo szczególnego ustawienia ograniczenia dawki. W rzeczywistości
ograniczenia dla każdego woksela są dynamicznie modyfikowane przed każdym etapem
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optymalizacji. Ta metoda umożliwia zastosowanie dowolnego rodzaju funkcji definicji ograniczeń.
W systemie iPlan RT ustawienie ograniczeń jest ograniczone do definicji liczby próbnych
kombinacji dawka-objętość w histogramie DVH (cele optymalizacji).
Bardzo istotną zaletą tej metody optymalizacji jest zastosowanie opisanego sposobu filtrowania
Bayesa podczas optymalizacji (Llacer 1998). Wygładzanie jest przeprowadzane tylko w kierunku
ruchu listków z wykorzystaniem zależności sąsiedztwa beamletów.
Aby zredukować szansę beamletów wysokiej dawki (bardzo wysokie wartości intensywności)
podczas optymalizacji, w procesie tym wykorzystuje się ograniczenie dla beamletów (górna
granica), które ogranicza algorytm w przydziale wartości fluencji. To ograniczenie dla beamletów
wysokiej dawki jest powiązane z właściwym polem techniki konformalnej i w związku z tym
uwzględnia ono głębokość tkanki dla każdej wiązki.
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9.4.3 Sekwencjonowanie listków

Informacje ogólne

Sekwencjonowanie listków można podzielić na następujące części:
• Ruch listków w celu dostarczenia fluencji
• Optymalizacja tongue-and-groove
• Obliczenia transmisji
• Unikanie zachodzenia, jeśli to konieczne

Ruch listków

Optymalizacja tongue-and-groove (TAG) synchronizuje początek ruchu dla każdej z par listków.
Bezpośrednio przed dostarczeniem i po dostarczeniu energii para listków przesuwa się za szczęki
podstawowe.
• Standardowa procedura bez optymalizacji TAG rozpoczyna się od wszystkich par listków

jednocześnie.
• W optymalizacji TAG natomiast obliczany jest idealny punkt początkowy w taki sposób, że

maksymalny rozmiar sąsiedniego pola na segment nie ma ograniczeń.

Optymalizacja tongue-and-groove

1 2 3 4

① ①

②

③

④

⑤

⑥

Rysunek 203 

Nr Element

① Pary listków

② Kierunek ruchu listków

③ Podstawowa mapa fluencji
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Nr Element

④ Realizacja bez techniki tongue-and-groove

⑤ Realizacja z techniką tongue-and-groove

⑥ Segmenty (czas ruchu listków kolimatora wielolistkowego)

Objaśnienie optymalizacji TAG

Wynik optymalizacji TAG jest wykorzystywany do obliczeń ogólnego sposobu dostarczania energii
dla każdego pola. Opisanego sposobu dostarczania dotyczy szczególna zależność z
dostarczaniem wstępnym reprezentowanym przez maksymalną intensywność każdego pola.
Zależność ta jest połączona z procesem planowania odwrotnego w celu obliczenia prawidłowej
dawki transmisji i służy zapewnieniu bardziej dokładnego dalszego procesu dokładnego
planowania metodą wprost.

Ograniczenia

W zależności od możliwości konkretnego systemu realizacji leczenia sekwencjonowanie listków
może nie odtwarzać dokładnie zoptymalizowanego rozkładu fluencji. Jeśli używanego kolimatora
wielolistkowego dotyczą ograniczenia sprzętowe, takie jak brak zachodzenia listków, ograniczone
wychodzenie listków poza linię środkową kolimatora czy statyczne odstępy listków (np. kolimatory
wielolistkowe Siemens 3-D i Elekta MLCi), kształt pojedynczych segmentów może nie odpowiadać
żądanemu. Są to ograniczenia sprzętowe i nie da się ich ominąć, choć implementacja
sekwencera listków obejmuje szczególne optymalizacje dla kolimatorów wielolistkowych bez
zachodzenia listków i ze statycznymi odstępami listków (optymalizacja masztowa).

OPTYMALIZACJA IMRT
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9.4.4 Obliczenia metodą wprost

Przegląd podstawowych informacji

Obliczenia metodą wprost opierają się na sekwencjonowaniu listków, chociaż algorytm Pencil
Beam wykorzystuje do tego celu mapę fluencji. Końcowa mapa fluencji jest tworzona przy
zastosowaniu metody symulującej rzeczywisty ruch listków, nawet dla dynamicznych sekwencji
listków.
W przypadku metody „step-and-shoot” układane są po kolei różne segmenty. W metodzie
dynamicznej rzeczywiście symulowany jest ruch liniowy listków i dokładnie ustawiana właściwa
rozpiętość otworów.
Wszystkie te procedury są przeprowadzane na siatce o bardzo małym rozmiarze i są ostatecznie
przekształcane w siatkę algorytmu Pencil Beam (wielkość jądra).
Do ostatecznej weryfikacji obliczeń można także zastosować algorytm Monte Carlo.
Więcej informacji na temat algorytmów dawki typu Pencil Beam i Monte Carlo można znaleźć w
Instrukcji obsługi zawierającej informacje techniczne, Brainlab Physics.

Algorytm IMRT
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9.5 Optymalizacja apertury
9.5.1 Przegląd

Informacje ogólne

Dla terapii typu HybridArc można przeprowadzić optymalizację apertury. Jest ona blisko związana
z terapią z wykorzystaniem wiązek o modulowanej intensywności (IMRT). Tak jak w terapii IMRT
celem jest podanie wiązki poprzez modyfikowanie kształtu wiązki w czasie, zgodnie z określonymi
celami planowania odwrotnego dla obszarów PTV i narządów krytycznych.
W przeciwieństwie do techniki IMRT, intensywność wiązki nie jest modyfikowana przy ustalonym
położeniu gantry, ale podczas ruchu po łuku. Algorytm optymalizacji apertury oblicza
zoptymalizowane kształty planowania dla dynamicznej terapii konformalnej łukowej, aby spełniały
określone cele.

Technika

Dynamiczna terapia konformalna łukowa wykorzystuje dostosowanie położeń listków podczas
ruchu po łuku. Każdy taki łuk wykorzystuje punkty kontrolne z odstępem kroku gantry równym 10°,
które określają kształt planowania specyficzny dla tego kierunku wiązki. Listki kolimatora MLC
dostosowują się do różnych kształtów planowania, uwzględniając typowe dla danego urządzenia
ograniczenia ruchu listków kolimatora wielolistkowego.
Technika optymalizacji apertury teraz określa takie kształty planowania, które spełniają wstępnie
zdefiniowane cele IMRT.
Optymalizacja apertury jest podobna do optymalizacji kilku wiązek IMRT w jednej płaszczyźnie:
fluencje pierwszej wiązki zostają zoptymalizowane, a następnie fluencje te są przekształcane we
wzory ułożenia listków. Podczas optymalizacji apertury:
1. Kształt wiązki każdego punktu kontrolnego jest podzielony na specyficzne dla danego łuku

beamlety fluencji.
2. Algorytm optymalizacji określa, uwzględniając wszystkie pozostałe punkty kontrolne,

optymalny wzór fluencji dla każdego pojedynczego punktu kontroli, aby spełnić żądane cele. W
przeciwieństwie do wzorów fluencji IMRT, fluencja optymalizacji apertury wykorzystuje tylko
dwa poziomy beamletów: w pełni napromienione i zupełnie nienapromienione. Ten schemat
pokazuje wzór fluencji dla optymalizacji apertury w punkcie kontrolnym.

Rysunek 204 
3. Otrzymany wzór fluencji punktu kontrolnego jest wykorzystywany do wygenerowania

specyficznego dla siebie kształtu planowania.
4. Listki kolimatora MLC dostosowują się do zoptymalizowanych kształtów planowania,

uwzględniając typowe dla danego urządzenia ograniczenia ruchu listków kolimatora
wielolistkowego MLC.

OPTYMALIZACJA IMRT
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Dostosowywanie parametrów optymalizacji apertury

Wynik optymalizacji (obszary OAR chronione z mniejszym, średnim lub większym priorytetem)
można wybrać w menu kontekstowym grupy terapii.
Rozdzielczość beamletu łuku zależy od najmniejszej dostępnej objętości PTV i od dostosowanego
rozmiaru siatki do obliczania dawki (patrz str. 225).
Rozmiar siatki obliczeniowej stosowanej do optymalizacji odwrotnej dla obszarów PTV i OAR jest
ustawiony na rozmiar siatki zdefiniowany we właściwościach planu RTPlan (patrz str. 213).

W przypadku planowania odwrotnego nie można zagwarantować, że podane cele i
ograniczenia zostaną zachowane. Dlatego też konieczne jest przeprowadzenie końcowej
weryfikacji, w tym wszystkich standardowych kontroli.

Dostosowywanie zoptymalizowanych kształtów planowania

Po optymalizacji terapii HybridArc pod kątem apertury lub IMRT nadal można modyfikować jej
kształt planowania, aby dostosować jeszcze dokładniej wynikowy rozkład dawki.
UWAGA: Aby zresetować kształt planowania do początkowego, nieoptymalizowanego kształtu,
należy zresetować wynik optymalizacji apertury. W przypadku terapii techniką HybridArc z
optymalizacją apertury nie można zresetować żadnych późniejszych ręcznych zmian
planowanego kształtu do jego pierwotnego kształtu planowania po optymalizacji.
 

Optymalizacja apertury
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10 ETAPY WERYFIKACJI
10.1 Zatwierdzenie planu

Informacje ogólne

Po zakończeniu planowania leczenia plan leczenia musi zostać:
• sprawdzony przez lekarza (patrz str. 362)
• zweryfikowany przez fizyka (patrz str. 366)

Zapewnia to zastosowanie tylko ukończonych i dokładnie sprawdzonych planów do leczenia
pacjentów. Po załadowaniu zatwierdzonego planu wyświetla się odpowiedni komunikat.
Mechanizm zatwierdzania zaznacza zatwierdzone plany symbolem uniesionego kciuka. Te plany
są przechowywane jako wyłącznie do odczytu i nie można ich zmieniać. To daje pewność, że plan
jest w takim stanie, w jakim został zatwierdzony. Lecząc pacjentów wyłącznie przy użyciu
zatwierdzonych planów można prześledzić, według którego planu pacjent został napromieniony i
że plan jest gotowy do realizacji leczenia. Stosowanie mechanizmu zatwierdzania jest
zdecydowanie zalecane.

W celu zapewnienia właściwej jakości planu leczenia kluczowe znaczenie ma jakość
wprowadzanych parametrów. Przed rozpoczęciem leczenia wszystkie parametry
wejściowe, w tym na przykład wyniki pomiarów dawki, obrazy danych pacjentów,
definiowane obszary do napromieniowania, narządy krytyczne czy ustawienia planu
leczenia itp., muszą zostać dokładnie sprawdzone. Jakość planu leczenia może być
wyłącznie tak dobra jak jakość zastosowanych parametrów wejściowych.

Przypisywanie reguł zatwierdzania

Oprogramowanie iPlan RT Dose wykorzystuje Authorization Manager (Menedżer autoryzacji)
firmy Microsoft do określania reguł zatwierdzania planów leczenia dla różnych ról użytkowników.
Możliwa jest konfiguracja różnych zezwoleń użytkowników zgodnie z ich różnymi rolami podczas
instalowania systemu. Aby zmodyfikować strukturę roli lub wprowadzić nowe role użytkowników,
należy skontaktować się ze specjalistą ds. obsługi technicznej firmy Brainlab. Bardziej
szczegółowe informacje na temat programu Authorization Manager (Menedżer autoryzacji) można
znaleźć w odpowiedniej dokumentacji technicznej firmy Microsoft.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Należy zawsze zatwierdzić plan przed jego wyeksportowaniem, aby zapobiec jego
przypadkowej modyfikacji. Należy zawsze eksportować plan do wybranego systemu
(innego producenta lub ExacTrac) bezpośrednio po jego zatwierdzeniu.

Aby zatwierdzić drugi plan dla pacjenta, należy odwołać zatwierdzenie istniejącego planu
(patrz str. 374) lub też zapisać istniejące plany pod inną nazwą, ponieważ zatwierdzone
plany są chronione przed zapisem. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli
poprzedni plan został wcześniej wyeksportowany, np. do systemu rejestracji i weryfikacji
(R&V) lub sterownika kolimatora wielolistkowego (MLC). Możliwe jest także usunięcie
wcześniej wyeksportowanych planów, jeśli nie są one już potrzebne. Pomoże to zapobiec
możliwości leczenia pacjenta przy zastosowaniu nieaktualnego planu.
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10.2 Sprawdzenie przez lekarza

Informacje ogólne

Etap Physician’s Review pozwala lekarzowi sprawdzić zaplanowane obiekty i współczynnik
dawka-objętość (DVR) dla każdego z nich.

iPlan RT Review

Etap Physician’s Review może także zostać przeprowadzony bez uruchamiania iPlan RT.
Można uruchomić z pulpitu samodzielne oprogramowanie iPlan RT Review i wykorzystać je do
wczytania, sprawdzenia i zatwierdzenia planu w taki sam sposób, jak opisano w tym rozdziale.

Ekran główny

Rysunek 205 

Zakładka POI

Punkty szczególne zdefiniowane dla danego planu leczenia (patrz str. 241) są wymienione w
zakładce POI.

Zakładka Functions

Wszystkie zaplanowane obiekty poddane segmentacji (patrz str. 113) są wymienione w zakładce
Functions.

Rodzaj obiektu Kolor

PTV Zielony

Obiekty OAR, dla których zdefiniowano ograniczenia Niebieski

Inne Czarny

Sprawdzenie przez lekarza
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Tworzenie obiektu dawki

Można utworzyć obiekt dawki, klikając Create Dose Object... Patrz str. 279.

Sprawdzanie obiektów i współczynników dawka-objętość

Przebieg procedury

1. Wybrać kartę zakładki DVH/Reconstructions.

2.
Wybrać obiekt, który ma być zweryfikowany, z listy w zakładce Functions.
Widoki planowane i diagram DVH na górze po lewej stronie ekranu zostaną zaktualizowa-
ne, umożliwiając sprawdzenie obiektu oraz jego współczynnika dawka-objętość.

3. Po sprawdzeniu plan leczenia musi zostać zatwierdzony za pomocą przycisku Plan Ap-
proval, dostępnego w obszarze funkcji (patrz str. 364).
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10.2.1 Zatwierdzenie przez lekarza

Aktywowanie funkcji zatwierdzania

W obszarze funkcji kliknąć Plan Approval.

Sprawdzanie stanu planu

Jeśli dany plan leczenia zawiera nieścisłości, wyświetlone będzie okno dialogowe Plan Status
(patrz str. 292).

Przebieg procedury

1. Sprawdzić wszystkie błędy oraz ostrzeżenia i przed kontynuacją zatwierdzania poprawić
plan leczenia w wymaganych miejscach.

2.

• Jeśli użytkownik postanowi nie modyfikować planu leczenia, powinien wcisnąć OK w
oknie dialogowym Plan Status, aby otworzyć okno dialogowe Approval.

• W celu modyfikacji planu leczenia należy nacisnąć Cancel, aby zamknąć okno dialogo-
we Plan Status. Po wprowadzeniu koniecznych modyfikacji planu leczenia należy po-
nownie kliknąć Plan Approval w obszarze funkcji, aby otworzyć okno dialogowe Ap-
proval.

Okno dialogowe Approval

Rysunek 206 

Zatwierdzanie planu

Przebieg procedury

1.

W oknie dialogowym Approval plan leczenia musi zostać zatwierdzony przez wyznaczo-
nych użytkowników (np. lekarzy konsultujących). Może być jedna osoba zatwierdzająca
lub dwie, w zależności od konfiguracji iPlan RT Dose.
• W każdym polu Authorized by należy wprowadzić nazwę użytkownika używaną do lo-

gowania do stacji planowania, a także drugą ważną nazwę użytkownika (patrz str. 361).
• Wprowadzić odpowiednie hasło dla każdego użytkownika.

2. Kliknąć OK, aby potwierdzić zatwierdzenie.

3. Wówczas wyświetla się monit o zapisanie zatwierdzonego planu leczenia (patrz str. 52).

Sprawdzenie przez lekarza
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Przebieg procedury

4. Po zapisaniu i zatwierdzeniu planu leczenia wyświetla się odpowiedni komunikat.

Odwołanie zatwierdzenia planu

W razie potrzeby zatwierdzenie planu można w dowolnym momencie odwołać za pomocą
przycisku Revoke Approval w oknie dialogowym Approval (patrz str. 374).
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10.3 Weryfikacja przez fizyka

Informacje ogólne

Etap Physicist’s Verification umożliwia fizykowi weryfikację grup terapii i elementów
terapeutycznych planu leczenia.

Ekran główny

Rysunek 207 

Zawartość widoków planowania

Poza standardowymi kartami zakładek: Overview, Slices, X-ray Images i Plan Content (patrz
str. 44) dostępne są także następujące dodatkowe karty zakładek:
• Field Reconstruction (patrz str. 367).
• Setup DRRs (patrz str. 369).

Zakładka Functions

Wszystkie zaplanowane grupy terapii (patrz str. 195) oraz elementy terapeutyczne (patrz str. 203)
są wymienione w zakładce Functions.
Każdy element ścieżki promieniowania jest tutaj wyświetlany ze znakiem potwierdzającym wybór,
co oznacza, że nie można go już edytować.

Weryfikacja przez fizyka

366 Kliniczną instrukcją obsługi Wyd. 1.5 iPlan® RT Wer. 4.5



①
②

Rysunek 208 

Nr Element

① Grupa terapii

② Element terapeutyczny

Sprawdzanie planu leczenia

Przebieg procedury

1.

Wybrać element, który ma zostać weryfikowany, z listy w zakładce Functions. Informacje
dotyczące właściwości dostępne w obszarze funkcji są odpowiednio aktualizowane.
Sprawdzić informacje w zakładce Field Reconstruction (patrz str. 367).
Sprawdzić Setup DRRs (patrz str. 369).

2. Po sprawdzeniu plan leczenia musi zostać zatwierdzony za pomocą przycisku Plan Ap-
proval, dostępnego w obszarze funkcji (patrz str. 372).

3. Dostępne są także różne funkcje eksportu (patrz str. 379).

Zakładka Field Reconstruction

Ta zakładka zawiera informacje dla elementu wybranego w zakładce Functions.
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①

②

③

④

Rysunek 209 

Nr Element Funkcja

① Widok pola Widok pola nałożony na przekrój TK. Patrz str. 256.

② Widok Beam’s Eye View Patrz str. 264.

③ Widok głębokości Patrz str. 254.

④ Widok DRR
Cyfrowa rekonstrukcja obrazu radiologicznego (DRR) jest zo-
rientowana w tym samym kierunku co obraz TK w widoku po-
la.

Weryfikacja przez fizyka
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10.3.1 Wyświetlanie rekonstrukcji DRR

Informacje ogólne

W zależności od ustawień dla rekonstrukcji DRR wybranych podczas planowania leczenia
konfiguracyjne rekonstrukcje DRR są także uwzględniane w wydruku leczenia (patrz str. 417) i w
danych dotyczących leczenia wyeksportowanych przez opcję standardu DICOM (patrz str. 387).

①

②③

Rysunek 210 

Nr Element

① Obiekty planowanej objętości tarczowej (PTV) są wyświetlane jako kontury na każdej re-
konstrukcji DRR.

② Suwak dostosowuje kontrast pomiędzy kością a tkankami miękkimi dla wszystkich rekon-
strukcji DRR jednocześnie.

③ Ten przycisk okienkowania zmienia okienkowanie wyłącznie dla rekonstrukcji DRR (patrz
str. 521).
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Zmiana zawartości rekonstrukcji DRR

Aby wybrać informacje, które mają zostać uwzględnione w widokach nakładania rekonstrukcji
DRR:

Przebieg procedury

1.

W obszarze Functions wybrać plan leczenia i kliknąć Properties. Wyświetlone zostanie
okno dialogowe RTPlan Properties.

2.

Wybrać zakładkę DRR Overlays. Aktywować zawartość, która ma zostać wyświetlona w
rekonstrukcji DRR. To dotyczy także kwestii, czy wyświetlić siatkę i informacje o skali:

Rzeczywista skala siatki może być na poziomie izocentrum lub na poziomie analizatora
obrazu, w zależności od konfiguracji iPlan RT Dose oraz Physics Administration. W
przypadku wykorzystywania siatki do ustalania położenia konieczne jest dokładne
sprawdzenie, czy skala ta jest ustawiona zgodnie z obowiązującą procedurą ustawiania
pozycji.
Można także wybrać opcję, aby informacje DRR były wykorzystywane na wydrukach (patrz str.
417) i w danych dotyczących leczenia eksportowanych za pomocą standardu DICOM (patrz str.
387).

Weryfikacja przez fizyka

370 Kliniczną instrukcją obsługi Wyd. 1.5 iPlan® RT Wer. 4.5



Zmiana etykiet i kątów rekonstrukcji DRR

Przebieg procedury

1.

W obszarze Functions wybrać grupę terapii i kliknąć Properties. Wyświetlone zostanie
okno dialogowe Properties.

2.

Wybrać zakładkę DRRs. Można wybrać wiązkę, wpisać nazwę oraz kąty gantry i stołu.

Imager jest definiowany za pomocą narzędzia Physics Administration.
Informacje o zawartości zakładki DRR Overlays podano w sekcji str. 370.
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10.3.2 Zatwierdzenie przez fizyka

Aktywowanie funkcji zatwierdzania

W obszarze funkcji kliknąć Plan Approval.

Sprawdzanie stanu planu

Przebieg procedury

1.
Jeśli dany plan leczenia zawiera nieścisłości, wyświetlone będzie okno dialogowe Plan
Status (patrz str. 292). Należy sprawdzić w szczególności błędy i ostrzeżenia i w razie
potrzeby skorygować plan leczenia przed kontynuowaniem.

2.

• Jeśli użytkownik postanowi nie modyfikować planu leczenia, powinien wcisnąć OK w
oknie dialogowym Plan Status, aby otworzyć okno dialogowe Approval.

• W celu modyfikacji planu leczenia należy nacisnąć Cancel, aby zamknąć okno dialogo-
we Plan Status. Po wprowadzeniu koniecznych modyfikacji planu leczenia należy po-
nownie kliknąć Plan Approval w obszarze funkcji, aby otworzyć okno dialogowe Ap-
proval.

Okno dialogowe Approval

Rysunek 211 

Zatwierdzanie planu

Przebieg procedury

1.

W oknie dialogowym Approval plan leczenia musi zostać zatwierdzony przez wyznaczo-
nych użytkowników. Może być jedna osoba zatwierdzająca lub dwie, w zależności od kon-
figuracji iPlan RT Dose.
• W każdym polu Authorized by należy wprowadzić nazwę użytkownika używaną do lo-

gowania do stacji planowania, a także drugą ważną nazwę użytkownika (patrz str. 361).
• Wprowadzić odpowiednie hasło dla każdego użytkownika.

2. Kliknąć OK, aby potwierdzić zatwierdzenie.

3. Wówczas wyświetla się monit o zapisanie zatwierdzonego planu leczenia (patrz str. 52).

4. Po zapisaniu i zatwierdzeniu planu leczenia wyświetla się odpowiedni komunikat.

Weryfikacja przez fizyka
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Odwołanie zatwierdzenia planu

W razie potrzeby zatwierdzenie planu można w dowolnym momencie odwołać za pomocą
przycisku Revoke Approval w oknie dialogowym Approval (patrz str. 374).
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10.4 Odwoływanie zatwierdzenia planu leczenia
10.4.1 Odwoływanie zatwierdzenia planu

Informacje ogólne

Po zatwierdzeniu planu leczenia możliwe jest odwołanie zatwierdzenia, na przykład jeśli
użytkownik chce przeprowadzić dalsze modyfikacje planu.
Każdy użytkownik upoważniony do zatwierdzania planu może odwołać istniejące zatwierdzenie.

Okno dialogowe Approval

Rysunek 212 

Odwoływanie zatwierdzenia planu

Przebieg procedury

1. W obszarze funkcji kliknąć Plan Approval.

2.
W wyświetlanym oknie dialogowym Approval pola autoryzacji są wyszarzone.
Aby odwołać zatwierdzenie, należy kliknąć Revoke Approval.

Odwoływanie zatwierdzenia planu leczenia
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Przebieg procedury

3.

W oknie dialogowym Authorization należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło uży-
wane do logowania się do stacji planowania.
Aby odwołać stan zatwierdzenia z zatwierdzonego planu leczenia, użytkownik musi mieć
odpowiednie prawa dostępu.

4. Kliknąć OK, aby odwołać zatwierdzenie planu leczenia.
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Odwoływanie zatwierdzenia planu leczenia
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11 TWORZENIE ARCHIWÓW
11.1 Tworzenie nowego archiwum

Aktywowanie tworzenia archiwum

Kliknąć New Archive w obszarze opcji w karcie kreatora Load Archives, która jest wyświetlana
bezpośrednio po uruchomieniu oprogramowania (patrz str. 65).

Karta kreatora New Archive

Rysunek 213 

Wybór rodzaju archiwum

Przebieg procedury

1. W karcie kreatora New Archive wybrać żądany rodzaj archiwum, klikając odpowiednią
nazwę lub ikonę.

2. Kliknąć Next, aby zdefiniować żądane ustawienia.

UWAGA: Na karcie New Archive wyszczególnione są tylko aktywne (licencjonowane) rodzaje
formatu danych, takie jak format Brainlab.
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11.1.1 Ustawienia dla nowego archiwum: Format Brainlab

Informacje ogólne

Takie archiwa są wykorzystywane dla danych w zaawansowanym formacie Brainlab. Ustawienia
definiowane w tym etapie można w dowolnym momencie dostosować później za pomocą
przycisku Settings na karcie kreatora Load Archives.

Strona kreatora formatu Brainlab

Rysunek 214 

Konfigurowanie podstawowych ustawień Brainlab

Przebieg procedury

1. Wprowadzić odpowiednią nazwę dla archiwum w polu Archive Name.

2.
• W polu Data path ręcznie wprowadzić ścieżkę pliku dla konkretnych danych pacjenta.
• Można także za pomocą przycisku Browse przejść do odpowiedniej ścieżki w sieci lub
ścieżki lokalnej.

3. Aby zweryfikować prawidłowość ścieżki pliku, kliknąć Test connection.

4. Kliknąć OK, aby powrócić do karty kreatora Load Archives, na której można wczytać żą-
dane archiwum w sposób opisany na str. 65.

Tworzenie nowego archiwum
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12 EKSPORT
12.1 Przegląd informacji na temat eksportu

Dostępne opcje eksportu

iPlan RT Dose zapewnia następujące opcje eksportu:
• Eksport dawki (patrz str. 380)
• Eksport poprzez DICOM i inne formaty (patrz str. 387)

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Opcje eksportu umożliwiają modyfikację nazwiska i/lub identyfikatora pacjenta. Funkcji tej
należy jednak używać z maksymalną ostrożnością, ponieważ mogłaby być powodem
pomylenia planów leczenia dla różnych pacjentów.

EKSPORT
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12.2 Eksport dawki
12.2.1 Eksportowanie informacji o dawce

Informacje ogólne

Ta funkcja umożliwia eksportowanie do pliku informacji o objętościowym, powierzchniowym lub
liniowym rozkładzie dawki.

Aktywacja eksportu dawki

Kliknąć Dose w sekcji Export etapu Physicist’s Verification. Wyświetlone zostanie okno
dialogowe, zawierające osiowe, czołowe i strzałkowe widoki obrazów i odpowiednie wyświetlenie
dawki.

Okno dialogowe Dose Export

Rysunek 215 

Definiowanie danych eksportu

Element Funkcja

Region selection

Można wybrać obszar, dla którego mają zostać wyeksportowane in-
formacje o dawce. Może to być:
• Objętość
• Płaszczyzna skanowania (osiowa, czołowa lub strzałkowa)
• Kierunek liniowy (lewo-prawo LR, przód-tył AP, stopy-głowa FH)

Eksport dawki
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Element Funkcja

Dose Range

Można zdefiniować:
• Współrzędne do określenia zakresu danych dawki, które mają zos-

tać wyeksportowane: (L i R), (A i P), (F i H).
• Odpowiednią wielkość przyrostu (Step) w milimetrach dla każdej

pary współrzędnych.

Ramka obrazu

Możliwe jest także zdefiniowanie zakresu danych dawki do wyek-
sportowania przez ustawienie myszy na niebieskiej ramce w jednym
z widoków obrazów i dostosowanie tej ramki.

• Podczas definiowania zakresu dawki można wykorzystać aktualne
izocentrum (grupa terapii) jako odniesienie.

• Można także przewijać dostępne przekroje za pomocą myszy, aby
zlokalizować właściwy rejon.

Export filename
Można wpisać nazwę pliku, np. Dose_Export.txt.
Domyślna ścieżka to C:\Brainlab\Export\Dose\. Można ją zmodyfiko-
wać za pomocą funkcji Browse ...

Single Beam Export Patrz poniżej.

Pliki pojedyncze lub wiele plików

Opcje

Aby wyeksportować osobny plik dla każdej zaplanowanej wiązki lub łuku, należy aktywować op-
cję Single Beam Export.
• Każdy eksportowany plik wskazuje dawkę całkowitą, na jaką składa się odpowiednia wiązka

lub łuk dla wszystkich frakcji.
• Nazwa każdego eksportowanego pliku to nazwa pliku wpisana w polu Export filename, doda-

na do odpowiedniej nazwy grupy terapii i elementu terapeutycznego.

Aby wyeksportować informacje o dawce całkowitej dla całego planu do pojedynczego pliku, na-
leży odznaczyć opcję Single Beam Export.
• Wyeksportowany plik zawiera całkowity rozkład dawki dla całego planu dla wszystkich frakcji i

obejmuje także wszystkie aktywne elementy macierzy dawki.
• Nazwa każdego eksportowanego pliku to nazwa pliku wpisana w polu Export filename.

EKSPORT
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O eksportowanych plikach

Wszystkie wyeksportowane pliki rozpoczynają się tymi samymi informacjami w nagłówku,
opisującymi wersję oprogramowania, dane pacjenta, rodzaj terapii, dane o wiązkach itp.
Uwzględniona jest liczba płaszczyzn, wierszy i kolumn, a także informacje na temat jednostki
wartości wprowadzonych do tabeli.

Wykonywanie eksportu

Kliknąć OK, aby wykonać eksport.

Eksport dawki
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12.2.2 Eksportowanie dawki przepływu energii

Informacje ogólne

Ta funkcja umożliwia eksportowanie rozkładów dawki dla poszczególnych wiązek (w technice
konformalnej i IMRT) zawartych w planie leczenia.
Wykorzystując jednorodny, sześcienny fantom i napromieniowując poszczególne pola z
zastosowaniem folii, rozkład dawki dla każdej wiązki można porównać z oznaczonymi
wartościami, na przykład w celu przeprowadzenia zapewnienia jakości (QA) dla pojedynczej
wiązki IMRT.
W celach porównawczych badane wiązki są ustawiane prostopadle do powierzchni fantomu.

Wyeksportowana dawka opiera się na wartości jednostek monitorowych (MU) dla
pojedynczej frakcji i jest obliczona z użyciem algorytmu Pencil Beam. Algorytm Monte
Carlo nie jest w tym wypadku stosowany.

Aktywacja eksportu Fluence Dose

Kliknąć Fluence Dose w sekcji Export etapu Physicist’s Verification.

W przypadku terapii łukowych ta funkcja nie jest dostępna. Dlatego też dla złożonych
planów zawierających łuki i wiązki można wyeksportować tylko informacje o wiązce.

Okno dialogowe Fluence Dose

Rysunek 216 
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Definiowanie danych eksportu

Element Funkcja

Phantom Properties

Te informacje są wykorzystywane do tworzenia modelu tkankowego dla
fantomu wodnego, który zostanie zastosowany w obliczeniach dawki.
Wprowadzić Electron Density dla fantomu i rozmiary fantomu (AP, LR
and FH).

Isocentric Setup

W polu Depth należy wprowadzić geometryczną głębokość płaszczyzny
kliszy (kierunek A–P) od powierzchni fantomu. Ta płaszczyzna określa
także płaszczyznę izocentrum.
• W kierunku LR i FH izocentrum znajduje się w środku fantomu.
• Wartość głębokości nie może być większa niż wartość AP wprowadzo-

na we właściwościach fantomu.
Pole SSD (odległość źródło-powierzchnia) wskazuje odległość źródła od
izocentrum (dostępną w profilu urządzenia) pomniejszoną o głębokość
geometryczną.

Used Element MU

Jeśli pole wyboru Use Element Single Fraction MU jest zaznaczone,
wartości jednostek monitorowych (MU) poszczególnych wiązek planu dla
pojedynczej frakcji są wykorzystywane do obliczenia rozkładu dawki.
Jeśli to pole wyboru jest odznaczone, w polu Element MU należy wpro-
wadzić definiowaną przez użytkownika wartość (> 0), która ma zostać za-
stosowana dla wszystkich wiązek.

Export Parameters

W polu Grid Size podać wielkość siatki, która ma zostać użyta do ekspor-
tu dawki fluencji.
W polu Number of Pixels zdefiniować liczbę pikseli w kierunku x i y od
punktu izocentrum. Określa ona zakres danych, które zostaną wyekspor-
towane.

Eksport żądanych danych

Przebieg procedury

1.
W obszarze Filename wyświetlony jest folder eksportu dla danych fluencji.
Można go zmodyfikować za pomocą funkcji Browse ... Domyślną ścieżką jest C:
\Brainlab\Export\Dose\.

2.

Wpisać nazwę pliku, np. Fluence_Export.txt.
Wyeksportowane pliki rozpoczynają się od informacji w nagłówku, opisujących wersję op-
rogramowania, dane pacjenta, rodzaj terapii, dane o wiązkach itp.
Uwzględniana jest liczba płaszczyzn (równa liczbie elementów), liczba wierszy oraz ko-
lumn, a także informacje na temat jednostki wartości wprowadzonych do tabeli.

3. Kliknąć OK, aby rozpocząć eksport.

Eksport dawki
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12.3 Eksport poprzez DICOM i inne formaty

Informacje ogólne

Można użyć kreatora Export Wizard, aby wyeksportować zatwierdzony plan leczenia:
• Do archiwum DICOM
• Do systemu układania pacjenta ExacTrac

Jeśli informacje związane z planowaniem pochodzące z systemu iPlan RT, takie jak pozycje
terapeutyczne, są eksportowane bezpośrednio do (i wykorzystywane przez) dowolny
system do układania pacjenta (wykorzystując funkcje Export to ExacTrac lub eksport
DICOM), powiązany z nimi plan leczenia z systemu iPlan RT musi zostać wykorzystany
podczas terapii.

Okno dialogowe Save Archives

Gdy użytkownik kliknie Export Wizard w sekcji Export etapu Physicist’s Verification,
wyświetlane jest poniższe okno dialogowe.

Rysunek 217 

Rodzaj archiwum

Wybrać żądany rodzaj archiwum:

Element Funkcja

Wybrać tę ikonę, aby wyeksportować dane ułożenia pacjenta do formatu
ExacTrac.

Wybrać tę ikonę (nazwa domyślna: DICOM Export), aby wyeksportować da-
ne na lokalny dysk twardy.

EKSPORT
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Element Funkcja

Wybrać tę ikonę (nazwa domyślna: DICOM Network Push), aby wyeksporto-
wać dane do zdalnego systemu PACS lub systemu rejestracji i weryfikacji.

UWAGA: Można utworzyć dodatkowe archiwa eksportu (np. do dodatkowych systemów PACS) w
sposób opisany w str. 406.
 

Tworzenie nowych archiwów

Aby utworzyć nowe archiwum, należy użyć funkcji znajdujących się na panelu po prawej stronie
okna dialogowego.

Element Funkcja

New Archive Pozwala określić rodzaj archiwum i ustawienia dla nowego archiwum.

Settings

Umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie konkretnych ustawień dla wybranego
archiwum.
• Informacje o ustawieniach archiwów DICOM, patrz str. 406
• Informacje o ustawieniach archiwów ExacTrac, patrz str. 402

Delete
Powoduje trwałe usunięcie wybranych plików. Przed usunięciem jakichkolwiek
plików system zawsze wyświetla prośbę o ostateczne potwierdzenie (patrz
Strona 60).

Logfile ... Powoduje wyświetlenie pliku dziennika, zawierającego informacje uzupełnia-
jące na temat ukończonych do tej pory etapów (patrz Strona 72).

Kontynuacja eksportu

Kliknąć Next, aby kontynuować eksport danych.

Eksport poprzez DICOM i inne formaty
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12.3.1 Eksport przez DICOM

Zgodność ze standardem DICOM

Oprogramowanie iPlan RT Dose wykorzystuje bibliotekę DICOM 3.0 Merge Library jako protokół
transferu do systemów innych producentów. Standard DICOM umożliwia ogólną
interoperacyjność pomiędzy systemami różnych producentów. Standard DICOM RT
(Radioterapia) wykorzystywany w oprogramowaniu iPlan RT Dose stanowi najnowszy podzbiór
obiektów standardu DICOM stosowany do obsługi transferu określonych danych obrazowych,
graficznych i nieobrazowych pomiędzy co najmniej dwoma systemami.
Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w najnowszej deklaracji zgodności standardu
DICOM pod adresem www.brainlab.com/dicom.
Konfiguracja standardu DICOM przeprowadzona przez firmę Brainlab w żaden sposób nie
stanowi gwarancji, że interoperacyjność jest zawsze prawidłowa. Użytkownicy muszą
zweryfikować, że stosowany przez nich sprzęt jest całkowicie sprawny i generuje dokładne wyniki.
Należy dokładnie sprawdzić kształty struktur importowane z lub eksportowane do systemów
planowania innych firm. Ze względu na charakter standardu DICOM niektóre struktury mogą być
modyfikowane podczas przesyłania lub mogą zostać przypadkowo zmienione ze względu na
różne interpretacje standardu DICOM pomiędzy różnymi producentami systemów do planowania
leczenia.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Sam standard DICOM nie stanowi gwarancji interoperacyjności. Deklaracja zgodności
ułatwia jednak początkową walidację interoperacyjności pomiędzy różnymi aplikacjami
obsługującymi funkcjonalność DICOM. Należy zapoznać się ze zrozumieniem z
informacjami zawartymi w deklaracji zgodności, a także dotyczącymi standardu DICOM.

Zgodnie z rozdziałem 6.6, „Data acceptance” („Akceptacja danych”) normy IEC 62274,
„Safety of radiotherapy record and verify systems” („Bezpieczeństwo systemów rejestracji
i weryfikacji”), dane dotyczące konfiguracji urządzeń do realizacji leczenia oraz inne dane
dotyczące leczenia pacjentów powinny być dostępne do celów związanych z leczeniem
wyłącznie po potwierdzeniu przez operatora sprzętu, że dane te zostały sprawdzone pod
kątem prawidłowości i kompletności.

Eksport danych musi zostać sprawdzony przez porównanie parametrów leczenia
wygenerowanych za pomocą oprogramowania iPlan RT Dose (np. według wydruku) z
parametrami w systemie zarządzania leczeniem i konsoli terapeutycznej.

Weryfikacja sprzętu

Zgodnie z rozdziałem 11, „Caution to Users” („Przestroga dla użytkowników”) normy IEC
62266, „Guidelines for implementation of DICOM in radiotherapy” („Wytyczne wdrażania
standardu DICOM do radioterapii”), nabywcy sprzętu do radioterapii są zobowiązani do
sprawdzenia, czy stosowany przez nich sprzęt w prawidłowy sposób łączy się ze sprzętem
innego rodzaju i pomyślnie przesyła informacje z zastosowaniem protokołów standardu i
definicji DICOM.

Sprawdzanie i zatwierdzanie danych

Mechanizm zatwierdzania ma służyć jako udogodnienie zapewniające, że przed rozpoczęciem
leczenia pacjenta dane dotyczące leczenia zostały sprawdzone pod kątem prawidłowości i
kompletności (patrz str. 361).

Zgodnie z normą IEC 62083, przed wyeksportowaniem danych do systemu innego
producenta użytkownik ma obowiązek sprawdzenia, czy wszystkie parametry planu
leczenia zostały zatwierdzone.

EKSPORT
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12.3.2 Eksport DICOM: Aktywowanie

Przed rozpoczęciem

Eksport przez standard DICOM jest możliwy dopiero po zdefiniowaniu elementów ścieżki wiązki
(wiązki lub łuki). W przypadku wiązek techniki IMRT i HybridArc konieczne jest przeprowadzenie
optymalizacji (patrz str. 315).
Aby dany plan leczenia mógł zostać wyeksportowany przez standard DICOM, musi on też zostać
zapisany (patrz str. 52).
Mimo, że eksport przez standard DICOM jest technicznie możliwy zarówno dla planów
zatwierdzonych, jak i niezatwierdzonych, w przypadku, gdy plik platformy eksportu będzie
skonfigurowany do pełnej integracji m3, a plan nie będzie zatwierdzony, eksport zostanie
przerwany. W takim przypadku oprogramowanie zażąda zatwierdzenia planu.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ponieważ eksport DICOM można skonfigurować tak, aby folder eksportu nie był
automatycznie opróżniany przy każdym eksporcie, konieczne jest zachowanie szczególnej
ostrożności, aby uniknąć pomyłki z wcześniej zapisanymi w folderze eksportu DICOM
planami leczenia w standardzie DICOM RT.

Jeśli używane oprogramowanie iPlan RT Dose zostało skonfigurowane tak, by
automatycznie opróżniać folder eksportu po każdym procesie eksportu, nie należy
zmieniać wcześniej skonfigurowanego katalogu eksportu bez sprawdzenia, czy dla plików
zawartych w tym katalogu zostały w razie konieczności utworzone kopie zapasowe.

Aktywacja eksportu DICOM

Przebieg procedury

1. Kliknąć Export Wizard w sekcji Export etapu Physicist’s Verification.

2.

Wybrać jedną z opcji:
• DICOM Export, aby wyeksportować dane na lokalny dysk twardy
• DICOM Network Push, aby wyeksportować dane do zdalnego systemu PACS lub sys-

temu rejestracji i weryfikacji

3. Kliknąć Next.

Eksport poprzez DICOM i inne formaty
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12.3.3 Eksport DICOM: Stan planu

Informacje ogólne

Jeśli plan leczenia nie został zatwierdzony, okno dialogowe Plan Status (patrz str. 292) nie
zostanie wyświetlone. Należy sprawdzić w szczególności błędy i ostrzeżenia i w razie potrzeby
skorygować plan leczenia przed kontynuowaniem.

Stan planu

Rysunek 218 

Podejmowanie decyzji o ewentualnej modyfikacji planu

Opcje

Jeśli użytkownik nie chce modyfikować planu leczenia, powinien wcisnąć OK w oknie dialogo-
wym Plan Status, aby przejść do etapu Object Selection (str. 390).

W celu modyfikacji planu leczenia należy nacisnąć Cancel, aby zamknąć okno dialogowe Plan
Status. Po wprowadzeniu koniecznych modyfikacji planu leczenia należy ponownie kliknąć Ex-
port Wizard w obszarze funkcji, aby aktywować eksport DICOM dla zmodyfikowanego planu.

EKSPORT
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12.3.4 Eksport DICOM: wybór obiektów

Informacje ogólne

Po wybraniu archiwum do wyeksportowania i sprawdzeniu zawartości okna dialogowego Plan
Status tam, gdzie było to wymagane, użytkownik zostaje skierowany do okna dialogowego
Object Selection.

Wykonywanie eksportu

W części Plan Details w górnej części ekranu dostępne są różne informacje dotyczące planu
leczenia, w tym nazwisko pacjenta i nazwa przypisana do planu leczenia. Informacje te w razie
konieczności można edytować.
• Plik dziennika zawierający informacje o aktualnym eksporcie DICOM można otworzyć za

pomocą przycisku Logfile ... (patrz str. 72).
• Inne funkcje dostępne w obszarze opcji po prawej stronie okna dialogowego będą się

nieznacznie różnić w zależności od pliku platformy eksportu wybranego dla bieżącego
archiwum (patrz str. 406).

Po wybraniu żądanych ustawień kliknąć Export, aby wykonać eksport. (patrz str. 400).

W przypadku zmian nazwiska i identyfikatora pacjenta powinno się postępować ostrożnie.
Na przykład użycie znaków specjalnych mogłoby spowodować przypadkowe powielenie
pliku pacjenta.

Wybór nieodpowiednich danych do eksportu może uniemożliwić lub opóźnić leczenie
pacjenta. Niezaznaczone obiekty są automatyczne dezaktywowane.

Ustawienia platformy badania klinicznego

Gdy przez DICOM eksportowane są zestawy danych do użycia podczas badań klinicznych,
obiekty DICOM ujęte na liście są eksportowane domyślnie i nie można odwrócić wyboru.
W takiej sytuacji podczas eksportowania automatycznie przeprowadzana jest anonimizacja,
zgodnie ze standardem RTOG.

Ponowne próbkowanie danych obrazowych

Podczas eksportowania zlokalizowanego zestawu danych dane dotyczące pikseli obrazów
zostaną przepróbkowane w oparciu o informacje o lokalizacji w celu przywrócenia obrazów
prostokątnych. Dotyczy to także planów leczenia, w których zestaw referencyjny różni się od
zestawu danych ułożenia ciała pacjenta. W takim wypadku zestaw referencyjny zostanie
przepróbkowany w układzie współrzędnych zestawu danych ułożenia ciała pacjenta.
Te dane różnią się od oryginalnie zaimportowanych danych obrazowych TK. Użytkownik musi
rozważnie zdecydować, w jaki sposób te dane mają być dalej przetwarzane (np. w celu układania
pacjenta).

Eksport poprzez DICOM i inne formaty
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Okno dialogowe Object Selection

Rysunek 219 

Element Funkcja

Auto Anonymize Anonimizuje nazwisko pacjenta oraz identyfikator pacjenta (Patient ID).

Reset Przywraca oryginalne nazwisko pacjenta oraz identyfikator pacjenta (Pa-
tient ID). Jest to możliwe tylko przed zakończeniem procesu eksportu.

Plan State Wyświetla okno dialogowe Plan Status (patrz str. 292).

Select All Zaznacza wszystkie obiekty.

Deselect All Odznacza wszystkie obiekty.
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12.3.5 Eksport DICOM: Export Parameters

Okno dialogowe Export Parameters

Rysunek 220 

Zawartość okna dialogowego

Element Funkcja

Create subdirectories Gdy ta opcja jest zaznaczona, eksportowane obiekty DICOM RT są
przechowywane w podkatalogach zamiast w jednym folderze.

Course ID Identyfikator sesji może zostać wpisany wyłącznie, jeśli do eksportu
wybrano platformę Lantis/IMPAC.

Structures Jeśli opcja Include Isocenters as Points jest aktywna, izocentra są
eksportowane w obiektach DICOM RT Struct jako struktury.

Plan

Beam Dose:
• Actual: eksportowana jest dawka w punkcie izocentrum obliczona

przez iPlan RT Dose.
• Manual: użytkownik może wprowadzić fikcyjną dawkę wiązki wyra-
żoną w Gy. Ta wartość zostanie zapisana w eksportowanym pliku
DICOM.

• Altered: dawka wiązki jest obliczana zgodnie z opisem, patrz str.
413. W pewnych warunkach mogą wystąpić niespójności pomię-
dzy dawką dla jednej wiązki a trójwymiarową macierzą objętościo-
wą dawki.

Dose Rate:
• Defined: eksportowana jest moc dawki, która została wybrana w

grupie terapii.
• Null: eksportowana jest zerowa moc dawki.
• None: żadna wartość nie jest eksportowana.

DRRs

Można wybrać Treatment Beam Views i Setup Views do wyekspor-
towania. Można także dodać położenia listków/szczęk do plików
DRR.
Można użyć tej opcji, jeśli system innego producenta może wyświet-
lać informacje o listkach/szczękach.
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Jeśli na stronie Export Parameters zaznaczone zostaną wartości Actual, Manual lub Altered
dla wartości dawki wiązki, eksportowana dawka różni się od wartości dawki w określonym
punkcie w porównaniu z aplikacją iPlan RT Dose lub wydrukiem.
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12.3.6 Eksport DICOM: redukcja obiektów

Informacje ogólne

Jeśli liczba obiektów z konturami przekracza limit wyznaczony przez firmę Brainlab, konieczne
jest zmniejszenie liczby obiektów, które mają zostać wyeksportowane. To okno dialogowe jest
wyświetlane wyłącznie w przypadku przekroczenia limitu.

Okno dialogowe Reduce Objects

Rysunek 221 

Redukcja liczby obiektów

Przebieg procedury

1.
Każdy obiekt, który ma zostać wyeksportowany, jest oznaczony znakiem zaznaczenia.
Należy dezaktywować znak zaznaczenia przy każdym obiekcie, który ma zostać usunięty
z eksportu.

2. Gdy liczba obiektów zostanie zredukowana do dopuszczalnego poziomu, przycisk Next
staje się aktywny.

3. Kliknąć Next, aby kontynuować eksport.
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12.3.7 Eksport DICOM: zatwierdzenie konturu

Informacje ogólne

Jeśli liczba punktów konturu dla obiektu musi zostać zredukowana do eksportu, wyświetlane jest
to okno dialogowe. Pozwala ono na weryfikację, czy informacje o konturze nadal są
wystarczająco dokładne.
To okno jest wyświetlane wyłącznie, gdy zakupiona została funkcjonalność DICOM RT Struct.

Kontury w zestawach struktur RT mogą być różnie interpretowane przez różne systemy.
Dlatego też może powstać niepożądana orientacja lub ustawienie, przerzucenie lub odbicie
konturów względem obrazów. Nawet kształt i objętość struktur może nieznacznie różnić się
w różnych systemach ze względu na różne algorytmy przedstawiające kontury. Dlatego też
po zaimportowaniu do systemu innego producenta struktury należy dokładnie sprawdzać.

Okno dialogowe Contour Approval

Rysunek 222 

Przebieg procedury

1. Wybrać interesujący użytkownika obszar (obiekt z konturem) z listy.

2.

Za pomocą funkcji z paska narzędzi znajdującego się po prawej stronie okna dialogowe-
go należy dostosować ustawienia widoku obrazu (kontrast, współczynnik powiększenia,
wyświetlane przekroje itp.) w celu ułatwienia maksymalnej widoczności pożądanego rejo-
nu (ROI).

3. W widoku obrazu można teraz sprawdzić informacje o konturze za pomocą funkcji opisa-
nych w sekcji str. 396.

4. Aby przejść do kolejnego przekroju zawierającego zredukowany kontur, należy nacisnąć
Next Reduced Contour.

UWAGA: Komunikat na górze po lewej stronie widoku obrazu wskazuje czy aktualny przekrój
obrazu zawiera zredukowane kontury.
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Funkcje kontroli konturu

Element Funkcja

Show Spy Glass

Ta funkcja umożliwia bezpośrednie porównanie konturów oryginal-
nych ze zredukowanymi.

Show Original and Redu-
ced Kontury oryginalne i zredukowane są nakładane na siebie.

Show Original Wyświetlane są wyłącznie oryginalne kontury.

Show Reduced Wyświetlane są wyłącznie zredukowane kontury.

Po zredukowaniu konturów (liczby punktów konturów), mniejsze obiekty mogą ulec
deformacji w większym stopniu, niż większe obiekty lub mogą nawet całkowicie zniknąć.
Dlatego też po zaimportowaniu do systemu innego producenta należy dokładnie
sprawdzać prawidłowość konturów.

Produkty firmy Brainlab zachowują kontury z bardzo wysoką precyzją. Ze względu na
ograniczenia w standardzie DICOM liczbę punktów konturów można zredukować przed
wpisaniem ich do zestawu struktur DICOM RT. Dlatego też po zaimportowaniu do systemu
innego producenta należy dokładnie sprawdzać prawidłowość konturów.

Rozmiar wyeksportowanych punktów konturów może przekraczać liczbę punktów
konturów akceptowaną w systemie innego producenta. Może to być przyczyną
niepożądanej deformacji konturów. Dlatego też po zaimportowaniu do systemu innego
producenta należy dokładnie sprawdzać prawidłowość konturów.
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12.3.8 Eksport DICOM: ustawienia dawki / DVH

Informacje ogólne

To okno dialogowe jest wyświetlane wyłącznie wtedy, gdy wykonywany jest pełny eksport.
Umożliwia określenie, które informacje o rozkładzie dawki i DVH zostaną wyeksportowane do
DICOM.
Patrz str. 413.

Okno dialogowe Dose Export

Rysunek 223 

Elementy okna dialogowego

Element Funkcja

Dose Region

W tym obszarze należy wybrać informacje o dawce do wyeksportowania:
• All PTVs.
• All PTVs and OARs.
• All outlined structures.
• Complete model (Cała zawartość planu leczenia).

Dose Summation
Type

Można zdefiniować czy dane powinny zostać obliczone i wyeksportowane
dla:
• Całego planu leczenia (Entire Plan)
• Dawka na zalecenie (Prescription)
• Dawka na wiązkę terapeutyczną (Beam)

Gdy wybrana zostanie opcja Beam, oprogramowaniu może zabraknąć pa-
mięci dla dużej liczby wiązek ze zdefiniowanymi dużymi objętościami daw-
ki.

Export DVHs

Zaznaczyć to pole wyboru, aby wybrać następujące elementy do eksportu:
• PTVs only
• PTVs and OARs
• All objects
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Element Funkcja

Wybór zakresu
(Range)

Zdefiniować współrzędne lewa-prawa (L i R), przód-tył (A i P) i stopy-gło-
wa (F i H), aby określić zakres danych dawki do wyeksportowania.

Ramka obrazu

Możliwe jest także zdefiniowanie zakresu danych dawki do wyeksportowa-
nia przez ustawienie myszy na niebieskiej ramce w jednym z widoków ob-
razów i dostosowanie tej ramki.

• Podczas definiowania zakresu dawki można wykorzystać aktualne izo-
centrum (grupa terapii) jako odniesienie.

• Można także przewijać dostępne przekroje za pomocą myszy, aby zloka-
lizować właściwy rejon.

• Margines dla rozmiaru ramki można także dostosować za pomocą prze-
wijanego pola Margin.

Informacje o eksporcie

Jeśli pamięć wymagana do eksportu dawki jest większa niż pamięć dostępna, może wystąpić
problem z pamięcią. Wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy, umożliwiający anulowanie lub
kontynuację operacji:

Rysunek 224 

Jeśli docelowy system nie może odczytać więcej niż jednego frakcjonowania na plan
leczenia, plan ten jest dzielony, a oprogramowanie można skonfigurować tak, by tworzyło
jeden plan leczenia DICOM RT dla każdego izocentrum. Należy upewnić się, że po
przeniesieniu do systemu docelowego wszystkie plany zostały zaimportowane. Jeśli
niektóre z planów nie zostały zaimportowane prawidłowo, dostarczona dawka może być
zbyt niska w porównaniu z dawką zaleconą. Każdy pojedynczy plan zawiera w nazwie
kolejną liczbę oraz całkowitą liczbę planów. Dodatkowo plik DICOM zawiera listę
powiązanych planów. W razie potrzeby można poprosić producenta danego systemu
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docelowego o sprawdzenie sposobu wdrożenia opisywanej opcji DICOM w deklaracji
zgodności firmy Brainlab.
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12.3.9 Eksport DICOM: kończenie eksportu

Wykonywanie eksportu

Po skonfigurowaniu koniecznych ustawień w oknie dialogowym Object Selection należy wykonać
eksport, klikając przycisk Export.

Podsumowanie eksportu

Rysunek 225 
Po zakończeniu procesu eksportu zawartość okna dialogowego Object Selection jest
wyszarzona w tym oknie dialogowym. Jest to potwierdzenie pomyślnego zakończenia eksportu.
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12.3.10 Eksport do systemu ExacTrac

Informacje ogólne

Można wyeksportować zatwierdzony plan leczenia do użycia z systemem układania pacjenta
ExacTrac firmy Brainlab. Można eksportować wyłącznie zatwierdzone plany.
UWAGA: Po eksporcie do standardu DICOM użytkownik jest automatycznie zachęcany do
przeprowadzenia eksportu do systemu ExacTrac (patrz str. 387).
 

Aktywacja eksportu do ExacTrac

Przebieg procedury

1. Kliknąć Export Wizard w sekcji Export etapu Physicist’s Verification.

2. Wybrać opcję Export to ExacTrac w oknie dialogowym Save Archives i kliknąć Next.

Okno dialogowe Summary

Rysunek 226 

Przebieg procedury

1. Z widoku drzewa należy wybrać zestawy obrazów i obiekty do wyeksportowania.

2. Jeśli użytkownik chce automatycznie anonimizować nazwisko pacjenta i identyfikator pa-
cjenta, należy kliknąć Auto Anonymize.

3. Aby wyświetlić plik dziennika, zawierającego informacje uzupełniające na temat ukończo-
nych do tej pory etapów (patrz str. 72), należy kliknąć Logfile...

4. Aby wykonać operację eksportu, kliknąć Export.

Ograniczenia eksportu

Można wyeksportować tylko zestawy danych o maksymalnej długości skanu o wartości 1000 mm i
liczbie przekrojów mniejszej niż 400.
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Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy konfiguracje urządzenia (w tym
między innymi ustawienia szczęk) w różnych lokalizacjach pozostają zsynchronizowane
przez cały czas (np. system planowania leczenia, system rejestracji i weryfikacji i system
realizacji leczenia). Nieprawidłowa konfiguracja urządzenia używanego do planowania i
prowadzenia leczenia może doprowadzić do niezamierzonej realizacji leczenia lub
przerwania procedury klinicznej.

Kolory zawarte w wyeksportowanych zestawach obrazów mogą nieznacznie różnić się od
oryginalnych. Po wyeksportowaniu dwa obiekty o różnych kolorach mogą mieć ten sam
kolor.

Aby zapobiec zastosowaniu niewłaściwego planu leczenia podczas realizacji leczenia,
należy zawsze zweryfikować, że do systemu ExacTrac został wyeksportowany końcowy
plan dla danego pacjenta, sprawdzając nazwisko pacjenta, identyfikator, nazwę izocentrum
i godzinę eksportu. Przed wyeksportowaniem właściwy plan musi także zostać
zatwierdzony.

Należy zawsze zatwierdzić końcowy plan, aby upewnić się, że nie zostanie przypadkowo
zmieniony. Końcowy plan należy eksportować do systemu innego producenta lub do
systemu ExacTrac bezpośrednio po zatwierdzeniu.

Ustawienia archiwów ExacTrac

Aby wyświetlić ustawienia archiwów ExacTrac, należy wybrać Export to ExacTrac i kliknąć
Settings w kreatorze Export Wizard:

Rysunek 227 

Element Funkcja

Archive Name Można zmienić nazwę archiwum.

Data path Lokalizacja plików archiwum.
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Element Funkcja

Close application after
successful export

Gdy ta opcja jest aktywna, po zakończeniu eksportu aplikacja iPlan
RT Dose zostanie zamknięta.

Platform Wyświetla platformę eksportu. Obecnie wyświetlana jest wyłącznie
opcja ExacTrac.
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12.3.11 Eksport DICOM: badanie kliniczne

Informacje ogólne

Można edytować pewne informacje opisowe dla badania klinicznego.
Informacje, które można wybrać za pomocą każdej rozwijanej listy, są oparte na informacjach
wprowadzonych w odpowiedniej platformie badania klinicznego (patrz str. 410).
Pozostałe pola można wypełniać odpowiednimi informacjami ręcznie.

Uruchamianie eksportu DICOM do badań klinicznych

Przebieg procedury

1. Kliknąć Export Wizard w etapie Physicist’s Verification.

2. Wybrać archiwum eksportu DICOM za pomocą platformy eksportowej ATC.

Okno dialogowe Clinical Trial

Rysunek 228 

Element Funkcja

Name Nazwa przypisana sponsorowi badania klinicznego.

Protocol ID Odpowiedni identyfikator protokołu dla aktualnego badania kliniczne-
go.

Protocol Name Dodatkowe informacje dotyczące wybranego protokołu, zdefiniowa-
ne w wybranej platformie badania klinicznego (patrz str. 410).

Site ID Identyfikator ośrodka, w którym zostanie przeprowadzone dane ba-
danie kliniczne.

Site Name Nazwa ośrodka, w którym dane badanie kliniczne zostanie przepro-
wadzone.

Case Number Numer przypadku dla aktualnego badania klinicznego.

Submission type Stan danych (Initial, Correction lub Final).
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Element Funkcja

Coordinating Center Organizacja koordynująca badanie kliniczne.
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12.3.12 Definiowanie archiwum DICOM

Informacje ogólne

iPlan RT Dose obsługuje eksport DICOM na lokalny dysk twardy oraz przez DICOM push do
archiwum zdalnego, na przykład systemu PACS lub systemu rejestracji i weryfikacji.

Aktywowanie definiowania archiwum

Przebieg procedury

1. Kliknąć Export Wizard w sekcji Export etapu Physicist’s Verification.

2. W oknie dialogowym kliknąć New Archive.

3.

W aktualnie wyświetlanym oknie dialogowym New Archive należy wybrać:
• DICOM export to file system, aby utworzyć archiwum do eksportu do twardego dysku
• DICOM export to PACS via Network, aby utworzyć archiwum do zdalnego eksportu

do systemu PACS lub systemu rejestracji i weryfikacji.

DICOM: karta eksportu do dysku twardego

Rysunek 229 

Ustawianie DICOM: Ustawienia eksportu do dysku twardego

Przebieg procedury

1. Wprowadzić odpowiednią nazwę dla archiwum w polu Archive Name. Domyślna nazwa
to DICOM Export.
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Przebieg procedury

2.
• W polu Data path ręcznie wprowadzić ścieżkę pliku dla konkretnych danych pacjenta.
• Można także odszukać odpowiednią lokalną ścieżkę za pomocą przycisku Browse.

3.
W polu AET wprowadzić nazwę aplikacji zdefiniowaną dla iPlan RT Dose w danym oś-
rodku. Więcej informacji można uzyskać, konsultując się ze specjalistą ds. pomocy tech-
nicznej firmy Brainlab.

4.

Za pomocą rozwijanej listy Platform wybrać odpowiedni plik platformy eksportu.
Opcje dostępne dla użytkownika podczas eksportu DICOM będą nieznacznie różnić się w
zależności od wybranego pliku platformy eksportu (patrz str. 409).
UWAGA: W przypadku eksportu badania klinicznego konieczne jest wybranie wstępnie
skonfigurowanej platformy eksportu ATC, aby wywołać okno dialogowe Clinical Trial.
Patrz str. 410.
 

5. Za pomocą rozwijanej listy Archive for follow up export wybrać odpowiednią instalację
m3 w przypadku pełnej integracji m3.

6. Aby zweryfikować prawidłowość ścieżki pliku, kliknąć Test connection.

7. Kliknąć OK, aby powrócić do karty kreatora Save Archives, w którym można eksporto-
wać do odpowiedniego archiwum w sposób opisany w sekcji str. 388.

DICOM: karta eksportu PACS

Rysunek 230 

Ustawianie DICOM: ustawienia eksportu PACS

Przebieg procedury

1. Wprowadzić odpowiednią nazwę dla archiwum w polu Archive Name. Domyślna nazwa
to DICOM Network Push.

2. Wprowadzić odpowiednie informacje w polu Server name or IP address i polu Server
port number.

3.

W polu Server AET wprowadzić nazwę aplikacji zdefiniowaną dla serwera PACS.
• W tytule jednostki aplikacji rozróżniane są duże i małe litery.
• Więcej informacji można uzyskać, konsultując się ze specjalistą ds. pomocy technicznej

firmy Brainlab.
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Przebieg procedury

4. Wprowadzić lokalną nazwę aplikacji dla kwerendy w polu Local AET for Query.

5.
Za pomocą rozwijanej listy Platform wybrać odpowiedni plik platformy eksportu.
Opcje dostępne dla użytkownika podczas eksportu DICOM będą nieznacznie różnić się w
zależności od wybranego pliku platformy eksportu (patrz str. 409).

6. Za pomocą rozwijanej listy Archive for follow up export wybrać odpowiednią instalację
m3 w przypadku pełnej integracji m3.

7. Aby zweryfikować prawidłowość ścieżki pliku, kliknąć Test connection. Odpowiedni limit
czasu dla ustawienia połączenia należy wprowadzić w sekundach w polu Timeout (s).

8. Kliknąć OK, aby powrócić do karty kreatora Save Archives, w którym można eksporto-
wać do odpowiedniego archiwum w sposób opisany w sekcji str. 388.
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12.3.13 Pliki platformy DICOM

Informacje ogólne

W zależności od zamierzonego późniejszego zastosowania wyeksportowanych danych w
standardzie DICOM w danym ośrodku, różne pliki platformy eksportu są predefiniowane przez
specjalistę ds. obsługi technicznej firmy Brainlab, zgodnie z wymaganiami użytkownika.
• Opcje dostępne dla użytkownika podczas eksportu będą się nieznacznie różnić, w zależności

od ustawień skonfigurowanych w pliku platformy eksportu wybranym dla bieżącego archiwum
(patrz str. 406).

• Ze względów bezpieczeństwa pliki platformy eksportu dla planów leczenia mogą edytować
tylko specjaliści ds. obsługi technicznej firmy Brainlab.

• Używanie domyślnej platformy eksportu może być przyczyną nieprawidłowego leczenia.
• Pliki platformy dla badań klinicznych mogą być jednak edytowane przez odpowiedzialnego za

to fizyka, w sposób opisany poniżej.
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12.3.14 Ustawienia platformy badania klinicznego

Informacje ogólne

Przykładowe platformy badania klinicznego są zapisywane jako pliki *.xml w lokalizacji: C:
\Brainlab\iPlanRTDose4.5\Res\ClinicalTrialPlatforms
• Powinno się utworzyć osobny plik platformy dla sponsora badania klinicznego. Umożliwia to

predefiniowanie standardowych ustawień (patrz tabela poniżej) dla wszystkich badań
klinicznych danego rodzaju.

• Indywidualne ustawienia każdego badania klinicznego można wówczas skonfigurować w oknie
dialogowym Clinical Trial podczas eksportu DICOM (patrz str. 404).

UWAGA: Choć pliki platformy eksportu DICOM tracą ważność, jeśli są edytowane przez osoby
nieupoważnione, platformy badań klinicznych nie są zabezpieczone i mogą być edytowane przez
użytkownika.
 

Nazwa tagu Rodzaj war-
tości

Objaśnienie

SponsorName string Sponsor badania klinicznego, np. RTOG, NSABP, JCOG
itp.

CoordCenter string Ośrodek koordynujący oceniający badanie kliniczne.

SiteID liczba natural-
na Identyfikator ośrodka dostarcza ośrodek koordynujący.

SiteName string Nazwę ośrodka można wprowadzić w oknie dialogowym
Clinical Trial podczas eksportu DICOM.

SubmissionType „Correction”,
„Initial”, „Final” Rodzaj stanu.

ProtocolList
entries

liczba natural-
na

Całkowita liczba elementów wprowadzonych do listy pro-
tokołów.

Protocol number liczba natural-
na

Liczba przypisana pojedynczemu elementowi listy proto-
kołów, która określa kolejność wyświetlania elementów
rozwijanej listy w oknie dialogowym Clinical Trial.

Protocol/ID string Krótki identyfikator właściwego protokołu badania klinicz-
nego, np. RTOG0415.

Protocol/Name string Długi opis badania klinicznego.

Eksport poprzez DICOM i inne formaty
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12.3.15 Weryfikowanie wyniku eksportu (DRR)

Informacje ogólne

Dla każdego izocentrum eksportowane są dwa obrazy konfiguracyjne w kierunku 0° i 90°.
Eksportowany jest także jeden widok Beam’s Eye View (BEV) dla każdej wiązki wraz z konturami
kolimatora wielolistkowego (MLC) i konturami obiektów, w zależności od konfiguracji w aplikacji
Physics Administration.
• W przypadku terapii techniką IMRT obrazy widoku od strony wiązki (BEV) przedstawiają

pozycję początkową z kształtem kolimatora wielolistkowego (MLC) odpowiadającym konturowi
otaczającemu planowaną objętość tarczową (PTV).

• W przypadku dynamicznych terapii łukowych obraz widoku od strony wiązki (BEV) przedstawia
początkowe pole kolimatora wielolistkowego (MLC).

Informacje wyświetlane w wyeksportowanych cyfrowych rekonstrukcjach obrazu radiologicznego
(DRR) (np. czy będzie wyświetlany radiologiczny kształt kolimatora wielolistkowego (MLC) lub
obiekt fizyczny) można skonfigurować we właściwościach RTPlan (patrz str. 165).

Możliwe jest prawidłowe wyeksportowanie obiektów poddanych segmentacji do obrazów w
standardzie DICOM RT tylko pod warunkiem, że szerokość i wysokość pikseli jest
ustawiona na tę samą wartość.

Wyeksportowane rekonstrukcje DRR

Rysunek 231 

Definiowanie eksportu rekonstrukcji DRR

Ustawienie, czy rekonstrukcje DRR będą eksportowane, i rodzaj informacji, jakie te rekonstrukcje
będą zawierały, można zdefiniować we właściwościach planu leczenia (patrz str. 370) oraz we
właściwościach grupy terapii (patrz str. 371).
UWAGA: Należy pamiętać, że eksportowanie dodatkowych informacji w rekonstrukcjach DRR
może mieć wpływ na zgodność wzorców podczas późniejszej konfiguracji leczenia.
 

Patrz Instrukcja obsługi oprogramowania, Physics Administration 4.5.

EKSPORT

Kliniczną instrukcją obsługi Wyd. 1.5 iPlan® RT Wer. 4.5 411



Segmentacja obiektów jest oparta na niższej rozdzielczości niż oryginalne serie obrazów.
Dlatego też kontury obiektu mogą nie być tak dokładne jak wyświetlana tkanka. Struktury
takie jak poszczególne izocentra są uwzględniane tylko w celach orientacyjnych. Konturów
ani kształtów kolimatora wielolistkowego (MLC) nie należy wykorzystywać do ustawiania
położenia ciała pacjenta.

Eksport poprzez DICOM i inne formaty
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12.4 Informacje wprowadzające dotyczące eksportu:
dawka terapeutyczna w systemie DICOM RT Plan

Informacje ogólne

Po ukończeniu zaleceń dawki można przeprowadzić eksport danych dawki. Wyeksportowany plan
leczenia zawiera informacje o planie leczenia, takie jak gantra akceleratora liniowego, położenie
kolimatora, kształty kolimatora wielolistkowego (MLC), jednostki monitorowe (MU) itp. Wartości
wyeksportowane dla zaleconej dawki zależą od tego, czy:
• Dawka jest zalecana tylko dla jednej planowanej objętości tarczowej (PTV) – w tym wypadku

zalecona wartość jest równa wartości rzeczywistej.
• Leczenie obejmuje wiele zaleceń dla wielu obszarów PTV. Zalecenia te wzajemnie na siebie

wpływają.

Przykład terapii dwóch objętości tarczowych (PTV)

W poniższym przykładzie jedna wiązka dla PTV 1 przecina PTV 2 i powoduje dodanie znaczącej
ilości dawki do zalecenia dla obszaru PTV 2.

Rysunek 232 
Wpływa to na wyeksportowane wartości dawki w następujący sposób:
• Jak przedstawiono powyżej, dawki pojedynczej wiązki dla obszaru PTV 2 nie odpowiadają

zaleconej dawce izocentrum o wartości 75 Gy. Dodana została różnica 15 Gy ze względu na
jedną wiązkę obszaru PTV 1, która przecina obszar PTV 2.

• W przypadku eksportowania tego planu do systemu R&V dawka pojedynczej wiązki
pomnożona przez frakcje dałaby wartość 60 Gy dla obszaru PTV 2.

Aby wyeliminować tę rozbieżność w porównaniu z oryginalnym zaleceniem, podczas eksportu
system iPlan RT Dose oblicza współczynnik korygujący dawkę pojedynczej wiązki i tym samym
całkowitą zaleconą dawkę dla systemu R&V Wartości jednostek monitorowych (MU) pozostają
niezmienione.
Przykładowe wartości czterech wiązek napromieniających obszar PTV 2, z uwzględnieniem
wpływu wiązki o wartości 10 Gy obszaru PTV 1:

Wiązki Frakcje Zalecenia dawki / Gy Jednostki monitorowe

1 10 2 150

2 10 2 150
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Wiązki Frakcje Zalecenia dawki / Gy Jednostki monitorowe

3 10 1 50

4 10 1 50

Wartości po wyeksportowaniu do systemu R&V:

Wiązki Frakcje Zalecenia dawki / Gy Jednostki monitorowe

1 10 2,5 150

2 10 2,5 150

3 10 1,25 50

4 10 1,25 50

Eksport za pomocą innych aplikacji

W związku z tym, że niektóre aplikacje innych producentów nie uwzględniają więcej niż jednego
frakcjonowania w ramach jednego planu, oprogramowanie iPlan RT Dose ma możliwość
rozdzielenia zawartości planu leczenia do eksportu. Inaczej niż w przypadku wcześniejszych
wersji oprogramowania iPlan RT Dose, domyślne rozdzielanie planu nie jest już przeprowadzane
dla grupy terapii / izocentrum, ale dla zalecenia. Każdy wyeksportowany plan leczenia uwzględnia
teraz jedno frakcjonowanie i wszystkie powiązane wiązki (niezależnie od grupy terapii/izocentrum,
do jakich należą). W przypadku kompatybilności „w dół” wciąż możliwe jest skonfigurowanie
oddzielenia planu z uwzględnieniem grupy terapii za pomocą platformy eksportu. Więcej
informacji można uzyskać, kontaktując się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Informacje wprowadzające dotyczące eksportu: dawka terapeutyczna w systemie DICOM RT Plan
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12.5 Eksport danych kolimatora wielolistkowego MLC
firmy Varian

Informacje ogólne

Jeśli nie ma możliwości przesłania danych kolimatora wielolistkowego MLC do systemu rejestracji
i weryfikacji poprzez standard DICOM, funkcja Create Varian MLC file(s) w etapie planowania
leczenia umożliwia wpisanie danych MLC do wcześniej skonfigurowanego katalogu na twardym
dysku stacji roboczej.
Można wówczas ręcznie zapisać odpowiednie pliki na nośniku danych i udostępnić je w stacji
roboczej Novalis/kolimatora wielolistkowego MLC.

Gdy używane są pliki kolimatora MLC firmy Varian z wiązkami/łukami podzielonymi według
MU, zapisywany jest tylko jeden plik MLC. Ten plik musi być użyty dla wszystkich części
wiązki! Dla techniki IMRT z podzielonym polem zapisywane są oddzielne pliki, po jednym
dla wszystkich części każdego pola składowego IMRT.

Używając plików z danymi kolimatora MLC firmy Varian, należy zawsze upewnić się, że
stosowany jest prawidłowy plik MLC dla odpowiedniej wiązki/łuku. Należy upewnić się, że
nazwy wiązek i łuków są unikalne i łatwo można je zidentyfikować! Nazwy wiązek i łuków
nie mogą zawierać więcej niż 20 znaków. Dłuższe nazwy nie zostaną zapisane do plików
kolimatora MLC firmy Varian i muszą zostać skrócone przed eksportem pliku z danymi
MLC. Nie należy modyfikować plików kolimatora MLC firmy Varian ręcznie, aby uniknąć
pomylenia różnych wiązek lub łuków.

Firma Brainlab zaleca, aby szpital przygotował i udostępniał listę kontrolną jako część
specyficznego dla pacjenta zapewniania jakości, która zapewnia, że:
• Wykorzystywany jest prawidłowy plik kolimatora wielolistkowego firmy Varian.
• Stosowane są właściwe wiązki i łuki.
• Wykorzystywany plik kolimatora wielolistkowego to ten, który odpowiada ostatecznemu

zatwierdzonemu planowi leczenia.

Należy zawsze upewnić się, że eksportowane są pliki kolimatora listkowego firmy Varian,
które odpowiadają zatwierdzonemu planowi.

Tworzenie pliku(-ów) kolimatora wielolistkowego firmy Varian

Przebieg procedury

1. Wybrać RTPlan z listy w obszarze funkcji w etapie Treatment Planning.

2. Kliknąć Create Varian MLC file(s), aby wyeksportować właściwe pliki.
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Przebieg procedury

3.

Po pomyślnym utworzeniu wyeksportowanych plików wyświetla się odpowiedni komuni-
kat.

4. Kliknąć OK, aby potwierdzić komunikat.

Eksport danych kolimatora wielolistkowego MLC firmy Varian
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13 DRUKOWANIE DANYCH
TERAPII

13.1 Generowanie dokumentów do wydruku

Informacje ogólne

Po ukończeniu planu leczenia można go wydrukować za pomocą przycisku Print na pasku
narzędzi.
• Można wybrać z listy dokumenty, które mają zostać wydrukowane.
• Można wyświetlić podgląd dokumentów i zapisać je w formacie PDF.
• Można skonfigurować zawartość dokumentów.
• Można także określić pozycjoner celu, aby wygenerować nakładki terapii czaszkowych.

Aktywacja funkcji wydruku

Procedura

Kliknąć przycisk Print, aby otworzyć okno dialogowe drukowania.

DRUKOWANIE DANYCH TERAPII
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Okno dialogowe Print

Rysunek 233 

Zawartość okna dialogowego Print

Nr Element

① Podgląd wydruku

② Wybór pozycjonera celu

③ Lista wyboru dokumentów

④ Funkcje generowania zawartości

⑤ Funkcja zarządzania drukarką

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wszystkie raporty planu leczenia muszą być zatwierdzone przez wykwalifikowanego
specjalistę przed użyciem tych danych w celach leczenia radioterapeutycznego.

Wszystkie wydrukowane współrzędne są ważne tylko ze zgodnymi systemami
pozycjonowania (patrz str. 20).

Generowanie dokumentów do wydruku
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13.1.1 Podgląd dokumentów

Wyświetlanie podglądu dokumentów

Przebieg procedury

1.

Nazwy dostępnych dokumentów umieszczone są na liście Select Documents.

2.

Aby wyświetlić dokument w obszarze podglądu wydruku, należy kliknąć jego nazwę na
liście.

Dostępne dokumenty

Rysunek 234 

DRUKOWANIE DANYCH TERAPII
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Warunki dla dokumentów TaPo Overlays

Nie można utworzyć dokumentu TaPo Overlays, jeśli:
• Nie jest dostępna skalibrowana drukarka.
• Plan leczenia nie zawiera zlokalizowanego zestawu danych terapii czaszkowych.
• Dany plan leczenia nie został zatwierdzony.

Wybór pozycjonera celu

Aby wygenerować odpowiednie nakładki dla zlokalizowanych terapii czaszkowych, należy wybrać
żądany pozycjoner celu.

Rysunek 235 
• Pozycjonery celu dostępne na liście są różne w zależności od konfiguracji danego systemu i od

modelu pozycjonera celu stosowanego w danym ośrodku.
• Zawartość powstałej nakładki pozycjonera celu będzie różna w zależności od dokonanego tutaj

wyboru.

Należy sprawdzić ustawienia profilu urządzenia, dodatkowo sprawdzając pole świetlne dla
każdego wydruku pozycjonera celu.

Jeśli do układania pacjentów wykorzystywane są nakładki pozycjonera celu, powiązany
plan leczenia z systemu iPlan RT musi zostać wykorzystany do leczenia i tego planu nie
wolno modyfikować w żadnym innym systemie do planowania leczenia.

Generowanie dokumentów do wydruku
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13.1.2 Drukowanie dokumentów leczenia

Informacje ogólne

Jeśli konfiguracja każdego dokumentu jest zadowalająca (patrz str. 423), można wydrukować
dokumenty terapii.
UWAGA: Nakładek TaPo nie można wydrukować, dopóki nie zostaną spełnione warunki opisane
w sekcji str. 420.
 

Wybór drukarki

Dla każdego dokumentu można zdefiniować inną drukarkę, na przykład dla nakładek pozycjonera
celu drukarkę atramentową, a dla danych związanych z terapią drukarkę laserową.
Aby zdefiniować drukarkę, należy kliknąć nazwę drukarki obok dokumentu i wybrać żądaną
drukarkę.

Drukowanie dokumentów

Przebieg procedury

1. Zaznaczyć pola wyboru odpowiadające wszystkim dokumentom, które mają zostać wy-
drukowane. Możliwe jest zaznaczenie wielu okien.

2. Kliknąć Print Selection.

Dokładnie sprawdzić, czy siatka wydrukowanej nakładki odpowiada siatkom pozycjonera
celu lub płytek nośnych.

Jednostki metryczne

Wszystkie liczby w systemie iPlan są przedstawiane w jednostkach metrycznych. W przypadku
braku wskazania jednostki oprogramowanie przyjmuje za jednostkę milimetry.

DRUKOWANIE DANYCH TERAPII
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13.1.3 Eksportowanie dokumentów leczenia

Informacje ogólne

Dokumenty można wyeksportować bezpośrednio do wyznaczonej lokalizacji (ścieżki), którą
można zweryfikować w oknie dialogowym Export To. Można także zmieniać nazwy plików dla
wybranych dokumentów.

Rysunek 236 
Niektóre systemy rejestracji i weryfikacji (R&V) potrafią automatycznie importować takie
dokumenty leczenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy kontaktować się z
producentem systemu R&V.

Generowanie dokumentów do wydruku
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13.2 Konfiguracja dokumentów

Konfigurowanie dokumentów do drukowania

Procedura

Aby skonfigurować dokumenty do drukowania, kliknąć Configure Documents w obszarze funk-
cji ekranu Print.

Okno dialogowe Configure Documents

Rysunek 237 
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13.2.1 Konfigurowanie nakładek TaPo

Konfigurowanie nakładek TaPo

Wybrać zakładkę TaPo Overlays z okna dialogowego Configure Documents.

Zakładka TaPo Overlays

Rysunek 238 

Element Funkcja

All isocenters on one set
of target positioner over-

lays

Jeśli dany plan leczenia zawiera wiele izocentrów, zostaną one wy-
drukowane łącznie na tej samej karcie nakładki.

Separate set of target po-
sitioner overlays per iso-

center

Każde izocentrum w planie leczenia zostanie wydrukowane na od-
dzielnej karcie nakładki.

Paper Size
Domyślna opcja to A4. Jeśli wymagana jest inna wielkość papieru,
specjalista ds. obsługi technicznej firmy Brainlab może ją skonfiguro-
wać.

Konfiguracja dokumentów
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13.2.2 Konfiguracja plików PDF z wykresami DVH

Konfiguracja plików PDF z wykresami DVH

Wybrać zakładkę DVH Graphs z okna dialogowego Configure Documents.
Można utworzyć plik PDF zawierający histogramy dawka-objętość dla obiektów terapeutycznych
(np. PTV lub OAR).

Zakładka DVH Graphs

Rysunek 239 

Element Funkcja

One Image per Page Każdy histogram DVH jest drukowany na osobnej stronie.

Four Images per Page Na każdej stronie drukowane są cztery histogramy DVH.

Separate chart per object Dla każdego obiektu generowany jest osobny histogram DVH.

A chart with all objects Dla wszystkich obiektów generowany jest jeden histogram
DVH.
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13.2.3 Konfiguracja plików PDF z rozkładem dawki

Konfiguracja plików PDF z rozkładem dawki

Wybrać zakładkę Dose Distribution z okna dialogowego Configure Documents.
Można utworzyć plik PDF zawierający na przykład linie izodoz, informacje o wartościach
progowych i widoki przekrojów dla obiektów terapeutycznych.

Zakładka Dose Distribution

Rysunek 240 

Zawartość okna dialogowego

Element Funkcja

Orientation Selection Wybór orientacji przekroju do wydrukowania.

Slices Selection

Należy wybrać:
• All Slices (Wszystkie przekroje).
• Every other slice (Co drugi przekrój).
• PTV plus a defined margin (PTV plus zdefiniowany margines).
• Aby wybrać konkretne przekroje do wydrukowania, należy użyć opcji

Manual selection.
• Można także przewijać pomiędzy przekrojami, przesuwając mysz na

podgląd przekroju, wciskając i przytrzymując lewy przycisk myszy, i
przesuwając kursor w lewo lub prawo.

Zoom
Współczynniki powiększenia dla informacji o rozkładzie dawki:
• Whole Slice: cały przekrój.
• PTVs + Margin: margines powiększenia wokół PTV.

Page Layout

Można wydrukować dane dotyczące rozkładu dawki w następujących
formatach:
• One Image per Page.
• Four Images per Page.

Konfiguracja dokumentów
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Element Funkcja

Other Options

• Show Isodose Legend: powoduje uruchomienie legendy dla infor-
macji o izodozach.

• Hide tissue information: pokazuje obszar terapeutyczny jako kontur
bez informacji o tkance.

• Show the Overview only: pokazuje wyłącznie przegląd w pliku PDF.

DRUKOWANIE DANYCH TERAPII
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13.2.4 Konfigurowanie plików PDF z widokiem Beam’s Eye Views

Konfigurowanie plików PDF z widokiem Beam’s Eye Views

Wybrać zakładkę BEV z okna dialogowego Configure Documents.
Można utworzyć plik PDF przedstawiający aktualny widok Beam’s Eye View dla każdego z
planowanych elementów terapeutycznych. W przypadku terapii techniką IMRT mapy przepływu
energii są uwzględniane także w wydruku.

Zakładka BEV

Rysunek 241 

Element Funkcja

Page Layout

Można wydrukować dane widoku Beam’s Eye View w następujących
formatach:
• One Image per Page
• Four Images per Page

Source-Image Distance Można zdefiniować odpowiednie odległości źródło-obraz w milime-
trach. Ta opcja dotyczy obrazów BEV i obrazów z mapami fluencji.

Konfiguracja dokumentów
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13.2.5 Konfigurowanie plików PDF z rekonstrukcjami DRR

Konfigurowanie plików PDF z rekonstrukcjami DRR

Wybrać zakładkę DRRs z okna dialogowego Configure Documents.
Można utworzyć plik PDF zawierający rekonstrukcje DRR dla każdego z planowanych elementów
terapeutycznych. Przed zastosowaniem klinicznym należy zweryfikować typową dla danej
placówki procedurę pozycjonowania za pomocą rekonstrukcji DRR.
Zawartość rekonstrukcji DRR można skonfigurować w oknie dialogowym RTPlan Properties.
Patrz str. 370.

Zakładka DRRs

Rysunek 242 

Element Funkcja

Paper Size
Domyślna opcja to A4. Jeśli wymagana jest inna wielkość papieru,
specjalista ds. obsługi technicznej firmy Brainlab może ją skonfiguro-
wać.

Page Layout
Można wydrukować rekonstrukcje DRR w formacie:
• One Image per Page lub
• Four Images per Page.

Reconstructions
• Można zdefiniować orientację rekonstrukcji DRR do wydruku:

Beam Shots lub
• Setup Shots.

Skalowanie stosowane na wydrukach rekonstrukcji DRR nie odpowiada skalowaniu
rzeczywistego obrazu rentgenowskiego. W celu uzyskania rzeczywistego skalowania
należy przeprowadzić eksport rekonstrukcji DRR za pomocą standardu DICOM RT.

DRUKOWANIE DANYCH TERAPII
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13.2.6 Konfigurowanie układania pacjenta

Konfigurowanie układania pacjenta

Wybrać zakładkę Patient Positioning z okna dialogowego Configure Documents.
Można stworzyć plik PDF przedstawiający ułożenie pacjenta względem stołu i gantry. W
przypadku terapii łukowych wydruk modelu pacjenta pokazuje początkowe i końcowe ułożenie
pacjenta względem gantry dla łuku.
Firma Brainlab zaleca, aby potwierdzić rzeczywiste ułożenie pacjenta względem zaplanowanego
ułożenia pacjenta, na przykład poprzez podpisanie się na wydruku.

Zakładka Patient Positioning

Rysunek 243 

Element Funkcja

Page Layout
Można wydrukować ułożenie pacjenta w formacie:
• One Image per Page lub
• Four Images per Page.

Konfiguracja dokumentów
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13.3 Zapisywanie dokumentów leczenia

Informacje ogólne

Za pomocą funkcji Save Selection na ekranie Print można zapisać dokumenty, które zostały
aktywowane (w odpowiednim oknie wyboru wyświetlony jest znak zaznaczenia).
Domyślną lokalizacją zapisu jest bieżący folder dla planu leczenia w stacji planowania.
Dokumenty związane z leczeniem można jednak w razie potrzeby zapisać w innym folderze.
Dokumenty niezapisane za pomocą funkcji Save są automatycznie usuwane podczas zamykania
oprogramowania.
Ze względów bezpieczeństwa (aby zapewnić, że drukowanie odbywa się na skalibrowanej
drukarce) nie można zapisać nakładek TaPo Overlays.

Zapisywanie dokumentów

Przebieg procedury

1. Aktywować pole wyboru odpowiadające dokumentowi, który ma zostać zapisany.

2.

Kliknąć Save Selection. Wyświetlane jest okno dialogowe Save Files.

3. Można zmienić domyślne nazwy plików dla wyjściowych plików PDF, jeśli jest to koniecz-
ne.

DRUKOWANIE DANYCH TERAPII
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Przebieg procedury

4.

Jeśli użytkownik chce zmienić katalog wyjściowy, należy kliknąć Browse. Wybrać nową
lokalizację z wyświetlonego katalogu plików:

5. Kliknąć OK, aby zapisać wybrane dokumenty PDF w żądanej lokalizacji.

Zapisywanie dokumentów leczenia
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13.4 Zarządzanie drukarkami

Informacje ogólne

Funkcja Manage Printers na ekranie Print umożliwia wyświetlenie i kalibrowanie dostępnych
drukarek.

Rysunek 244 

Dostępne drukarki

Wszystkie drukarki dostępne w stacji roboczej do planowania są wyszczególniane w środkowej
części okna dialogowego.

Rysunek 245 

Opcje

Aby dezaktywować drukarkę z listy, należy wybrać odpowiedni element z listy i kliknąć Disable.

Aby ponownie uaktywnić dezaktywowaną drukarkę, należy wybrać ją z listy i kliknąć Enable.

Ustawianie marginesów

Przebieg procedury

1.
Jeśli domyślne marginesy drukarki nie pozwalają na uzyskanie żądanego efektu wydruku,
można zdefiniować odpowiednie marginesy drukarki w milimetrach za pomocą pól do-
stępnych w opcji Margins [mm].

2. Naciśnięcie Save powoduje zapisanie wprowadzonych ustawień marginesów.

DRUKOWANIE DANYCH TERAPII
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Aktywowanie kalibracji drukarki

W celu wydrukowania nakładek pozycjonera celu w prawidłowy sposób wybrana drukarka musi
być prawidłowo skalibrowana. Inne dokumenty (patrz str. 419) można drukować za pomocą
nieskalibrowanej drukarki.
Aby aktywować kalibrację drukarki, należy wybrać żądaną drukarkę z listy i kliknąć Calibrate.

Okno dialogowe Calibration

Rysunek 246 

Kalibracja drukarki

Przebieg procedury

1.
Kliknąć Print Grid w wyświetlanym oknie dialogowym Callibration.
Wybrana drukarka wydrukuje wówczas skalę x i y.

2.
Za pomocą linijki zmierzyć rzeczywistą długość całkowitej skali x i y na wydruku.
W każdym przypadku mogą mieć miejsce odchylenia długości rzeczywistej od długości
na wydruku. Celem kalibracji drukarki jest skorygowanie tej rozbieżności.

3.
W odpowiednim polu wprowadzić zmierzoną wartość dla skali x i y.
Każdą wprowadzaną wartość pomnożyć przez 10, czyli wartość 179,5 mm powinna zos-
tać wprowadzona jako 1795.

4. Kliknąć Verify, aby wydrukować zaktualizowaną skalę x i y za pomocą wybranej drukarki.

5.
Za pomocą linijki ponownie zmierzyć długość całkowitej skali x i y na wydruku.
Rzeczywista zmierzona wartość oraz długość widoczna na wydruku powinny teraz być
zgodne.

6.

• Jeśli rzeczywista zmierzona wartość oraz długość widoczna na wydruku są już zgodne,
kliknąć Accept, aby zakończyć proces kalibracji drukarki.

• W przeciwnym wypadku kliknąć Print Grid i powtarzać procedurę tak długo, aż wartoś-
ci będą zgodne.

Zarządzanie drukarkami
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Wynik kalibracji

Rysunek 247 
Po pomyślnym zakończeniu procesu kalibracji drukarka będzie oznaczona na liście drukarek jako
skalibrowana.
Możliwe jest skalibrowanie wielu drukarek do drukowania dokumentów związanych z leczeniem.
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Zarządzanie drukarkami
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14 iPLAN RT ADAPTIVE
14.1 Czym jest radioterapia adaptacyjna?

Informacje ogólne

Radioterapia adaptacyjna to podejście do terapii, które może poprawić plan leczenia poprzez
podążanie za zmianami w ciele pacjenta i jego narządach podczas procesu leczenia. To mogą
być zmiany objętości i lokalizacji obiektów z powodu ułożenia pacjenta, zwiększenia lub
zmniejszenia masy ciała lub w odpowiedzi na leczenie. 

iPlan RT Adaptive

iPlan RT Adaptive to narzędzie do podejmowania decyzji dostarczane wraz z iPlan RT. Może
być obsługiwane tylko łącznie z iPlan RT oraz iPlan RT Image. Nie służy do ponownego
planowania.
iPlan RT Adaptive pomaga podjąć decyzję, czy należy zmienić plan, aby poprawić sposób
leczenia pacjenta, czy też plan nadal jest prawidłowy. Ta decyzja oparta jest o dodatkowe skany
tomografii wiązki stożkowej lub dodatkowe skany TK do planowania. Umożliwia przygotowanie
planu do łatwego i szybkiego przeplanowania w iPlan RT Dose.
Punktem wyjściowym jest oryginalny plan leczenia, który jest aktualnie wykorzystywany do
leczenia pacjenta. Po każdej frakcji (lub za każdym razem, gdy dostępny jest nowy skan – z
tomografii wiązki stożkowej lub TK) do oryginalnego planu dodawany jest nowy zestaw danych.
Zestawy danych są łączone za pomocą fuzji – sztywno i elastycznie – a obiekty są automatycznie
przenoszone na nowy zestaw danych.
Lekarz/fizyk może teraz sprawdzić plan w oparciu o nowe kontury i nakładanie dawki
oryginalnego rozkładu dawki (obliczonego dla oryginalnego planu), i podjąć decyzję, czy plan
nadal jest prawidłowy.

Wspólny interfejs oprogramowania

iPlan RT Adaptive zapewnia ten sam interfejs użytkownika i takie same funkcje GUI jak iPlan RT
i iPlan RT Image.
Wspólne funkcje to między innymi:
• Wczytywanie historii i danych pacjentów
• Standardowe funkcje do manipulowania obrazami

Schemat pracy w iPlan RT Adaptive

Standardowy schemat pracy w iPlan RT Adaptive obejmuje dodanie nowego lub dodatkowego
zestawu danych, gdy jest on dostępny lub gdy jest to konieczne:

Przebieg procedury

1. Wczytać plan leczenia.

2. Zaimportować dodatkowe zestawy danych (skany CB CT lub dodatkowe skany TK do
planowania).

3. Wykonać fuzję obrazów, aby sprowadzić zestawy danych do tej samej ramki referencji.

iPLAN RT ADAPTIVE
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Przebieg procedury

4.

Przeprowadzić kształtowanie obiektów. iPlan RT Adaptive przeszukuje nowsze zestawy
obrazów pod kątem obiektów planowania zdefiniowanych w innych zestawach połączo-
nych za pomocą fuzji. Można definiować pary obiektów, a obiekty można przenosić z jed-
nego zestawu do innego, niezależnie od daty skanu. Jest to deformacja elastyczna.

5.
Przeprowadzić modyfikację obiektów, jeśli jest to konieczne. Umożliwia to dostosowanie
ukształtowanych obiektów za pomocą standardowych narzędzi do manipulowania obiek-
tami.

6. Sprawdzić zmiany fizyczne w obiektach w funkcji czasu i rozważyć, czy oryginalny roz-
kład dawki jest zadowalający.

7. Zdecydować, czy zachować oryginalny plan leczenia, czy przygotować dane do ponow-
nego planowania przy użyciu iPlan RT Dose.

Plany zapisane za pomocą iPlan RT Adaptive nie mogą zostać wczytane do iPlan RT Dose,
dopóki nie zostaną przygotowane do ponownego planowania.

Czym jest radioterapia adaptacyjna?
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14.2 Przeglądanie i importowanie danych

Informacje ogólne

Można wyświetlić plan leczenia i zaimportować nowsze zestawy danych w etapie View and
Import.

Ekran główny

Rysunek 248 
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14.2.1 Dodawanie dodatkowych zestawów obrazów

Informacje ogólne

Można zaimportować do planu leczenia nowsze zestawy obrazów pacjenta. Można dodać
wyłącznie dane TK.
Przed dodaniem nowego zestawu obrazów do istniejącego planu leczenia należy upewnić się, że
wczytany plan leczenia jest planem dla tego samego pacjenta, co nowe zestawy obrazów, i że
wczytany został właściwy plan.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Jakość skanów tomografii wiązki stożkowej może być bardzo różna. Należy upewnić się, że
wszystkie istotne informacje są prawidłowo wyświetlone, a w przypadku, gdy jakość
obrazu (zakres skanu lub kontrast) jest niewystarczająca, należy ponownie wykonać
skanowanie pacjenta i nie używać niepoprawnego skanu do żadnych ponownych walidacji
planu.

iPlan RT może wyświetlać wyłącznie informacje o wartościach jednostek Hounsfielda na
piksel, obliczonych i wyeksportowanych przez tomograf. Należy zachować ostrożność
podczas interpretacji tych informacji i upewnić się, że informacje są poprawne, np. dane z
tomografii wiązki stożkowej lub dane z angiografii rotacyjnej nie będą zawierały
rzeczywistych wartości HU! Jeśli podczas importu nie określono prawidłowej podtechniki/
techniki badania, oprogramowanie nie może rozróżnić prawidłowych wartości HU od
wartości w skali szarości.

Przed dodaniem nowego zestawu obrazów do istniejącego planu leczenia należy upewnić
się, że wczytany plan leczenia jest planem dla tego samego pacjenta, co nowe zestawy
obrazów, i że wczytany został właściwy plan.

Należy zawsze upewnić się, że dane wykorzystywane do planowania leczenia są
odpowiednie, tj. że wszystkie istotne informacje są widoczne i że zestawy danych nie są
zaburzone.
Należy dokładnie sprawdzić kształty struktur importowane z lub eksportowane do systemów
planowania innych firm. Ze względu na charakter standardu DICOM niektóre struktury mogą być
modyfikowane podczas przesyłania lub mogą zostać przypadkowo zmienione ze względu na
różne interpretacje standardu DICOM pomiędzy różnymi producentami systemów do planowania
leczenia.

Import zestawów danych

Przebieg procedury

1.

Kliknąć Add Data ...

2. Wprowadzić prawidłową podtechnikę techniki badawczej oraz orientację, naciskając
Orientation w oknie dialogowym Set Selection (str. 442).

Przeglądanie i importowanie danych
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Przebieg procedury

3.

Po wczytaniu wybranego archiwum program pyta, czy użytkownik chce dodać nowe dane
do aktualnych danych pacjenta.

• Kliknąć Yes, aby dodać nowe dane bezpośrednio do obecnych danych pacjenta.
• Kliknąć Cancel, aby przerwać import nowych danych.

UWAGA: Informacje na temat archiwów i opcji importu DICOM znajdują się w Klinicznej
instrukcji obsługi, iPlan RT Image.
 

Podczas importu danych w formacie DICOM należy sprawdzić, czy wszystkie ogólne
informacje w formacie DICOM (np. technika badania, nazwisko pacjenta, data urodzenia)
zostały prawidłowo zinterpretowane przez program iPlan RT Adaptive oraz czy informacje
przesłane ze skanera są prawidłowe.

Należy pamiętać o wprowadzeniu podtechniki dla każdego skanu.

iPLAN RT ADAPTIVE
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14.2.2 Modyfikowanie orientacji obrazu podczas importu

Wyświetlanie okna dialogowego Orientation

Kliknąć Orientation ... w oknie dialogowym Set Selection, aby wyświetlić okno dialogowe
Orientation.

Okno dialogowe Orientation

Rysunek 249 

Modyfikowanie orientacji obrazu

Aby uzyskać prawidłowe wyświetlanie danych (np. jednostek Hounsfielda), należy również
sprawdzić, że wybrana została właściwa technika obrazowania i podtechnika.

Wprowadzanie techniki i podtechniki

Technikę i podtechnikę można wprowadzić w polach Modality oraz Submodality w tym oknie
dialogowym lub w atrybutach planu leczenia w iPlan RT Dose.
Należy upewnić się, że dla obrazów tomografii wiązki stożkowej wpisana została podtechnika CB.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Należy uważać, aby podać poprawną orientację pacjenta w tomografie.

Każda zmiana orientacji jest zapisywana w komentarzu do serii i pliku dziennika.

Należy upewnić się, że wybrano prawidłową technikę i podtechnikę.

Przeglądanie i importowanie danych
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Należy pamiętać, że skany wykonane techniką tomografii wiązki stożkowej nie zawierają
rzeczywistych wartości HU i że obliczenie dawki może być nieprawidłowe.

Dostępne funkcje orientacji

Jeśli w trakcie badania operator tomografu użył złej orientacji lub wprowadził nieprawidłową
technikę, te funkcje umożliwiają poprawienie orientacji lub techniki. Należy jednak pamiętać, że
zależnie od tomografu i formatu informacji medycznych nagłówek danych może nie zawierać
informacji o orientacji obrazu.

Element Funkcja

Przeglądanie
obrazów

Przekroje w widokach rekonstrukcji obrazu można przeglądać w kolejności
rosnącej lub malejącej aż do zlokalizowania odpowiedniego obrazu. Można:
• za pomocą kółka myszy przewijać dostępne dane obrazowe przez poszcze-

gólne przekroje,
• za pomocą kółka myszy i przytrzymując klawisz Shift na klawiaturze przewi-

jać dostępne dane obrazowe grupami,
• za pomocą strzałek w górę i w dół na klawiaturze przewijać do przodu lub do

tyłu po jednym przekroju,
• za pomocą klawiszy Pg Up i Pg Dn na klawiaturze przewijać do przodu lub

do tyłu po kilka przekrojów.

Flip A-P Odwrócenie wybranego obrazu w następujących kierunkach:
• A-P (przód-tył),
• H-F (głowa-stopy),
• L-R (lewa-prawa).

Flip H-F

Flip L-R

Rotate A-P Obrót wybranego obrazu w następujących kierunkach:
• A-P (przód-tył),
• H-F (głowa-stopy),
• L-R (lewa-prawa).

Rotate H-F

Rotate L-R

Undo Powoduje cofnięcie ostatnio wprowadzonej zmiany.

Reset Resetuje wszystkie wprowadzone zmiany.

Modality Można tu wybrać technikę zestawu danych skanowania, jeśli nie została zdefi-
niowana na skanerze.

Submodality

Z bieżącej metody można wybrać odpowiednią metodę szczegółową, jeżeli nie
została wcześniej predefiniowana na skanerze:
• Angio
• Contrast
• CB = wiązka stożkowa

Patient Orienta-
tion

• W odniesieniu do orientacji pacjenta można wybrać opcje Prone, Supine,
Decubitus Left lub Decubitus Right, jeżeli orientacja nie została wcześniej
predefiniowana na skanerze.

• Jeżeli automatycznie zdefiniowano Unknown, przed przejściem do dalszych
etapów należy się upewnić, że wybrano właściwą opcję dla danych obrazo-
wych.

Scan direction

• W odniesieniu do kierunku skanowania należy wybrać albo Head first, albo
Feet first.

• Jeżeli automatycznie zdefiniowano Unknown, przed przejściem do dalszych
etapów należy się upewnić, że wybrano właściwą opcję dla danych obrazo-
wych.

Image Type

• Dla rodzaju obrazu należy wybrać Axial, Coronal, Sagittal lub Unknown.
• Jeżeli automatycznie zdefiniowano Unknown, przed przejściem do dalszych

etapów należy się upewnić, że wybrano właściwą opcję dla danych obrazo-
wych.

iPLAN RT ADAPTIVE
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Element Funkcja

Series com-
ment Przeglądanie komentarzy wprowadzonych przez operatora skanera.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Należy dokładnie skontrolować poprawność oznakowania obrazu (lewo-prawo, przód-tył,
góra-dół). Z przycisków obracania należy korzystać tylko wtedy, gdy korekta orientacji
pacjenta jest konieczna. Aby potwierdzić, że zdefiniowana orientacja jest poprawna, należy
kliknąć przycisk OK.

Przeglądanie i importowanie danych
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14.3 Fuzja obrazów

Informacje ogólne

Image Fusion umożliwia wykonywanie fuzji zestawów obrazów oryginalnego planu leczenia z
nowszymi, zaimportowanymi danymi. Ta funkcja sprowadza wszystkie zestawy danych do tej
samej ramki referencji w celu porównania obiektów i nałożenia dawki.
Bardzo ważne jest, aby wykonać jaką samą fuzję, jaka została przeprowadzona w rozwiązaniu
IGRT do pozycjonowania leczenia.
Zaleca się, aby przeprowadzić fuzję wszystkich dodatkowych zestawów danych (skanów TK lub
skanów tomografii wiązki stożkowej) z zestawem referencyjnym oryginalnego planu.
Pierwszym etapem algorytmu fuzji jest wykrycie pozycji początkowej. Jest on wykonywany
poprzez wykonanie fuzji punktów zrównoważenia obrazu. Następnym etapem jest zgrubna fuzja
siatki. Jeśli wykonana została fuzja ręczna, algorytm fuzji pominie pierwszy etap fuzji.

Położenie wyświetlanej dawki zależy od sztywnej fuzji obrazów. Aby uzyskać zrozumiałe
wyświetlenie dawki należy upewnić się, że sztywna fuzja obrazów odpowiada fuzji
wykonanej w celu ułożenia pacjenta do celów terapeutycznych.

Układ ekranu głównego

②

①
③

④

⑤
⑥

Rysunek 250 

Obszar planowania

Oprócz funkcji przedstawionych w widokach planowania oraz pasku narzędzi (patrz str. 49) w
obszarze planowania dostępne są następujące opcje.

Nr Element Funkcja

① Lupa Lupa umożliwia weryfikację dokładności po zakończeniu fuzji
obrazów.

iPLAN RT ADAPTIVE
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Nr Element Funkcja

② Niebieski/bursztynowy
W celu łatwego rozróżnienia pomiędzy zestawami obrazów,
które poddawane są fuzji, w widokach przekrojów jeden zes-
taw przedstawiony jest na niebiesko, a drugi na żółto.

③ Lista par fuzji

W górnej części obszaru funkcji wymieniono połączone w pa-
ry zestawy obrazów.
• Funkcja New ... umożliwia zdefiniowanie nowych par fuzji

obrazów lub zmodyfikowanie par istniejących (patrz str.
447).

• Funkcji Reset można użyć do odwrócenia ukończonej fuzji
obrazów.

④ Blue/Amber
Te funkcje umożliwiają dostosowanie ustawień kolorów nie-
bieskiego/bursztynowego i tym samym poprawę wyświetlania
obrazów (patrz str. 449).

⑤ Manual Fusion Funkcje fuzji ręcznej służą do dużych (Coarse) i małych (Fi-
ne) dostosowań, patrz str. 452.

⑥ Automatic Fusion
Dostępne są tu funkcje umożliwiające zdefiniowanie określo-
nego zakresu, który można potem zastosować podczas fuzji
automatycznej (patrz str. 456).

Terminologia

Termin Opis

Zestaw powiąza-
ny

Jest to drugi zestaw obrazów pary zestawów fuzji. Jest połączony z zesta-
wem danych ułożenia ciała pacjenta.

Zestaw danych
ułożenia ciała pa-

cjenta

Zestaw danych ułożenia ciała pacjenta to pierwszy zestaw na liście zesta-
wów możliwych do wybrania w celu przeprowadzenia fuzji. Jest to zestaw
obrazów, z którym wszystkie zestawy obrazów są łączone za pomocą fuzji
bezpośrednio lub pośrednio:

CT 1

CT 1

CT 1

CB 1

CB 2

CB 3

Wszystkie dodatkowe zestawy danych powinny być połączone za pomocą
fuzji z zestawem referencyjnym oryginalnego planu.
W powyższym przykładzie TK1 to zestaw danych ułożenia ciała pacjenta i
zestaw referencyjny w planie oryginalnym.
Zestaw danych ułożenia ciała pacjenta to zestaw obrazów wykorzystywa-
nych do późniejszego ułożenia ciała pacjenta na stole terapeutycznym.

Fuzja obrazów
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14.3.1 Definiowanie par fuzji

Informacje ogólne

Przed przeprowadzeniem fuzji obrazów należy zdefiniować odpowiednie pary obrazów.
Firma Brainlab sugeruje połączenie wszystkich dodatkowych zestawów danych za pomocą fuzji
do aktualnego TK do planowania leczenia.
Podczas fuzji obrazów drugi zestaw danych zostanie poddany translacji i rotacji tak, aby
odpowiadał pierwszemu zestawowi obrazów. Ponieważ aplikacje innych producentów mogą nie
obsługiwać obróconych zestawów danych, zestaw danych, który ma zostać wyeksportowany,
powinien być pierwszym zestawem obrazów pary fuzji.

Aktywacja tworzenia par obrazów

Przebieg procedury

1. Aby zdefiniować odpowiednie pary obrazów, należy kliknąć New ... w obszarze funkcji.

2. W tym momencie pokazuje się okno dialogowe fuzji.

Okno dialogowe Fusion Creation

Rysunek 251 

Wybór par fuzji

Aby połączyć za pomocą fuzji dodatkowe zestawy danych z oryginalnym skanem TK
wykorzystanym do planowania:

Przebieg procedury

1. Poniżej Image Set 1 wybrać oryginalny skan TK wykorzystany do planowania.

2. Poniżej Image Set 2 wybrać dodatkowy skan TK.

3. Kliknąć przycisk OK.

iPLAN RT ADAPTIVE
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Lista fuzji

Rysunek 252 
Połączone w pary zestawy obrazów są wyświetlane na liście fuzji w obszarze funkcji.

Ponowne planowanie

Zaleca się, aby do celów ponownego planowania wybrać nowy skan TK do planowania (nowy
zestaw referencyjny) jako Image Set 1, a stary zestaw referencyjny jako Image Set 2.

Rysunek 253 

Ta sama ramka referencji

Zestawy obrazów w tym samym układzie odniesienia są oznaczone poprzedzającym je szarym
polem ze znakiem potwierdzenia na liście par zestawów obrazów w pasku menu. Te informacje o
układzie odniesienia pochodzą z pliku DICOM wykorzystanego do importowania zestawów
obrazów do oprogramowania do planowania, które zawiera zadanie fuzji obrazów Image Fusion.

Zestawy z pseudo-ramką referencji

Zestawy obrazów z taką samą informacją wolumetryczną (tj. taką samą liczbą przekrojów, takimi
samymi położeniami przekrojów, takimi samymi orientacjami przekrojów i takimi samymi datami
skanów) są uważane za nadające się do fuzji za pomocą fuzji podobnej do ramki referencyjnej.
Jeśli nie zostały już poddane fuzji, takie pary zestawy obrazów można zidentyfikować przez
poprzedzające je szare pole ze znakiem zaznaczenia na liście par zestawów obrazów w pasku
menu.

Fuzja obrazów
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14.3.2 Poprawianie wyświetlania fuzji

Informacje ogólne

Aby rozpoznawanie przedstawianych zestawów obrazów było łatwiejsze, zestaw danych ułożenia
ciała pacjenta zdefiniowany dla pary fuzji (patrz str. 447) jest wyświetlany w kolorze niebieskim.
Zestaw obrazów, który ma zostać dostosowany w taki sposób, aby pasował do zestawu danych
ułożenia ciała pacjenta podczas fuzji obrazów, jest wyświetlany w kolorze bursztynowym.
Aby wspomóc orientację, bursztynowy zestaw obrazów i niebieski zestaw obrazów są
zidentyfikowane w prawym górnym rogu widoków obrazów.

Widok fuzji

① ②

Rysunek 254 

Nr Element

① Zwykły sposób wyświetlania

② Aktywowane krawędzie widoku bursztynowego

Suwak Blue/Amber

Rysunek 255 

Dostosowywanie wyświetlania fuzji

Opcje

W celu wyraźniejszego wyświetlenia określonego zestawu obrazów należy przesunąć suwak w
odpowiednim kierunku (Blue lub Amber).

Aby pokazywane były tylko zarysy określonego zestawu obrazów, należy zaznaczyć odpowied-
nie pole wyboru Edges.

iPLAN RT ADAPTIVE
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14.3.3 Poprawianie okienkowania obrazów

Informacje ogólne

Jeżeli użytkownik przeprowadza fuzję obrazów, może zdefiniować zaawansowane ustawienia
okienkowania indywidualnie dla każdego zestawu obrazów.
Dostosowanie tych ustawień umożliwia łatwiejsze rozpoznawanie przedstawionych zestawów
obrazów.

Aktywacja zaawansowanego okienkowania

Procedura

Kliknąć przycisk Advanced Windowing, aby otworzyć okno dialogowe Windowing.

Okno dialogowe Windowing

Rysunek 256 

Dostosowywanie okienkowania obrazów

Wyświetlane są dwie oddzielne karty zakładek (Windowing Blue i Windowing Amber), co
umożliwia zdefiniowanie indywidualnych ustawień okienkowania dla każdego zestawu obrazów.
Szczegółowe dane dotyczące zaawansowanego dostosowania okienkowania są przedstawione w
sekcji str. 523.

Fuzja obrazów
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Resetowanie fuzji obrazów

Procedura

Ukończona fuzja obrazów może zostać w dowolnym momencie odwrócona przez kliknięcie Re-
set w obszarze funkcji.
Na liście par fuzji pole wyboru po lewej stronie pary obrazów (jeżeli początkowo zostały poddane
fuzji za pomocą ramki referencji) w tym momencie jest zaznaczone na szaro.

iPLAN RT ADAPTIVE
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14.3.4 Przeprowadzanie fuzji ręcznej

Informacje ogólne

Fuzja ręczna umożliwia ręczne połączenie bursztynowego zestawu obrazów z niebieskim
zestawem danych ułożenia ciała pacjenta zdefiniowanym w oknie dialogowym Fusion Creation
(patrz str. 447).
Funkcje służą do dużych (Coarse) i małych (Fine) modyfikacji.
Modyfikacje dokonane przez użytkownika są wyświetlane we wszystkich widokach obrazów.

Funkcje fuzji

Rysunek 257 

Widok fuzji zgrubnej

①

②

Rysunek 258 

Przeprowadzanie fuzji zgrubnej

Przebieg procedury

1. W obszarze funkcji kliknąć Coarse.

2.
Aby przesunąć obraz w linii prostej w dowolnym kierunku, należy umieścić mysz w środku
widoku obrazu i przeciągnąć za pomocą symbolu dłoni ① aż do uzyskania prawidłowego
położenia obrazu bursztynowego.

3.
Aby obrócić obraz, umieścić kursor myszy na krawędzi widoku obrazu i przeciągnąć za
pomocą symbolu ręki ze strzałką ② aż do uzyskania prawidłowego położenia obrazu bur-
sztynowego.

Fuzja obrazów
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Widok fuzji precyzyjnej

① ②

Rysunek 259 

Przeprowadzanie fuzji precyzyjnej

Przebieg procedury

1. W obszarze funkcji kliknąć Fine.

2.
Aby przesunąć obraz w linii prostej (w górę, w dół, w lewo lub w prawo), należy umieścić
mysz na krawędzi widoku obrazu (na górze, na dole, po lewej, po prawej) i klikać symbol
strzałki ① aż do uzyskania prawidłowego położenia obrazu bursztynowego.

3.
Aby obrócić obraz, umieścić kursor myszy na krawędzi narożnika widoku obrazu i klikać
symbolem zakrzywionej strzałki ② aż do uzyskania prawidłowego położenia obrazu bur-
sztynowego.

UWAGA: Wielkość przesunięcia przy każdym kliknięciu przycisku myszy podczas precyzyjnej fuzji
ręcznej zależy od wybranego współczynnika powiększenia.
 

Resetowanie fuzji obrazów

Procedura

Ukończona fuzja obrazów może zostać w dowolnym momencie odwrócona przez kliknięcie Re-
set w obszarze funkcji.
Na liście par fuzji pole wyboru po lewej stronie pary obrazów (jeżeli początkowo zostały poddane
fuzji za pomocą ramki referencji) w tym momencie jest zaznaczone na szaro.

iPLAN RT ADAPTIVE
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14.3.5 Definiowanie zasięgu fuzji

Informacje ogólne

Definiowanie zasięgu fuzji w zestawie danych ułożenia ciała pacjenta umożliwia wykluczenie
informacji pochodzących z dalszej fuzji automatycznej, które nie są spójne w obydwu zestawach
obrazów i które z tego powodu mogłyby prowadzić do niedokładności fuzji. Przykłady obejmują
ruchome objętości tarczowe lub lokalizatory.
Aby uzyskać optymalny wynik, należy dostosować obszar, na którym ma zostać przeprowadzona
fuzja tak, aby zawierał jak najwięcej podobnych informacji i wykluczyć wyłącznie różniące się
obszary.
Ma to szczególne znaczenie, jeżeli użytkownik planuje dokonać fuzji zestawów danych
uzyskanych przy różnych ułożeniach pacjenta, np. przy różnych zgięciach głowy lub skanów
przeprowadzonych podczas cyklu leczenia, podczas których nastąpiło zmniejszenie lub
zwiększenie masy ciała pacjenta.

Funkcje fuzji

Rysunek 260 

Uzyskiwanie dostępu do funkcji zakresu fuzji

Przebieg procedury

1. Aby zdefiniować zakres fuzji, należy kliknąć Modify Range ... w obszarze funkcji.

2. W tym momencie w oknie dialogowym Modify Range można zmodyfikować domyślny
zakres fuzji.

UWAGA: Ponieważ anatomia pacjenta zwykle jest inna (tomografia wiązki stożkowej w
porównaniu z oryginalnym TK), ważne jest, aby zdefiniować zakres w oparciu o obszar
poddawany terapii lub struktury nieruchome, takie jak kości.
 

UWAGA: Domyślny obszar zainteresowania dla automatycznej fuzji obrazów to 70% rozmiaru
Zestawu obrazów 1 (zgodnie z ustawieniami w oknie dialogowym New...).
 

Fuzja obrazów
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Okno dialogowe Modify Range

Rysunek 261 

Modyfikowanie zakresu fuzji

Przebieg procedury

1.

Kliknąć przycisk Adjust Fusion Region po prawej stronie okna dialogowego.

2. Umieścić mysz na niebieskiej ramie w widoku obrazu.

3. Rama zmienia kolor na żółty i możliwa jest jej modyfikacja w taki sposób, aby obejmowała
obszar używany jako układ odniesienia fuzji.

4. Kliknąć OK, aby potwierdzić zakres fuzji.

Zdefiniowany zakres fuzji powinien być odpowiednio ustawiony i wystarczająco duży, tak aby
obejmował możliwie najwięcej struktur mających znaczenie dla planowanego leczenia.

Przy wychodzeniu z etapu fuzji obrazów bez zachowania zmian wszelkie informacje
dotyczące zakresu fuzji zdefiniowane przez użytkownika są porzucane. W takich
przypadkach konieczne jest ponowne zdefiniowanie zakresu fuzji przed przeprowadzeniem
fuzji automatycznej (patrz str. 456).
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14.3.6 Przeprowadzanie fuzji automatycznej

Informacje ogólne

Funkcja fuzji automatycznej wykorzystuje algorytm informacji wzajemnych w celu dokonania fuzji
obrazów w oparciu o struktury anatomiczne wspólne dla obydwu zestawów obrazów.
W tym procesie nie są brane pod uwagę różnice jasności przekrojów obrazów.

Zdecydowanie zaleca się ustawienie odpowiedniego zakresu fuzji (patrz str. 454) przed
przeprowadzeniem fuzji automatycznej w celu zapewnienia odpowiedniej dokładności fuzji
automatycznej. Jeżeli wynik fuzji automatycznej jest niezadowalający, należy
zmodyfikować zakres fuzji, aby poprawić wynik fuzji.

Funkcje fuzji

Rysunek 262 

Przeprowadzanie fuzji automatycznej

Przebieg procedury

1. Kliknąć AutoFUSE, aby aktywować automatyczną fuzję obrazów. 

2.
Algorytm fuzji automatycznej określa pozycję początkową poprzez dokonanie fuzji punk-
tów zrównoważenia obrazów, a następnie przeprowadzenie zgrubnej fuzji siatki. Jeżeli
została już przeprowadzona fuzja ręczna (patrz str. 452), ten etap jest pomijany.

3. Bursztynowy zestaw obrazów jest przesuwany i obracany aż do chwili dopasowania go
do niebieskiego zestawu danych ułożenia ciała pacjenta Fusion Creation (patrz str. 447).

Fuzja ukończona

Rysunek 263 

Fuzja obrazów
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Dalsze poprawki

Jeżeli fuzja automatyczna nie jest zadowalająca, można:
• przeprowadzić fuzję ręczną (patrz str. 452),
• doprecyzować zakres fuzji (patrz str. 454) i powtórzyć fuzję automatyczną.

Resetowanie fuzji obrazów

Procedura

Ukończona fuzja obrazów może zostać w dowolnym momencie odwrócona przez kliknięcie Re-
set w obszarze funkcji.
Na liście par fuzji pole wyboru po lewej stronie pary obrazów (jeżeli początkowo zostały poddane
fuzji za pomocą ramki referencji) w tym momencie jest zaznaczone na szaro.
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14.3.7 Weryfikacja dokładności fuzji

Informacje ogólne

Po dokonaniu fuzji dwóch zestawów obrazów użytkownik może użyć widoku lupy (w lewym
górnym widoku ekranu planowania) w celu wzrokowego zweryfikowania dokładności fuzji
obrazów.
• Lupa jest przedstawiona jako niebieska rama nałożona na żółty zestaw obrazów, który został

zmodyfikowany podczas fuzji obrazów.
• Zestaw danych ułożenia ciała pacjenta jest pokazany wewnątrz niebieskiej ramy.

Wszystkie obiekty zaznaczone konturem na zestawach danych połączonych za pomocą fuzji,
innych niż zestaw referencyjny, muszą zostać dokładnie sprawdzone na zestawie referencyjnym,
aby upewnić się, że lokalizacja i kontur obiektu są poprawne.

Widok lupy

Rysunek 264 

Weryfikacja dokładności fuzji

Przebieg procedury

1. Umieścić mysz nad obszarem lupy. W tym momencie lupa jest przedstawiana jako żółta
rama.

2. Przeciągnąć obszar lupy nad istotne anatomiczne punkty orientacyjne w celu zweryfiko-
wania dokładności fuzji zestawów obrazów.

UWAGA: W razie potrzeby można także zmienić rozmiar lupy za pomocą myszy, klikając i
przeciągając krawędź ramki.
 

Po ukończeniu fuzji obrazów należy koniecznie zweryfikować wzrokowo wynik fuzji, aby
upewnić się, że obrazy zostały poprawnie skorelowane.

Fuzja powinna odpowiadać fuzji zastosowanej do pozycjonowania pacjenta w systemie
IGRT.

Fuzja obrazów
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14.4 Kształtowanie obiektów

Informacje ogólne

iPlan RT Adaptive może przypisywać obiekty zdefiniowane w zestawie źródłowym do skanów
dodatkowych. Mapuje kopie obiektów na obrazach docelowych i dostosowuje je do aktualnego
rozmiaru i kształtu. Ten proces dostosowywania jest tutaj nazywany kształtowaniem obiektu.
Punktem początkowym kształtowania jest sztywna fuzja zestawów. Można wybrać źródłowy
zestaw danych, a wszystkie obiekty z tego źródłowego zestawu danych zostaną poddane
kształtowaniu w oparciu o elastyczną fuzję tych dwóch zestawów danych.
Obiekty o strukturze typu „kontur zewnętrzny” nie są poddawane kształtowaniu. Kształtowanie
można wykonać wyłącznie na zestawach danych TK i tomografii wiązki stożkowej. Obiekty mogą
być przenoszone do innego zestawu danych wyłącznie, gdy nie są obiektami kształtowanymi lub
nie były używane jako model do kształtowania.

Ekran główny

Rysunek 265 

Choć kształtowanie obiektów może zwiększać skuteczność schematu pracy konturowania,
nie zastąpi klinicznej oceny dokonanej przez lekarza. Zdeformowane kontury NIE SĄ
automatycznie prawidłowe i lekarz musi sprawdzić, zmodyfikować i zatwierdzić
zdeformowane kontury na każdym przekroju przed użyciem ich do oceny planu lub do
planowania leczenia.

Obiekty na skanach MR

Jeśli obiekty zostały zdefiniowane w zestawie danych MR, należy przenieść je do zestawu
referencyjnego TK przed wykonaniem kształtowania obiektów. Można to wykonać w etapie
kształtowania obiektów:

Przebieg procedury

1. Wybrać zestaw danych zawierający obiekty.

iPLAN RT ADAPTIVE
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Przebieg procedury

2.
Wybrać przycisk szczegółowych informacji o obiekcie na liście obiektów.

3. W zakładce Image Set wybrać docelowy zestaw TK i aktywować pole wyboru Move all
objects.

4. Nacisnąć przycisk OK.

Kształtowanie obiektów

Przebieg procedury

1.

Wybrać jeden zestaw z listy pod Source Image Set w obszarze funkcji. Źródłowy zestaw
obrazów musi być skanem TK i wyłącznie zestawem obrazów z obiektami należącymi do
tego zestawu obrazów. Dostępne są wyłącznie zestawy połączone za pomocą sztywnej
fuzji.

2. Wybrać docelowy zestaw obrazów. Obiekty zostaną poddane kształtowaniu do tego zes-
tawu.

3.

Kliknąć AutoMORPH. Oprogramowanie zaczyna teraz elastyczną deformację zestawu
źródłowego i przenoszenie obiektów, tworząc duplikaty obiektów. Nowe obiekty należą do
docelowego zestawu obrazów. Zewnętrzny kontur nie jest poddawany kształtowaniu.
Obiekty poddane kształtowaniu są wyświetlane z kropkowanymi krawędziami.
Można wyświetlić siatkę deformacji w zakładce Grid. Umożliwia to wyświetlenie deforma-
cji i obszarów, w których zestaw danych został bardziej lub mniej zdeformowany.
Jeśli wynik fuzji elastycznej odbiega od oczekiwanego, należy zmodyfikować zakres.
Zewnętrzny kontur nie jest poddawany kształtowaniu wyłącznie wówczas, jeśli wybrano
prawidłowy rodzaj obiektu.

4. Należy dokładnie sprawdzić wszystkie obiekty, aby upewnić się, że lokalizacja i kontur są
poprawne.

Jeśli zestawy danych źródłowy i docelowy mają różny zakres skanowania, obiekty mogą
zostać przycięte a obiekty poza zakresem zestawu nie zostaną przeniesione.

Przed użyciem obiektów do planowania, należy je zweryfikować i, jeśli to konieczne,
zmodyfikować.

Przeglądanie obiektów poddanych kształtowaniu

Obiekty stworzone w tym etapie są teraz włączone do planu leczenia i można je przeglądać w
zakładce Plan Contents, zgrupowane pod zestawem danych, do którego należą:

Kształtowanie obiektów
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Rysunek 266 

Przed ręczną zmianą nazwy dowolnego obiektu lub zestawu danych należy pamiętać, że
może to prowadzić do trudności w rozpoznaniu wersji obiektu (np. nazwa zestawu
docelowego inna niż określony zestaw docelowy w nazwie obiektu).

Usuwanie obiektów poddanych kształtowaniu

Procedura

Aby zresetować kształtowanie, kliknąć Reset.

Funkcja Reset usuwa wszystkie obiekty stworzone podczas etapu kształtowania.

Jeśli kształtowanie zostanie powtórzone, istniejące wcześniej obiekty zostaną zastąpione
nowymi.

Modyfikowanie zakresu kształtowania

Domyślny zakres fuzji do kształtowania obiektów to zewnętrzny kontur źródłowego zestawu
danych, jeśli jest dostępny. Jeśli nie ma zewnętrznego konturu, jest to cały zestaw przekrojów
zestawu docelowego. Jeśli zakres fuzji zostanie zmodyfikowany ręcznie, wykorzystywane jest
przecięcie konturu zewnętrznego i obszaru zainteresowania.
Aby zmniejszyć obszar zainteresowania uwzględniany przez algorytm kształtowania:

iPLAN RT ADAPTIVE
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Przebieg procedury

1.

Kliknąć Modify Range...
Wyświetlane jest okno dialogowe Modify Range:

2.
Należy kliknąć przycisk Adjust Outer Contour Region po prawej stronie okna dialogo-
wego.

3.
W widoku Axial, Coronal lub Sagittal umieścić kursor myszy nad niebieską ramką i do-
stosować ramkę tak, by wykluczyć obszar, który nie ma być brany pod uwagę podczas
kształtowania.

4. Aby potwierdzić wybór, należy kliknąć OK.

UWAGA: iPlan RT Adaptive wykorzystuje dwa różne algorytmu kształtowania. Jeśli struktury w
zestawie źródłowym są w rodzaju prostaty, pęcherza lub odbytnicy, przed transformacją
elastyczną najpierw wypełniane są przestrzenie z powietrzem.
 

Kształtowanie obiektów
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14.4.1 Widok siatki

Informacje ogólne

Wynik kształtowania obiektów jest także przedstawiony jako siatka, z wyświetleniem macierzy
deformacji.

Widok siatki

Rysunek 267 

Ograniczenie rozmiaru

Liczba punktów dozwolonych w macierzy siatki jest ograniczona, jeśli użytkownik chce ją
eksportować. Eksport siatki może mieć maksymalny rozmiar 10 MB, w zależności od rozmiaru
obszaru zainteresowania. Można więc zwiększyć ziarnistość macierzy, zmniejszając obszar
zainteresowania za pomocą opcji Modify Range...

Eksport siatki

Aby wyeksportować siatkę jako dane numeryczne, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w
oknie siatki i wybrać Export Deformation Field to Clipboard. Następnie można te dane wkleić
do innej aplikacji.

iPLAN RT ADAPTIVE
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14.5 Modyfikacja obiektów

Informacje ogólne

W tym etapie można przeglądać i modyfikować obiekty poddane kształtowaniu, jeśli to konieczne,
za pomocą narzędzi do rysowania iPlan RT.

Ekran główny

①

②

③

Rysunek 268 

Nr Element Funkcja

① Przycisk Slice and Image
Set Selection Wybór zestawu obrazów, który ma zostać wyświetlony.

② Image sets

③ Objects
Wybór obiektów, które mają zostać wyświetlone i zmodyfiko-
wane (wyłącznie wybrany obiekt może zostać zmodyfikowa-
ny).

Widoki

Zakładka Widoki

Overview

Można przeglądać obiekty z różnych zestawów obrazów jednocześnie, wciska-
jąc klawisz Control na klawiaturze i klikając wiele zestawów obrazów na liście
Image Sets.
Wybrać zestaw obrazów, który ma zostać użyty jako tło, za pomocą przycisku
Slice and Image Set Selection.
W tej zakładce nie można modyfikować obiektów.

Slices Można wyświetlać obiekty wyłącznie w jednym zestawie obrazów jednocześnie.

Modyfikacja obiektów
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Kliknąć dwukrotnie obiekt, aby go wyśrodkować. Wybrany obiekt jest wyświetlany z grubszymi
konturami. Obiekty poddane kształtowaniu mają kropkowane kontury.
Nie można modyfikować obiektów oryginalnych.

Modyfikowanie obiektów

Nie można modyfikować obiektów w oryginalnym planie. Jednak można modyfikować obiekty
poddane kształtowaniu w zakładce Slices. Ten etap oferuje funkcje iPlan do manipulowania
obiektami, w tym:
• Funkcje Brush i Eraser
• Smartbrush
• Funkcję SmartShaper

Te funkcje opisano bardziej szczegółowo w sekcji str. 135.
Należy upewnić się, że do modyfikacji wybrany został właściwy obiekt.

Przed wyjściem z tego etapu należy upewnić się, że wszystkie obiekty są prawidłowe.
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14.6 Sprawdzanie planu leczenia

Informacje ogólne

W etapie Review można sprawdzić zmiany w planowanych obiektach, porównując ich aktualny
stan ze stanem w oryginalnym planie leczenia. Można także sprawdzić rozkład dawki z
oryginalnego planu i zdecydować, czy nadal jest on odpowiedni dla pacjenta w aktualnych
warunkach.
Etap Review jest dostępny wyłącznie w przypadku, gdy plan oryginalny zawiera plan dawki.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Przesunięcia i objętości są obliczane w oparciu o obiekty poddane segmentacji. Jeśli
obiekt nie mógł zostać poddany segmentacji w całości (np. z powodu różnego zakresu
skanowania w zestawie danych źródłowym i docelowym) przesunięcia i objętości nie
odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji. Należy to uwzględnić przed podjęciem ostatecznej
decyzji.

Jeśli nowy zestaw danych obrazowych pokazuje zmianę w anatomii pacjenta, ekspert
kliniczny musi zdecydować, czy aktualizacja planu jest konieczna. Szpital jest
odpowiedzialny za zdefiniowanie procedur adaptacji planu leczenia podczas procesu
terapeutycznego.

Należy upewnić się, że wszystkie istotne informacje zostaną wyświetlone na nowym
zestawie danych (wystarczająco duży zakres skanowania, wystarczająco dobra jakość
obrazu) z wystarczającą jakością, aby można było podjąć decyzje, czy plan wymaga
aktualizacji, czy nie.

Należy zweryfikować, że używana jest prawidłowa kombinacja wersji obiektu i zestawu
danych do walidacji planu.

Przed rozpoczęciem sprawdzania należy upewnić się, że wszystkie obiekty są prawidłowe.

Przed podjęciem decyzji czy plan zachowuje ważność, czy nie, wyszkolony i doświadczony
lekarz musi dokładnie sprawdzić plan, wszystkie wyświetlone struktury, wyniki fuzji i
wszystkie wyświetlone wartości statystyczne. Wszystkie wartości wyświetlane przez
oprogramowanie mają na celu pomóc podczas podejmowania decyzji. Liczby należy
ocenić, zachowując rozsądek, a decyzji nie należy opierać wyłącznie na samych liczbach,
bez rozważenia całej sytuacji.

Korelacja różnych wersji obiektów między sobą opiera się o sztywną fuzję obrazów. Aby
uzyskać zrozumiałe informacje o przesunięciu, należy upewnić się, że sztywna fuzja
obrazów odpowiada fuzji wykonanej w celu ułożenia pacjenta do celów terapeutycznych.

Sprawdzanie planu leczenia
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Ekran główny

Rysunek 269 
W tym etapie dostępne są wyłącznie obiekty wykorzystane w planie leczenia.

Sprawdzanie rozkładu dawki

Można wyświetlić rozkład dawki obliczony dla oryginalnego planu leczenia w dowolnym widoku
przekroju w kilku zakładach w tym etapie. Można więc wyświetlić rozkład dawki dla oryginalnych
obiektów i dla obiektów poddanych kształtowaniu, aby sprawdzić, czy zaplanowany rozkład nadal
jest odpowiedni. Nakładanie się dawki jest oparte o sztywną fuzję obrazów.
Funkcje rozkładu dawki są opisane w sekcji str. 221.

Rozkład dawki nie jest ponownie obliczany. Obliczenia były oparte o początkowy,
niezdeformowany zestaw referencyjny. Dawka może nie być odpowiednia dla obiektów
poddanych kształtowaniu i dla zmienionej anatomii pacjenta.

Sprawdzanie zestawów

①
②

③
Rysunek 270 

Nr Element Funkcja

① Szara etykieta Obiekty poddane fuzji ale niekształtowane

② Szara etykieta z kursywą Obiekty nie poddane fuzji
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Nr Element Funkcja

③ Czarna etykieta Obiekty poddane fuzji i kształtowaniu lub obiekty oryginalne

Jednoczesne sprawdzanie obiektów

W zakładce Overview można przeglądać obiekty z różnych zestawów obrazów jednocześnie,
wciskając klawisz Control na klawiaturze i klikając kilka zestawów obrazów na liście Image Sets.
Wybrać zestaw obrazów, który ma zostać użyty jako tło, za pomocą przycisku Slice and Image
Set Selection.

Sprawdzanie zmian obiektów w czasie

W zakładce Object History można sprawdzić zmiany w planowanych obiektach zachodzące w
czasie. Okno główne zawiera zarówno dane graficzne, jak i numeryczne, dla każdego obiektu z
każdego dostępnego zestawu danych, uporządkowane chronologicznie.

①

②

③

⑤

④

⑥

⑦
Rysunek 271 

Nr Element Funkcja

① Porównanie

Kliknąć, aby wybrać miarę do porównania obiektów w czasie:
• procentowa względna zmiana objętości
• objętość absolutna
• przesunięcie środka obiektu, gdzie przesunięcie jest obliczane na

podstawie sztywnej fuzji obrazów

② Trendy obiektu Każda linia ma kolor odpowiadający obiektowi.

③ Zestaw obrazów Zestawy są uporządkowane zgodnie z datą skanowania lub impor-
tem.

④ Zestaw danych Aktywować to pole wyboru, aby włączyć zestaw danych do wykresu
i do eksportu.

⑤ Obiekty Obiekty, które mogły zostać przycięte podczas kształtowania, są za-
znaczone gwiazdką (*).

⑥ Tabela wartości Wartości numeryczne będące podstawą wykresu.

⑦ Copy
Kopiuje wybrane dane, które można wkleić do innej aplikacji. Kopio-
wane są wyłącznie te kolumny, dla których zaznaczone jest pole
wyboru.

Sprawdzanie planu leczenia
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UWAGA: Nałożenie dawki nie jest dostępne w tym widoku, ale można je zobaczyć w zakładce
Overview.
 

Przed porównaniem wartości wyświetlonych w historii obiektu dla różnych wersji obiektu,
należy sprawdzić, czy wszystkie obiekty są całkowicie widoczne na różnych zestawach
danych i czy różne segmenty obiektu (np. rdzeń kręgowy) zostaną porównane.

Sprawdzanie zestawów obrazów jeden obok drugiego

W zakładce Side by Side można sprawdzać dane obrazowe i obiekty z dwóch zestawów danych
bezpośrednio, porównując je ze sobą.

Opcje

Aby wybrać, który zestaw zostanie wyświetlony po prawej stronie ekranu głównego, należy klik-
nąć aktualnie wybrany prawy zestaw obrazów na liście w obszarze funkcji, a następnie kliknąć
nowy zestaw obrazów.

Aby wybrać, który zestaw zostanie wyświetlony po lewej stronie ekranu głównego, należy klik-
nąć aktualnie wybrany lewy zestaw obrazów na liście w obszarze funkcji, a następnie kliknąć no-
wy zestaw obrazów.

Rysunek 272 

Sprawdzanie histogramu DVH

W zakładce DVH/Reconstructions można sprawdzić histogram dawka-objętość (DVH) dla
obiektu z oryginalnego planu lub dla obiektu poddanego kształtowaniu.

Przedstawiona dawka jest obliczana dla oryginalnego planu leczenia. Jednak w
obliczeniach DVH wykorzystywana jest objętość nowego obiektu.

Przed porównaniem DVH dla różnych wersji obiektu należy sprawdzić, czy obiekty są
całkowicie widoczne na różnych zestawach danych i czy różne segmenty obiektu (np.
płuca) zostaną porównane.
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Rozkład dawki nie jest ponownie obliczany. Obliczenia były oparte o początkowy,
niezdeformowany zestaw referencyjny. Dawka może nie być odpowiednia dla obiektów
poddanych kształtowaniu i dla zmienionej anatomii pacjenta.

①

②

Rysunek 273 

Nr Element Funkcja

① Lista zestawów obrazów
Należy wybrać zestaw obrazów zawierający obiekt, który ma
zostać wyświetlony. Można wybrać więcej niż jeden zestaw
obrazów, aby porównać DVH dla wielu wersji obiektu.

② Obiekty Należy wybrać obiekt, aby wyświetlić jego DVH. Dostępne są
wyłącznie obiekty używane w planowaniu leczenia.

Porównywanie wielu zestawów

Można porównać zestawy obrazów jednocześnie w zakładce Multiple Sets:

Przebieg procedury

1. Wybrać główny zestaw obrazów za pomocą głównego przycisku Slice and Image Set
Selection na pasku narzędzi. Obraz zostanie wyświetlony w prawym, górnym widoku.

2.

Wybrać inne zestawy obrazów w każdym z trzech pozostałych widoków, za pomocą przy-
cisku Slice and Image Set Selection w każdym widoku. Obiekty należące do głównego
zestawu (prawe górne okno) są wyświetlane we wszystkich pozostałych zestawach da-
nych.

Sprawdzanie planu leczenia
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14.7 Ponowne planowanie

Informacje ogólne

Po sprawdzeniu zmian w anatomii pacjenta, można podjąć decyzję, czy tworzyć nowy plan
leczenia.
Firma Brainlab zdecydowanie zaleca utworzenie nowego skanu TK pacjenta.

Przed przejściem do etapu „Prepare for Re-Planning” zaleca się zapisanie aktualnego
stanu planów. Podczas przygotowania model tkankowy w oryginalnym planie zostanie
usunięty, a wszystkie obiekty zostaną przeniesione do nowego zestawu referencyjnego
(„ponowne przypisanie roli”). Plany bez modelu tkankowego nie mogą być ponownie
rozpoczęte w iPlan RT 4.5 Adaptive.

Przygotowanie zaktualizowanego planu leczenia

Aby utworzyć zaktualizowany plan leczenia:

Przebieg procedury

1. Wykonać nowy skan TK pacjenta.

2.

Przejść schemat pracy w oprogramowaniu iPlan RT Adaptive, używając nowego skanu
(patrz str. 437).
W tym przypadku należy wykonać fuzję z nowym zestawem ustawionym jako „Zestaw ob-
razów 1”, patrz str. 448.

3. Wybrać opcję Proceed with Re-Planning w obszarze Navigator.

4.

Pojawi się monit o zapisanie planu.
• Wybrać nowy skan TK do planowania, który ma być wykorzystany jako zestaw referen-

cyjny.
• Zewnętrzny kontur jest usunięty. Plany bez modelu tkankowego nie mogą być ponow-

nie wczytane do iPlan RT Adaptive.
• Obiekty w nowym zestawie referencyjnym stają się obiektami planowania (przypisywa-

nie roli).

5.
iPlan RT Dose uruchamia się automatycznie, w etapie Surface Segmentation, umożliwia-
jąc użytkownikowi stworzenie nowego planu leczenia. Parametry ustawione w starym pla-
nie są nadal dostępne (wiązki, izocentrum itp.).

Jeśli nowy skan TK do planowania musi zostać zlokalizowany, lokalizację można wykonać
wyłącznie w oprogramowaniu iPlan RT Image. Po wykonaniu lokalizacji konieczne jest
ponowne przeprowadzenie sztywnej fuzji obrazów. Proszę później dokładnie sprawdzić,
czy obiekty nadal są prawidłowo zlokalizowane i otoczone konturem.
UWAGA: Grupa terapii nie powinna być zablokowana, jeśli kształt terapeutyczny musi
dostosować się do zmian.
 

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Należy zaktualizować położenie izocentrum i kształt terapeutyczny kolimatora
wielolistkowego (MLC), oraz przeprowadzić ponowną optymalizację planu IMRT do nowych
warunków, jeśli to konieczne.

Za każdym razem, gdy podjęta zostanie decyzja o adaptacji aktualnego planu leczenia,
należy ponownie przeskanować pacjenta na tomografie i zaimportować nowy skan TK, i
użyć go jako referencyjnego zestawu TK.
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Należy zachować ostrożność, wybierając nowy zestaw referencyjny. Zaleca się
wykonywanie obliczeń wyłącznie na podstawie skanu TK. Jeśli użyty zostanie stary skan
TK, dawka może nie odzwierciedlać rzeczywistego rozkładu.

Izocentrum i listki kolimatora nie są automatycznie dostosowywane dla nowego planu, ale
pozostają w położeniach ustawionych w oryginalnym planie.

Ponowne planowanie
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15 iPLAN RT PHANTOM QA
15.1 O oprogramowaniu iPlan RT Phantom QA

Informacje ogólne

Aplikacja iPlan RT Phantom QA, dostarczana wraz z iPlan RT Dose, umożliwia sprawdzenie,
czy dany plan leczenia spełnia określone wymagania. 

Wykonywanie mapowania na fantomie

Przebieg procedury

1. Uruchomić oprogramowanie iPlan RT Phantom QA.

2.
Wczytać skan TK fantomu terapeutycznego do oprogramowania iPlan RT Phantom QA.
Można wczytać skan TK fantomu, korzystając z tej samej procedury wczytywania, jak opi-
sano w sekcji str. 57.

3.

Dla skanu TK fantomu wykonać etapy Surface Segmentation oraz Object Creation.
Można wykonać te zadania tak samo, jak opisano dla iPlan RT.
• Patrz str. 73
• Patrz str. 113

4.

W etapie Phantom Mapping wczytać plan leczenia pacjenta, który ma zostać zweryfiko-
wany (patrz str. 474).
Można teraz przeglądać rozkład i punkty szczególne w planie leczenia, zmapowane na
fantomie.

Sprawdzanie rozkładu dawki poprzez napromienienie fantomu

W fantomie można umieścić kliszę dozymetryczną w celu napromienienia na żądanym poziomie
lub wykorzystać inne metody pomiaru dawki.
Napromienioną kliszę można poddać analizie za pomocą skanera dawki, potwierdzając, czy
rozkład dawki rzeczywiście jest zgodny z planem leczenia.

iPLAN RT PHANTOM QA
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15.2 Wczytywanie planu leczenia

Informacje ogólne

W etapie Phantom Mapping można wczytać plan leczenia. Pozwala to na sprawdzenie rozkładu
dawki, gdy jest on zmapowany na skanie TK fantomu.

Wczytywanie planu leczenia

Przebieg procedury

1.

W obszarze funkcji etapu Phantom Mapping należy kliknąć Load Treatment Plan ...,
aby wczytać żądany plan leczenia.
Można wczytać plan leczenia, wykorzystując tę samą procedurę wczytywania, jak opisa-
no dla iPlan RT Dose. Patrz str. 57.

2.

Po wczytaniu planu leczenia wyświetlany jest następujący komunikat:

Wczytywanie innego planu leczenia

Jeśli użytkownik nie chce zapisywać zmian w planie leczenia, ale chce przeprowadzić mapowanie
na fantomie z wykorzystaniem innego planu leczenia:

Przebieg procedury

1. Należy wybrać obiekt RTPlan przedstawiający plan leczenia w obszarze funkcji.

2. Kliknąć Delete. Plan leczenia zostanie usunięty.

3. Kliknąć Load Treatment Plan (patrz str. 474), aby wczytać inny plan leczenia.

Zalecenia

W trybie Phantom Mapping moduł zaleceń planu DICOM RT zawiera fikcyjne zalecenia z
docelową dawką zaleconą 1,0 Gy.

Wczytywanie planu leczenia
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15.2.1 Umieszczanie grup elementów do napromieniowania (izocentra)

Informacje ogólne

W przypadku rekonstrukcji w płaszczyźnie osiowej użytkownik może wyraźnie rozpoznać cienką
linię wskazującą położenie folii w płaszczyźnie pionowej. Niewielki okrąg oznacza otwór na sprzęt
dozymetryczny. Bieżące położenie izocentrum (grupa elementów do napromieniowania) jest
oznaczane jako mały zielony kursor krzyżowy.

Pozycjonowanie izocentrum

Izocentrum jest początkowo ustawiane w punkcie odniesienia zdefiniowanym podczas
segmentacji powierzchni (patrz str. 73).
Aby ustawić izocentrum zestawu danych pacjenta w miejscu kliszy lub w otworze do
umieszczania urządzeń dozymetrycznych, należy wykonać następujące czynności:

Przebieg procedury

1.

Wybrać grupę terapii w obszarze Functions etapu Phantom Mapping.

2. Kliknąć Position.

3.

Za pomocą myszy umieścić mały zielony kursor krzyżowy w pożądanym miejscu.

Skutek przesunięcia izocentrum

Po przesunięciu jednego izocentrum zostaje zachowana jego zależność z pozostałymi
izocentrami. Oryginalne wartości położenia MLC pozostają niezmienione.
Położenie izocentrum nie musi znajdować się w płaszczyźnie folii. Umożliwia to zastosowanie
fantomów z kilkoma wkładami folii w weryfikacji 3D. Eksport iPlan RT Dose może obejmować
dowolne przekroje i objętości.

iPLAN RT PHANTOM QA
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15.2.2 Ustawianie czynników normalizacji

Informacje ogólne

Po ustawieniu izocentrum zestawu danych pacjenta w żądanym miejscu, aby wyświetlić rozkład
dawki, można użyć funkcji Show Dose i Dose Display na pasku narzędzi. Więcej informacji na
temat tych funkcji można znaleźć w sekcji str. 221.
Jeśli dostarczana dawka przekracza zakres dawek dla kliszy, napromieniona klisza nie przedstawi
rozkładu dawki w dokładny sposób. W takim wypadku, w celu zredukowania dostarczanej dawki
przy utrzymaniu zależności, można użyć opcji funkcji MU Normalization ... w obszarze funkcji.

Aktywowanie normalizacji MU

Kliknąć MU Normalization ... w obszarze Functions etapu Phantom Mapping.

Wykonywanie normalizacji MU

Przebieg procedury

1.

Jeśli do frakcji różnych izocentrów (grupy elementów do napromieniowania) użyto tylko
jednej wartości jednolitej, wartość ta jest używana jako domyślna.
W przeciwnym razie w polu Divide by należy wpisać liczbę, przez którą należy podzielić
dostarczaną dawkę, np. jeśli użytkownik wpisze 10, dostarczana dawka jest redukowana
o czynnik 10.

2. Kliknąć OK, aby potwierdzić lub kliknąć Cancel, aby wyjść z okna dialogowego.

Wczytywanie planu leczenia
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15.2.3 Dodatkowe ustawienia

Points of Interest

Podczas mapowania na fantomie można także zdefiniować punkty szczególne, np. aby wyświetlić
minimalną lub maksymalną dawkę. Patrz str. 241

Zmiana parametrów wiązki i łuku

Po zdefiniowaniu czynnika normalizującego można, w zależności od potrzeb, zmienić parametry
wiązki i łuku:
• Patrz str. 199
• Patrz str. 203

Można zmienić kąty wejścia, aby umożliwić dostarczanie leczenia z wybranych kątów; można
nawet dostosować pojedyncze jednostki monitorowe (MU) do konkretnych potrzeb.
Na przykład można ustawić wszystkie wiązki poza jedną na zero, aby analizować tę konkretną
wiązkę. Należy zapisać oryginalne wartości jednostek monitorowych (MU) poszczególnych
wiązek, na przykład wykorzystując wydruk (patrz str. 417).

Weryfikacja

Modyfikacja jednostek monitorowych w mapowaniu na fantomie może prowadzić do bardziej lub
mniej zmienionych zależności MU pomiędzy elementami elementu złożonego (jak na przykład
element HybridArc) lub statycznymi segmentami IMRT z powodu zaokrąglania. Po modyfikacji
wartości MU należy zawsze wykonać weryfikację klisza-dawka względem planu zmapowanego na
fantomie, a nie względem oryginalnego planu leczenia z iPlan RT.

iPLAN RT PHANTOM QA

Kliniczną instrukcją obsługi Wyd. 1.5 iPlan® RT Wer. 4.5 477



15.3 Kończenie odwzorowania fantomu

Informacje ogólne

Po zakończeniu etapu Phantom Mapping można
• Zapisać plan leczenia (patrz str. 52). Plan leczenia zostanie zapisany łącznie z danymi

fantomu.
• Wybrać obiekt RTPlan i wyeksportować plan leczenia do standardu DICOM (patrz str. 379).
• Wydrukować plan leczenia (patrz str. 417).
• Zamknąć aplikację. Można wykonać to zadanie tak samo, jak opisano dla iPlan Dose (patrz

str. 54).

Kończenie odwzorowania fantomu
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16 iPLAN RT 4.5 FOR BRAIN
METASTASES 1.x

16.1 Przegląd

Informacje ogólne

Oprogramowanie iPlan RT 4.5 dopuszczone do zastosowania z oprogramowaniem Brain
Metastases to wersja Lean oprogramowania iPlan RT Dose 4.5. Należy używać go wyłącznie z
oprogramowaniem Brain Metastases w celu oddania do użytku i walidacji profili urządzeń.
Niniejszej wersji oprogramowania iPlan RT nie należy używać do planowania leczenia, w związku
z czym umożliwia ona wyłącznie ładowanie planów z celem planu typu Machine Quality
Assurance (zapewnianie jakości urządzenia).

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Oprogramowania iPlan RT 4.5 dopuszczonego do zastosowania z oprogramowaniem Brain
Metastases należy używać wyłącznie do oddawania do użytku i walidacji profilu
urządzenia. Nie należy go używać do tworzenia planów leczenia.

iPLAN RT 4.5 FOR BRAIN METASTASES 1.x
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Przegląd
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17 iPLAN RT 4.5 FOR
INVERSEARC 1.0

17.1 Przegląd

Informacje ogólne

Oprogramowanie InverseArc (produkowane przez firmę RaySearch współpracującą z firmą
Brainlab) to oprogramowanie medyczne, służące do przekształcania planów leczenia tworzonych
za pomocą oprogramowania iPlan RT Dose 4.5 lub dowolnego systemu do planowania leczenia
innego producenta do równoważnych planów VMAT (ang. Volumetric Modulated Arc Therapy).
Plan leczenia DICOM RT jest wymagany jako dane wejściowe (i jest zwany planem
referencyjnym). Wówczas za pomocą techniki VMAT zostaje utworzony równoważny plan
leczenia DICOM RT. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku
oprogramowania InverseArc.
W celu użycia planów leczenia utworzonych za pomocą oprogramowania iPlan RT Dose jako
referencyjnych planów leczenia w oprogramowaniu InverseArc konieczne jest wyeksportowanie
ich do standardu DICOM. Do tego celu służy aplikacja Platform (VMATifier-Platform). W
odróżnieniu od standardowego eksportu DICOM platforma ta zapewnia następujące warunki:
• ograniczenia histogramu dawka-objętość (DVH) są eksportowane w celu umożliwienia

przeglądania planów leczenia w oprogramowaniu InverseArc.
• Rozdzielczość wyeksportowanej macierzy dawki odpowiada rozdzielczości dawki w oknie

dialogowym Properties RTPlan w oprogramowaniu iPlan RT Dose. (Note: splitting to several
portions is not supported by the application for this treatment.) w przypadku wszystkich innych
platform rozdzielczość wyeksportowanej macierzy dawki odpowiada rozdzielczości serii
obrazów referencyjnych TK). Rozdzielczość wyeksportowanej macierzy dawki jest istotna ze
względu na fakt, że oprogramowanie InverseArc wykorzystuje dokładnie tę samą rozdzielczość
dawki podczas tworzenia planu leczenia VMAT.

Uwagi dotyczące planowania

Podczas używania oprogramowania iPlan RT Dose do tworzenia referencyjnych planów leczenia
dla oprogramowania InverseArc należy uwzględnić następujące informacje:
• Oprogramowanie InverseArc podejmuje próbę umieszczenia łuków VMAT podobnych do

konfiguracji wiązki/łuku w planie referencyjnym (tj. zwykle zastosuje te same kąty stołu i to
samo izocentrum). Użytkownik powinien jednak zawsze sprawdzić proponowaną konfigurację
łuku w oprogramowaniu InverseArc przed rozpoczęciem optymalizacji VMAT.

• Tworzenie równoważnego planu leczenia VMAT za pomocą oprogramowania InverseArc jest
optymalne, gdy plan referencyjny zawiera dystrybucję dawki, którą z łatwością można
odwzorować za pomocą łuku (tj. 9 równomiernie rozłożonych współpłaszczyznowych wiązek
IMRT).

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

W celu ponownego sprawdzenia systemu po zainstalowaniu oprogramowania InverseArc zaleca
się przeprowadzenie testów ponownie sprawdzających.

iPLAN RT 4.5 FOR INVERSEARC 1.0
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18 PONOWNE SPRAWDZANIE
POPRAWNOŚCI
OPROGRAMOWANIA

18.1 Przegląd

Informacje ogólne

Są to zalecane testy ponownie sprawdzające poprawność po dokonaniu drobnych zmian
systemu, włączając w to:
• poprawki systemu operacyjnego,
• instalację skanerów antywirusowych,
• instalację oprogramowania innych producentów.

W przypadku istotnych zmian w systemie operacyjnym (nowy system operacyjny, nowy pakiet
serwisowy) prosimy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Sposób przeprowadzania ponownego sprawdzania poprawności oprogramowania PatXfer RT wersja 1.5

W celu wykonania tych testów w oprogramowaniu PatXfer RT należy skonfigurować następujące
elementy:
• robocze archiwum DICOM Q/R,
• archiwum Brainlab na zmapowanym dysku sieciowym (jeśli nie jest dostępny dysk zmapowany,

należy użyć dysku lokalnego),
• archiwum eksportu DICOM SCU (jeśli nie jest dostępna sieć, lokalne archiwum eksportu

DICOM).

Przebieg procedury

1. Wybrać archiwum DICOM QR i nacisnąć przycisk Next. Czy widoczna jest lista pacjen-
tów?

2. Wybrać pacjenta i nacisnąć przycisk Next. Czy wszystkie obrazy pacjentów zostały wczy-
tane i wyświetlone?

3.
Wyeksportować dane pacjenta do archiwum w zmapowanym dysku. Czy wszystkie pliki
zostały wyeksportowane w oczekiwany sposób? Sprawdzić, używając programu Win-
dows Explorer (Eksplorator Windows).

4. Wrócić do listy wyboru archiwum. Wczytać wszystkie dane xBrain z archiwum Brainlab.
Czy dane zostały prawidłowo wczytane?

5. Wyeksportować wybranego pacjenta do skonfigurowanego archiwum eksportu DICOM
SCU. Czy wszystkie pliki zostały wyeksportowane w oczekiwany sposób?

Sposób przeprowadzania ponownego sprawdzania poprawności oprogramowania iPlan RT Image wersja 4.1

Do wykonania tych testów niezbędne są następujące dane weryfikacyjne:

PONOWNE SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI OPROGRAMOWANIA
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• czaszkowe dane xBrain pacjenta, z przynajmniej jednym zestawem obrazów TK i jednym
zestawem obrazów MRI.

Przebieg procedury

1.
Otworzyć pacjenta testowego. Czy można wczytać pacjenta/plan? Czy obrazy i plany, w
tym obiekty, są prawidłowo wyświetlane? Sprawdzić przegląd (widok trójwymiarowy i re-
konstrukcje), wiele przekrojów i wiele zestawów.

2.

Dotyczy wyłącznie zlokalizowanych danych pacjenta: Przejść do Localization, przypisać
prawidłowy lokalizator do zestawu danych TK. Czy niebieskie znaczniki lokalizatora są
zgodne z prętami lokalizacyjnymi w przekrojach dwuwymiarowych i są wyrównane w
trzech wymiarach odpowiednio do zastosowanej geometrii lokalizatora?

3.
Przejść do Image Fusion i wykonać automatyczną fuzję obrazów. Czy automatyczna fu-
zja obrazów jest wykonywana w oczekiwany sposób? Czy dostępne są widoki lupy i nie-
bieski/bursztynowy dla przeglądu wyników fuzji?

4.
Przejść do Object Creation, wybrać dowolny obiekt atlasu (np. pień mózgu) i nacisnąć
przycisk Segmentation. Czy automatyczna segmentacja jest wykonywana w oczekiwany
sposób?

5. Czy posegmentowane obiekty są prawidłowo wyświetlane we wszystkich widokach i w
trzech wymiarach? Zweryfikować kolor i kształt.

6.

Parametry w trzech wymiarach: Dodać obiekt atlasu Cerebrum (mózg) i rozpocząć auto-
matyczną segmentację. Stosując segmentację progową, wykonać segmentację obiektu
Bone (kość) w zestawie danych TK. Czy wyświetlanie trójwymiarowe jest prawidłowe?
Czy obrót przeglądu trójwymiarowego jest nadal możliwy?

7. Czy plan można pomyślnie zatwierdzić i zapisać?

8. Włączyć wszystkie elementy do drukowania. Czy można wydrukować plan?

9. Uruchomić oprogramowanie iPlan RT Image i wczytać ponownie plan testowy. Czy moż-
na pomyślnie wczytać plan testowy?

Sposób przeprowadzania ponownego sprawdzania poprawności oprogramowania iPlan RT wersja 4.5

Do wykonania tych testów niezbędne są następujące dane weryfikacyjne:
• Czaszkowe dane xBrain pacjenta ze skonturowanymi narządami krytycznymi i planowaną

objętością docelową.

Przebieg procedury

1.
Otworzyć pacjenta testowego. Czy pacjent testowy z obiektami jest wyświetlany prawidło-
wo? Sprawdzić przegląd (widok trójwymiarowy i rekonstrukcje), wiele przekrojów i wiele
zestawów.

2.
Czy przejść do Surface Segmentation i obliczyć zewnętrzny kontur? Czy zewnętrzny
kontur jest obliczany? Czy zewnętrzny kontur jest wyświetlany w widoku trójwymiaro-
wym?

3. Przejść do Object Manipulation i utworzyć powiększony obiekt. Czy można utworzyć po-
większony obiekt?

4. Przejść do Dose Treatment i utworzyć plan leczenia. Włączyć wyświetlanie dawki. Czy
wyświetlanie trójwymiarowe na zakładce planu napromieniania nadal działa?

5. Przejść do Dose Verification i przełączyć na widok rekonstrukcji pola. Czy wyświetlana
jest cyfrowa rekonstrukcja obrazu radiologicznego?

6. Czy plan można pomyślnie zatwierdzić i zapisać (np. pod nazwą Plan testowy)?

7. Czy plan można wyeksportować przez DICOM?

8. Jeśli dostępny jest eksport do ExacTrac Export: Czy plan można wyeksportować do sys-
temu ExacTrac?

9. Sprawdzić kalibrację drukarki. Włączyć wszystkie elementy do drukowania. Czy można
wydrukować plan?

Przegląd
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Przebieg procedury

10. Uruchomić oprogramowanie iPlan RT i wczytać ponownie plan testowy. Czy można po-
myślnie wczytać Plan testowy?

PONOWNE SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI OPROGRAMOWANIA
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19 OGÓLNE EKRANY I
FUNKCJE PASKA
NARZĘDZI

19.1 Zawartość widoków planowania

Informacje ogólne

Dostępne zakładki i widoki zależą od etapu schematu pracy.

Podstawowy widok planowania

Podstawowy widok planowania oferuje rekonstrukcje trójwymiarowe i rekonstrukcje przekrojów:

Rysunek 274 

Informacje kierunkowe

Litery oznaczające orientację obrazu znajdują się przy krawędzi każdego widoku.

Orientacja Opis

A Przedni

OGÓLNE EKRANY I FUNKCJE PASKA NARZĘDZI
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Orientacja Opis

P Tylny

L Lewy

R Prawy

H Głowa

F Stopy

Zawartość widoków planowania
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19.1.1 Oglądanie zestawów danych 3D

Informacje ogólne

W przypadkach, w których można przedstawić zawartość zestawów danych 3D, dostępne są
różne karty zakładek planowania.
UWAGA: W celu przedstawienia anatomii pacjenta wykorzystywane są przede wszystkim zestawy
danych 3D. W celu uzupełnienia informacji obrazowych w formie 3D mogą być wykorzystywane
zestawy danych 2D (patrz str. 491) i serie obrazów 4D (str. 496).
 

Widoki planowania

①

③

②

④

⑤

⑥

⑦
Rysunek 275 

Zawartość widoków planowania

Nr Element

① W lewym górnym rogu każdego widoku znajdują się różne funkcje, np. Full Screen.

② W zależności od bieżącego etapu planowania możliwe jest kliknięcie prawym przyciskiem
myszy niektórych obiektów w widokach planowania, aby wyświetlić menu kontekstowe.

③
Niektóre widoki zawierają model rekonstrukcji 3D uzyskany na podstawie zeskanowa-
nych obrazów oraz dodatkowych informacji strukturalnych, takich jak obiekty poddane
segmentacji.

④

Przekroje skanów są dostępne w innych widokach:
• W pierwszym wierszu znajdują się informacje na temat rodzaju skanu (np. MR lub TK),

liczba oznaczająca zestaw skanów (np. nr 1) oraz informacje o orientacji skanu.
• Numer bieżącego przekroju w zestawie skanów jest przedstawiany w drugim wierszu.

OGÓLNE EKRANY I FUNKCJE PASKA NARZĘDZI
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Nr Element

⑤

Rekonstrukcje skanów są dostępne w niektórych widokach:
• Pierwszy wiersz (w nawiasie): orientacja, przy której zestaw obrazów został początko-

wo pozyskany.
• Drugi wiersz: orientacja zrekonstruowanego widoku obrazu.
• Podane są także informacje na temat rodzaju skanu (np. MR lub TK) oraz liczba ozna-

czająca zestaw skanów (np. nr 1).

⑥ Ikona pacjenta (wyświetlana w dolnym lewym rogu każdego widoku) wskazuje kierunek
widoku.

⑦
Jeśli dostępne są serie danych 4D (na przykład podczas weryfikacji planu, patrz str.
527), w prawym dolnym rogu przekroju i widoków rekonstrukcji znajduje się panel kontrol-
ny, umożliwiający wyświetlanie symulacji ruchu narządów wewnętrznych.

Zawartość widoków planowania
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19.1.2 Oglądanie obrazów rentgenowskich

Informacje ogólne

Jeśli wczytane dane pacjenta zawierają dane w formie obrazów rentgenowskich, są one
wyświetlane na oddzielnej karcie zakładki X-ray Images.

Widoki obrazów rentgenowskich

①

② ③

Rysunek 276 

Zawartość widoku

Nr Element

① Funkcja Full Screen (patrz str. 507).

② Rodzaj obrazu (w tym przypadku DSA) i numer identyfikujący zestaw obrazów (np. nr 1).

③ Numer bieżącego obrazu w zestawie obrazów jest przedstawiany w drugim wierszu.

UWAGA: Obsługiwane są standardowe obrazy rentgenowskie i DSA.
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19.1.3 Oglądanie przekrojów

Informacje ogólne

Poza widokami rekonstrukcji na ekranie głównym, w przypadku pewnych zadań dostępna jest
oddzielna karta zakładki, zawierająca widoki oryginalnych przekrojów skanu TK.

Widoki przekrojów

Rysunek 277 

Modyfikowanie widoków przekrojów

Przebieg procedury

1.

Aby zdefiniować liczbę wymaganych przekrojów, kliknąć przycisk Number of Slices w le-
wym górnym rogu ekranu.

Zawartość widoków planowania
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Przebieg procedury

2.

Za pomocą myszy wybrać żądaną opcję.

3. Widoki przekrojów są aktualizowane zgodnie wyborem użytkownika.

Dodatkowe informacje

Pod widokami przekrojów znajduje się rekonstrukcja strzałkowa i czołowa.
Model trójwymiarowy także może być dostępny. Jest on aktualizowany zgodnie z modyfikacjami
zestawu danych, na przykład podczas tworzenia obiektów (patrz str. 113).
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19.2 Wybór przekroju i zestawu obrazów

Informacje ogólne

Za pomocą funkcji wyboru przekroju i zestawu obrazów można wybrać dane obrazowe, które
zostaną wyświetlone w obszarze planowania.

Aktywowanie

Procedura

Kliknąć przycisk Slice and Image Set Selection na pasku narzędzi.

Zakładki wyboru

Rysunek 278 

Dostępne zakładki

W zakładce Set Selection (patrz str. 495) można wybrać standardowe dane 3D.
Jeśli dostępne są odpowiednie dane skanów TK, za pomocą zakładki 4-D Series (patrz str. 496)
można utworzyć symulację ruchu narządów wewnętrznych i może ona być wyświetlana podczas
planowania leczenia.

Wybór przekroju i zestawu obrazów
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19.2.1 Wybieranie obrazów

Zakładka Set Selection

①

② ③

Rysunek 279 

Wybór zestawu obrazów

Przebieg procedury

1. Z listy dostępnych zestawów obrazów ① należy wybrać zestaw obrazów, który zostanie
wyświetlony. 

2.
• Aby zwolnić pamięć systemu, należy dezaktywować zestawy obrazów, które nie są

obecnie potrzebne, za pomocą przycisku Unload Images.
• Obrazy można w razie potrzeby ponownie uaktywnić za pomocą przycisku Load All.

3.

W zależności od aktualnego etapu z obszaru widoku przekroju ② można wybrać pojedyn-
czy przekrój lub zestaw kolejnych przekrojów.
• W obszarze widoku przekroju wybrany przekrój lub przekroje będą podświetlone na

niebiesko.
• W obszarze podglądu ③ wyświetlany będzie aktualnie zaznaczony przekrój lub pierw-

szy przekrój w aktualnie zaznaczonym zestawie przekrojów.

4. Należy kliknąć OK, aby potwierdzić wybór i wyświetlić przekroje w widokach obrazu ob-
szaru planowania.
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19.2.2 Definiowanie serii obrazów 4D

Informacje ogólne

Jeśli dostępnych jest kilka zestawów danych skanów TK z taką samą ramką referencji, można
utworzyć serię obrazów 4D, symulującą ruch narządów wewnętrznych. Tę serię można
wykorzystać jako podstawę przy określaniu koniecznego marginesu PTV (str. 113) oraz do
weryfikacji, czy ukończony plan leczenia jest dokładny i odpowiedni do zastosowania podczas
leczenia pacjenta (patrz str. 366).

Zakładka 4-D Series

Rysunek 280 

Wybór danych do serii 4D

Wszystkie zestawy skanów TK o tym samym identyfikatorze UID rammki referencji i tej samej
orientacji są automatycznie interpretowane jako serie obrazów TK 4D. W związku z tym konieczne
jest sprawdzenie, czy zostały wybrane właściwe zestawy skanów TK. Dostępne są także
następujące funkcje ręcznego tworzenia serii obrazów 4D:

Element Funkcja

Wybór zestawów danych, które zostaną włączone do serii 4D.

Move Up i Move
Down

Definiowanie sekwencji, w jakiej wybrany zestaw danych powinien pojawić
się w serii 4D.

Use Common
Windowing

Aktywacja tego pola wyboru zapewnia zastosowanie tego samego poziomu
okienkowania dla wszystkich zestawów danych w serii obrazów 4D w przy-
padku dostosowania poziomu okienkowania (patrz str. 521).

Wybór przekroju i zestawu obrazów
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Element Funkcja

Intensity Projec-
tions

Za pomocą okien wyboru projekcji natężenia można dokonać obliczenia po-
ziomu standardowej wartości szarości:
• Minimum Intensity Projection: stosowana jest najniższa (najciemniejsza)

wartość szarości ze wszystkich zaznaczonych zestawów danych.
• Maximum Intensity Projection: stosowana jest najwyższa (najjaśniejsza)

wartość szarości ze wszystkich zaznaczonych zestawów danych.
• Mean Intensity Projection: stosowana jest średnia wartość szarości ze

wszystkich zaznaczonych zestawów danych.
Po dokonaniu wyboru można za pomocą przycisku Create Image Sets ut-
worzyć osobny zestaw danych dla każdej z wybranych projekcji natężenia.
Nazwa wybranej projekcji i zestawu obrazów źródłowych służy do oznacza-
nia nowego zestawu obrazów.

UWAGA: W celu zmaksymalizowania wydajności systemu należy unikać wczytywania zestawów
skanów, które nie są bezpośrednio potrzebne do planowania leczenia.
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19.2.3 Przeglądanie przekrojów obrazów

Przeglądanie przekrojów

Opcje

Kliknąć ten przycisk Browse Slice, aby przemieszczać się do przodu po jednym prze-
kroju.

Kliknąć ten przycisk Browse Slice, aby przemieszczać się do tyłu po jednym przekroju.

Przeglądanie przekrojów

Opcje

Kliknąć ten przycisk Browse Slices, aby przemieszczać się do przodu do innej grupy
przekrojów.
Widok przewija określoną liczbę przekrojów w zależności od aktualnego widoku. Na
przykład w widoku 4 przekrojów widok przewija trzy przekroje do przodu. W widoku 9
przekrojów widok przewija osiem przekrojów do przodu.

Kliknąć ten przycisk Browse Slices, aby przemieszczać się w tył do poprzedniej grupy
przekrojów.
Widok przewija określoną liczbę przekrojów w zależności od aktualnego widoku. Na
przykład w widoku 4 przekrojów widok przewija trzy przekroje do tyłu. W widoku 9 prze-
krojów widok przewija osiem przekrojów do tyłu.

UWAGA: Przeglądanie odbywa się w kierunku wskazywanym przez ikonę pacjenta (wyświetlaną
w lewym dolnym rogu widoku obrazu).
 

Przeglądanie obrazów za pomocą myszy i klawiatury

Można także przeglądać dane obrazowe za pomocą myszy i klawiatury, w następujący sposób:
• za pomocą kółka myszy przewijać dostępne dane obrazowe przez poszczególne przekroje,
• za pomocą kółka myszy i przytrzymując klawisz Shift na klawiaturze przewijać dostępne dane

obrazowe po kilka przekrojów,
• za pomocą strzałek w górę i w dół na klawiaturze przewijać do przodu lub do tyłu po jednym

przekroju,
• za pomocą klawiszy Pg Up i Pg Dn na klawiaturze przewijać do przodu lub do tyłu po trzy

przekroje.
UWAGA: Te funkcje są dostępne także dla widoków przekrojów rekonstrukcji.
 

Wybór przekroju i zestawu obrazów
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19.2.4 Przewijanie głębokości i przekrojów

Informacje ogólne

W widokach rekonstrukcji przycisk Depth Scrolling umożliwia przewijanie rekonstrukcji skanów
wzdłuż osi wskazywanej przez ikonę pacjenta (w lewym dolnym rogu widoku obrazu). 
W widokach przekrojów przycisk Slice Scrolling umożliwia przewijanie dostępnych przekrojów. 

Widoki przekrojów

① ②

Rysunek 281 

Nr Element

① Przewijanie głębokości (rekonstrukcje)

② Przewijanie przekrojów

Stosowanie funkcji przewijania

Przebieg procedury

1.

Kliknąć przycisk Depth Scrolling / Slice Scrolling.

2.
Nacisnąć i przytrzymać lewy przycisk myszy i przesuwać mysz nad wybranym obrazem w
górę lub w dół, aż wyświetli się wymagana głębokość lub przekrój.
Można także przewijać dane obrazowe za pomocą rolki myszy.

3.

Aby wyłączyć funkcję, należy ponownie kliknąć przycisk Depth Scrolling / Slice Scrol-
ling.

UWAGA: Odległość oryginalnych przekrojów nie jest taka sama jak odległość przekrojów
stosowana dla rekonstrukcji.
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19.2.5 Modyfikowanie właściwości zestawu obrazów

Modyfikowanie właściwości zestawu obrazów

Opcje

Aby wyświetlić właściwości zestawu obrazów 3D, należy kliknąć ikonę obok zestawu
obrazów w zakładce Plan Content.

Rysunek 282 

Element Funkcja

Properties

Można wprowadzić krótki komentarz, jak na przykład bardziej szczegółowa na-
zwa. Komentarz zostanie uwzględniony w nazwie wyświetlanej w drzewie da-
nych, jeśli wcześniej przypisana nazwa zawiera mniej niż 6 znaków.
Można także wybrać podtechnikę, gdy jest to dostępne.

More
Wskazuje, czy podczas wczytywania dane obrazowe były w formacie DICOM
czy xBrain, oraz zawiera dodatkowe informacje na temat wybranego badania
pacjenta.

Wybór przekroju i zestawu obrazów
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19.3 Konfiguracja widoku podstawowego
19.3.1 Opcje widoku

Informacje ogólne

W niektórych widokach przycisk View Options umożliwia zmianę orientacji widoku.

Wybór opcji widoku

Przebieg procedury

1.

Kliknąć przycisk View options, aby wyświetlić dostępne opcje orientacji.

2.

Za pomocą myszy wybrać żądaną orientację.
Dostępne opcje orientacji są różne w zależności od bieżącego widoku i etapu planowa-
nia.

Wybrana opcja widoku (przykład)

Rysunek 283 

OGÓLNE EKRANY I FUNKCJE PASKA NARZĘDZI

Kliniczną instrukcją obsługi Wyd. 1.5 iPlan® RT Wer. 4.5 501



19.3.2 Typy widoku

Informacje ogólne

W przypadku niektórych widoków przycisk View Types umożliwia wybór typu widoku, który
zostanie wyświetlony.

Wybór typu widoku

Przebieg procedury

1.

Kliknąć przycisk View Types, aby wyświetlić dostępne opcje (Planes, 3D lub Objects).

2.

Za pomocą myszy wybrać żądaną opcję.

Dostępne typy widoku

Widok Opis

Planes

Kliknięcie opcji Planes powoduje wyświetlenie obiektów poddanych segmentacji ③ i
rekonstrukcji płaszczyzn ② w widoku 3D dostępnym w niektórych zakładkach plano-
wania.

①
②

③
• Wyświetlane informacje zależą od konkretnych wyborów w zakładce 3-D Plane

View (dostępna po naciśnięciu przycisku Options na pasku narzędzi, patrz str.
510).

• Lokalizacja płaszczyzn w widoku 3D jest dostosowywana w przypadku wprowa-
dzenia zmian w widokach 2D.

Konfiguracja widoku podstawowego
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Widok Opis

3D

Kliknięcie opcji 3D powoduje wyświetlenie trójwymiarowego (3D) modelu całego ob-
szaru skanu.

③

Objects

Kliknięcie opcji Objects powoduje wyświetlenie trójwymiarowego (3D) widoku tylko
planowanych obiektów.

③

UWAGA: W każdym przypadku można obrócić ekran, umieszczając mysz nad widokiem i
przesuwając w żądanym kierunku strzałkę, która się pojawia ③.
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19.3.3 Opcje składania

Informacje ogólne

W etapie Object Creation przycisk Composing Options umożliwia weryfikację dwóch
przekrojów obrazów z różnych zestawów danych, które zostały połączone za pomocą fuzji.

Wybór opcji składania

Przebieg procedury

1.

Kliknąć przycisk Composing Options, aby wyświetlić dostępne opcje (Off, Aperture lub
Blending).

2.

Za pomocą myszy wybrać żądaną opcję.

Dostępne opcje składania

Opcje Opis

Aperture

Umożliwia porównanie określonego obszaru przekroju referencyjnego (wyświetla-
nego w prawym górnym rogu widoku) z przekrojem w aktualnym widoku obrazu:

• Aby porównać przekrój referencyjny i aktualny, za pomocą myszy należy ustawić
niebieską ramkę nad obszarem, który ma zostać zweryfikowany.

• Za pomocą myszy zmienić rozmiar apertury, przeciągając krawędź ramki.

Konfiguracja widoku podstawowego
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Opcje Opis

Blending

Umożliwia porównanie całego przekroju referencyjnego (wyświetlany w kolorze bur-
sztynowym) z całym aktualnym przekrojem obrazu (wyświetlany na niebiesko).

• Aby wyświetlić więcej informacji na temat przekroju referencyjnego, należy
umieścić mysz nad obrazem, przytrzymać lewy przycisk myszy i przesunąć mysz
w prawo.

• Aby wyświetlić więcej informacji na temat aktualnego przekroju, należy umieścić
mysz nad obrazem, przytrzymać lewy przycisk myszy i przesunąć mysz w lewo.

Off Należy kliknąć Off, aby dezaktywować opcje składania.
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19.3.4 Środkowanie 2D

Informacje ogólne

Funkcja 2D Recenter umożliwia przesuwanie płaszczyzn rekonstrukcji w niektórych widokach
obrazów i środkowanie wyświetlanego obrazu. 

Środkowanie

① ②
Rysunek 284 

Nr Element

① Dostosowywanie wyświetlania w poziomie

② Dostosowywanie wyświetlania w pionie

Środkowanie obrazów

Przebieg procedury

1.

Kliknąć przycisk 2D Recenter, aby wyświetlić płaszczyznę pionową i poziomą, które są
oznaczone niebieskimi liniami na obrazie.

2.

Należy kliknąć myszą żądaną płaszczyznę i przeciągnąć linię aż do uzyskania odpowied-
niej pozycji. Obraz zostanie wyśrodkowany względem tego nowego położenia.
Aby jednocześnie przesunąć płaszczyznę poziomą i pionową, należy kliknąć punkt prze-
cięcia obu linii i przeciągnąć linie aż do uzyskania odpowiedniej pozycji.

3. Ponownie kliknąć 2D Recenter, aby wyłączyć funkcję.

Konfiguracja widoku podstawowego
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19.3.5 Powiększanie/pomniejszanie obrazów

Widoki Powiększenia/pomniejszenia

① ②

③

Rysunek 285 

Nr Element

① Standardowe powiększenie

② Powiększenie sekcji

③ Pomniejszenie

Powiększanie i pomniejszanie

Opcje

Zoom In
• Kliknąć wybrany widok obrazu, aby powiększyć wyświetlany obraz.
• Umieścić mysz w danym rejonie, a następnie przytrzymać lewy przycisk myszy i

przeciągnąć, aby otworzyć ramkę wyboru.

Zoom Out
Kliknąć wybrany widok obrazu, aby pomniejszyć go tak, by był dostępny widok ogólny
całego obrazu.

Powiększanie i pomniejszanie jest możliwe także przez naciśnięcie klawisza Ctrl na klawiaturze i
dostosowanie za pomocą kółka myszy.
Wszystkie widoki przekrojów w bieżącej zakładce planowania są dostosowywane przy
zastosowaniu tego samego współczynnika skali.
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Widok pełnego ekranu

Rysunek 286 

Aktywacja widoku pełnego ekranu

Przebieg procedury

1.

Kliknąć przycisk Full Screen, aby powiększyć bieżący widok do pełnego obrazu.
Dany rejon jest teraz wyraźnie widoczny w powiększonym widoku.

2. Ponownie kliknąć przycisk Full Screen, aby wyłączyć funkcję i przywrócić oryginalny
układ widoku.

Konfiguracja widoku podstawowego
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19.3.6 Przesuwanie obrazów

Informacje ogólne

Funkcja Panning umożliwia wyśrodkowanie ogniska przybliżenia (dostosowuje położenie
wyświetlanego obrazu w widoku).

Widoki pozycjonowania

① ②
Rysunek 287 

Nr Element

① Widok płaszczyzn

② Widok przekroju

Przesuwanie obrazów

Przebieg procedury

1.

Kliknąć klawisz Panning, aby uaktywnić funkcję pozycjonowania Panning.

2.
Za pomocą myszy przeciągnąć przekrój do żądanego położenia w wybranym widoku.
Pozostałe widoki są odpowiednio aktualizowane.

3. Ponowne kliknięcie przycisku Panning spowoduje wyłączenie tej funkcji.

UWAGA: Wszystkie widoki obrazów w bieżącej zakładce planowania są dostosowywane do
wybranego położenia.
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19.4 Zaawansowana konfiguracja widoku

Informacje ogólne

Funkcja Options powoduje otwarcie zestawu kart zakładki, umożliwiających dostosowanie opcji
wyświetlania trójwymiarowego (3D) oraz zmianę orientacji obrazów wyświetlanych w aktualnym
zestawie danych.

Aktywowanie opcji wyświetlania

Procedura

Kliknąć przycisk Options.

Dostępne karty zakładek

Rysunek 288 

Zaawansowana konfiguracja widoku
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19.4.1 Używanie zakładki 2-D Options

Informacje ogólne

W tej zakładce można definiować ogólne opcje ekranu dla widoków obrazów.

Zakładka 2-D Options

Rysunek 289 

Dostępne funkcje

Element Funkcja

Scale Visible

Wybranie opcji Scale Visible powoduje aktywowanie skali (wyświetlana w mili-
metrach) po prawej stronie osiowego, czołowego i strzałkowego widoku obra-
zu.
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Element Funkcja

3-D Objects in
Slice Views

Włącza wyświetlanie trójwymiarowe w widokach przekrojów w zakładce Over-
view dla obiektów tworzonych podczas etapu Object Creation.

Jeśli ta opcja jest nieaktywna, obiekty są przedstawiane jako przezroczyste
obiekty dwuwymiarowe (2D).

Display Interpo-
lation

Jeśli ta opcja jest aktywna, program interpoluje piksele obrazów skanów, dzięki
czemu uzyskuje się lepsze wyświetlanie w widokach obrazów.

① ②

• ① Bez interpolacji
• ② Z interpolacją

Opcje szero-
kości konturu

Do określenia szerokości konturów obiektów można użyć następujących opcji:
• Thin Contour
• Medium Contour
• Thick Contour

Zaawansowana konfiguracja widoku
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Element Funkcja

Show Contours
Only

Pokazuje obiekty poddane segmentacji wyłącznie jako kontury.
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19.4.2 Używanie zakładki 3-D Plane View

Informacje ogólne

W tej zakładce można wybrać elementy, które zostaną wyświetlone w widokach trójwymiarowych
(3D). 

Zakładka 3-D Plane View

Rysunek 290 

Dokonanie wyboru

Przebieg procedury

1.

Wybrać elementy, które mają zostać wyświetlone:
• Axial Plane
• Coronal Plane
• Sagittal Plane
• 3-D Objects in Plane Views (obiekty poddane segmentacji, takie jak PTV lub pień

mózgu)

2. Aby potwierdzić wybór, należy kliknąć OK.

UWAGA: Aby wybrane płaszczyzny i obiekty mogły być wyświetlone, opcja Planes musi zostać
wybrana za pomocą przycisku View Types (patrz str. 502).
 

Zaawansowana konfiguracja widoku
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19.4.3 Używanie zakładki 3-D Thresholding

Informacje ogólne

W tej zakładce można definiować wartość progową dla zakresu widocznych jednostek
Hounsfielda lub wartości szarości, które służą do wyświetlania struktury kości i tkanki w danym
zestawie danych.

Zestaw obrazów Używana jednostka

TK Jednostki Hounsfielda

MR Wartości szarości

PET Wartości SU

Zakładka 3-D Thresholding

Rysunek 291 

Dostosowywanie wartości progowej

Przebieg procedury

1.
Aby dostosować wartość progową dla trójwymiarowego widoku ekranu (3D):
• Należy użyć paska regulacji w histogramie (prawy dolny róg ekranu) lub
• Należy wprowadzić wymaganą wartość w polu Threshold [HU] poniżej histogramu.

2. Można wyświetlić podgląd utworzonego modelu trójwymiarowego, klikając przycisk aktu-
alizacji widoku w lewym dolnym rogu ekranu.
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Dodatkowe funkcje

Element Funkcja Patrz

Przewijanie głębokości Strona 499

Środkowanie 2D Strona 506

Pozycjonowanie Strona 509

Powiększenie/pomniejszenie Strona 507

Typy widoku Strona 502

Zaawansowana konfiguracja widoku
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19.4.4 Używanie zakładki 3-D Clipping

Informacje ogólne

W tej zakładce można określić część obrazu, która zostanie wyświetlona w widokach
trójwymiarowych (3D).

Zakładka 3-D Clipping

Rysunek 292 

Definiowanie zakresu przycinania

Przebieg procedury

1. Kliknąć opcję Enable Clipping Range w części 3-D Clipping Areas, aby w górnej części
widoków obrazów wyświetliły się niebieskie ramki.

2.

Kliknąć przycisk Adjust Clipping Range/Cubic Cut po prawej stronie okna dialogowego.

3.

Umieścić mysz nad niebieską ramką i dostosować ramkę tak, by otaczała obszar, który
ma zostać przycięty:
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Przebieg procedury

4.

Aby utworzyć podgląd utworzonego modelu trójwymiarowego, należy kliknąć widok w le-
wym dolnym rogu ekranu, aby go zaktualizować.

Wykonywanie cięcia sześciennego

Za pomocą tej opcji można usunąć ćwiartkę modelu trójwymiarowego, aby wyświetlić przekrój.

Przebieg procedury

1. Kliknąć opcję Enable Cubic Cut w części 3-D Clipping Areas, aby w górnej części wido-
ków obrazów wyświetliły się niebieskie ramki.

2.

Kliknąć przycisk Adjust Clipping Range/Cubic Cut po prawej stronie okna dialogowego
(jeśli nie jest aktywny).

3.

Wybrać ćwiartkę, która ma zostać usunięta z modelu trójwymiarowego:
• Anterior Right
• Anterior Left
• Posterior Right
• Posterior Left

4.

Kliknąć krawędź niebieskiej ćwiartki w widoku osiowym lub czołowym i dostosować kąty
określające obszar, który ma zostać wykluczony z trójwymiarowego widoku ekranu.

5.

Aby utworzyć podgląd utworzonego modelu trójwymiarowego, należy kliknąć widok w le-
wym dolnym rogu ekranu, aby go zaktualizować.

Zaawansowana konfiguracja widoku
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Dodatkowe funkcje

Element Funkcja Patrz

Przewijanie głębokości Strona 499

Środkowanie 2D Strona 506

Pozycjonowanie Strona 509

Powiększenie/pomniejszenie Strona 507
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19.4.5 Używanie zakładki Display Orientation

Informacje ogólne

W tej zakładce można wybrać żądaną orientację widoku, aby upewnić się, że odpowiada on
planowanej orientacji ciała pacjenta na stole terapeutycznym.

Zakładka Display Orientation

Rysunek 293 

Opcje orientacji

Można wybrać jedną z następujących opcji orientacji:
• Feet First Supine (LPH)
• Head First Supine (RPF)
• Feet First Prone (RAH)
• Head First Prone (LAF)

Zaawansowana konfiguracja widoku
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19.5 Okienkowanie
19.5.1 Używanie podstawowych funkcji okienkowania

Informacje ogólne

Ustawienia okienkowania służą do dostosowywania rozkładu poziomu jasności wyświetlanych
obrazów tak, by poprawić widoczność lub kontrastowość struktur.
Ustawienia okienkowania można dostosować w widokach osiowych i czołowych.

Widok ekranu okienkowania

Rysunek 294 

Wyświetlanie aktualnych ustawień okienkowania

Przebieg procedury

1.

Kliknąć przycisk Windowing, aby uaktywnić odpowiednią funkcję.

2.

Aby wyświetlić histogram zawierający aktualne ustawienia, należy kliknąć odpowiedni wi-
dok i przytrzymać lewy przycisk myszy.

3. Histogram zniknie z widoku po ponownym zwolnieniu lewego przycisku myszy.

4. Ponowne kliknięcie przycisku Windowing wyłącza tę funkcję.
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Dostosowywanie ustawień okienkowania

Przebieg procedury

1.

Kliknąć przycisk Windowing, aby uaktywnić odpowiednią funkcję.

2.

Aby dostosować poziom skali szarości (pośrodku szerokości wybranego okienkowania),
kliknąć dany widok i:
• Przeciągnąć mysz w górę, aby zwiększyć poziom.
• Przeciągnąć mysz w dół, aby zmniejszyć poziom.

3.
Aby dostosować szerokość okna z wartościami Hounsfielda lub szarości, kliknąć obraz i:
• Przeciągnąć mysz w prawo, aby zwiększyć szerokość.
• Przeciągnąć mysz w lewo, aby zmniejszyć szerokość.

4. Ponowne kliknięcie przycisku Windowing wyłącza tę funkcję.

Okienkowanie
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19.5.2 Używanie zaawansowanych funkcji okienkowania

Informacje ogólne

Funkcja Windowing Dialog zawiera zaawansowane opcje dostosowywania wartości szarości,
jednostek Hounsfielda czy rozkładu SUV w taki sposób, by ułatwić odróżnianie na obrazach
skanów struktur kości lub wskaźników punktowych od tkanki miękkiej.

Zestaw obrazów Używane jednostki

TK Jednostki Hounsfielda

MR Skala szarości

PET SUV

Aktywowanie okna dialogowego okienkowania

Procedura

Kliknąć przycisk Windowing Dialog.

Okno dialogowe Windowing

① ②

③
④

⑥
⑤

⑦

⑧

Rysunek 295 
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Zawartość okna dialogowego Windowing

Nr Element Funkcja

① Current Oryginalny przekrój z aktualnego zestawu obrazów.

② Preview Podgląd zmodyfikowanego przekroju zgodnie z ustawieniami użytkow-
nika.

③
Predefined
Windowing Set-
tings

Wybór predefiniowanych wartości okienkowania.

④ Pole wyboru In-
verse

Odwraca wyświetlanie koloru, odwracając ustawienie domyślne tak, by
na przykład powietrze było wyświetlane na biało, a kości na czarno.

⑤ Level HU Dostosowanie poziomu wartości szarości.

⑥ Width HU Dostosowanie szerokości wartości szarości.

⑦ Histogram Graficzne przedstawienie rozkładu jednostek Hounsfielda/wartości sza-
rości w danych obrazowych.

⑧ Pole wyboru
Zoom

Ogranicza graficzne przedstawienie rozkładu jednostki Hounsfielda/
wartości szarości do konkretnego obszaru.

Predefined Windowing Settings

Ustawienie Opis

Bone
Powoduje zastosowanie okienkowania zależnego od kości w taki sposób, że
tkanka miękka będzie rozmyta, a kość będzie wyświetlana bardziej wyraźnie
(dotyczy tylko zestawów obrazów TK).

Current Win-
dowing

Resetuje ustawienia okienkowania do ustawień zdefiniowanych przy pierwszym
otwarciu tego okna dialogowego przez użytkownika.

Full Range Powoduje zastosowanie pełnego zakresu wartości szarości/jednostek Houns-
fielda pozyskanych przez skaner, do zestawu obrazów.

Radiology De-
fined

Powoduje zastosowanie ustawień zdefiniowanych podczas pozyskiwania obra-
zów.

Wybrany obszar okienkowania

Ta opcja umożliwia określenie konkretnego obszaru w zestawie obrazów i zastosowanie wartości
szarości lub jednostek Hounsfielda z tego obszaru do pełnego zestawu danych.

Przebieg procedury

1.

Kliknąć przycisk Windowing Region of Interest, aby uaktywnić tę funkcję.

Okienkowanie
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Przebieg procedury

2.

W widoku Preview za pomocą myszy należy nakreślić ramkę wokół obszaru, z którego
mają zostać wybrane ustawienia opcji Windowing.

Można także kliknąć żądane miejsce na obrazie w obszarze Preview.

3.

Zwolnić lewy przycisk myszy, aby wyświetlić podgląd obliczonych wyników.

4. Kliknąć OK, aby zastosować wartości szarości z wybranego obszaru dla całego zestawu
obrazów.

Dostosowywanie poziomu i szerokości szarości

Można przeprowadzić te regulacje, gdy pole wyboru Zoom jest nieaktywne:

Przebieg procedury

1.

Aby dostosować środek okienkowania obrazu:

• Wprowadzić wymaganą wartość w polu Level HU lub
• Dostosować odpowiedni pasek regulacji, aż zostanie wyświetlona wymagana wartość

2.

Aby dostosować szerokość okienkowania obrazu:

• Wprowadzić wymaganą wartość w polu Width HU lub
• Dostosować odpowiedni pasek regulacji, aż zostanie wyświetlona wymagana wartość
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Dostosowywanie szerokości rozkładu wartości szarości

② ③

①

Rysunek 296 

Opcje

Należy wprowadzić wymagane wartości Right HU i Left HU bezpośrednio do dostępnych pól.

Za pomocą kursora myszy dostosować suwaki lewej wartości ② i/lub prawej wartości ③ tak, aby
w odpowiednich polach wyświetlały się wymagane wartości.

UWAGA: Aby ograniczyć graficzne przedstawianie rozkładu jednostek Hounsfielda/wartości
szarości do konkretnego obszaru, tak aby definiowanie funkcji okienkowania było dokładniejsze,
należy aktywować pole wyboru Zoom ①.
 

Dodatkowe funkcje

Element Funkcja Patrz

Przewijanie głębokości. Strona 499

Można przeglądać pojedyncze przekroje w kolejności
rosnącej lub malejącej. Strona 498

Pozycjonowanie. Strona 509

Powiększenie/pomniejszenie. Strona 507

Przycisk Windowing umożliwia dostosowanie rozkładu
poziomu szarości wyświetlanych obrazów tak, by popra-
wić widoczność lub kontrast struktur.

Strona 521

Przycisk Screenshot umożliwia wykonanie zrzutów
ekranu wyświetlanych widoków i okien dialogowych.

Strona
532

Okienkowanie
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19.6 Funkcje weryfikacji
19.6.1 Pomiar jednostek Hounsfielda / wartości szarości

Informacje ogólne

Funkcje Measure Hounsfield Units i Measure Values umożliwiają przeprowadzenie pomiaru
jednostek Hounsfielda lub wartości szarości w dowolnym punkcie przekroju obrazu.

Element Funkcja

Przycisk Measure Hounsfield Units wyświetla się w przypadku zestawów ob-
razów TK.

Przycisk Measure Values wyświetla się w przypadku innych zestawów obra-
zów. Wartości te mogą być mierzone w skali szarości (na przykład w przypadku
obrazów MR) lub w standardowych wartościach wychwytu (SUV), na przykład
dla niektórych skanów PET. Możliwe są także inne wartości, w zależności od
konkretnej modalności obrazu. 

Jednostki pomiaru

Element Funkcja

Jednostki
Hounsfielda

W przypadku diagnostycznego obrazowania TK informacje na temat gęstości
są szacowane w międzynarodowych jednostkach Hounsfielda (HU), w skali o
zakresie od -1024 do 3071, gdzie 0 jest wartością dla wody (1,0 g/cm³), a -1000
wartością dla powietrza.
Jeśli skala HU skanera obejmuje 12 bitów (-1024 do +3071), większe wartości
są obcinane:
• Wartości < -1024 są obcinane do -1024
• Wartości > 3071 są obcinane do 3071

W przypadku neurologicznego obrazowania TK do przedstawiania kontrastu
tkanki mózgowej zwykle stosuje się poziom o wartości 40 HU oraz szerokości
100 HU.

Wartości sza-
rości Wartość szarości wyświetla zakresy od 0 (kolor czarny) do 255 (kolor biały).

Ekran pomiaru

① ②
Rysunek 297 
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Nr Element

① Jednostki Hounsfielda

② Wartości szarości

Stosowanie funkcji pomiaru

Przebieg procedury

1.

Kliknąć odpowiedni przycisk (Measure Hounsfield Units lub Measure Values).

2.

Kliknąć myszą w dowolnym punkcie przekroju, aby wyświetlić wartość jednostek Houns-
fielda lub wartość szarości dla zaznaczonego punktu.
Aby aktualizować wartość w sposób dynamiczny, przytrzymać lewy przycisk myszy i prze-
sunąć mysz przez obraz.

3. Aby wyłączyć funkcję i usunąć wyświetlaną wartość z widoku obrazu, ponownie kliknąć
odpowiedni przycisk.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

System iPlan RT Dose może wyświetlać wyłącznie informacje o wartościach szarości /
jednostkach Hounsfielda / SUV na piksel, zgodnie z danymi obliczonymi i
wyeksportowanymi przez skaner. Prosimy zachować szczególną ostrożność podczas
interpretowania tych informacji i upewnić się, że informacje te są prawidłowe. Na przykład
dane o wiązce stożkowej TK lub dotyczące angiografii rotacyjnej nie będą zawierać
rzeczywistych wartości HU.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie dokładności przedstawianej wartości
jednostek Hounsfielda.

Zestawy obrazów niektórych metod obrazowania (np. PET/MRI/SPECT/DTI) zaimportowane
za pomocą oprogramowania iPlan RT Image wersji wcześniejszych niż 4.1.2 mogą nie być
wyświetlane prawidłowo. Całkowite informacje dotyczące pikseli dla konkretnych
przekrojów, a w szczególności względne informacje dotyczące pikseli między różnymi
przekrojami (rekonstrukcje 3D), mogą być nieprawidłowe. Obrazy PET ze standardowymi
wartościami wychwytu (SUV) pozostają niezmienione.

W razie wykrycia nieprawidłowo zaimportowanego skanu PET za pomocą wcześniejszej
wersji oprogramowania iPlan należy zaimportować ponownie ten zestaw obrazów za
pomocą oprogramowania iPlan RT Image 4.1.2 lub jego późniejszej wersji.

W razie wykrycia nieprawidłowo zaimportowanego zestawu obrazów MR za pomocą
wcześniejszej wersji oprogramowania iPlan RT prosimy skontaktować się z pomocą
techniczną firmy Brainlab.

Ponieważ standardowe wartości wychwytu (SUV) mogą być różne w zależności od
stosowanego skanera PET, przed zastosowaniem należy zawsze porównać wyświetlane
wartości z wartością SUV uzyskaną bezpośrednio na skanerze.

Funkcje weryfikacji
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19.6.2 Układ współrzędnych

Informacje ogólne

W zależności od tego, czy wykorzystywane są obrazy zlokalizowane czy niezlokalizowane, dla
ekranu pomiaru stosowany jest osobny układ współrzędnych danych pacjenta.
• Obrazy niezlokalizowane: ze względów związanych ze spójnością danych system iPlan RT

Dose wykorzystuje ten sam układ współrzędnych danych pacjenta co system ExacTrac (patrz
str. 538). Można także w etapie Surface Segmentation ustawić punkt odniesienia, który
zostanie zastosowany do określenia punktu początkowego układu współrzędnych.

• Obrazy zlokalizowane: układ współrzędnych opiera się na ramie danych referencyjnych
dostarczanych przez lokalizator stereotaktyczny.

Układ współrzędnych Brainlab: zestawy obrazów niezlokalizowanych

Rysunek 298 
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19.6.3 Pomiar odległości

Informacje ogólne

Funkcja Measure Distances umożliwia przeprowadzenie pomiaru odległości pomiędzy dwoma
dowolnymi punktami obrazu.

Wyświetlanie odległości

Rysunek 299 

Pomiar odległości

Przebieg procedury

1.

Kliknąć przycisk Measure Distances, aby uaktywnić funkcję.

2.
Kliknąć myszą w dwóch punktach obrazu.
Odległość pomiędzy wybranymi punktami zostanie wówczas obliczona i wyświetlona w
milimetrach.

3. W razie potrzeby można zmienić położenie punktu, klikając go myszą i przeciągając za-
znaczony punkt do pożądanej lokalizacji.

4. Aby wyłączyć funkcję i usunąć wynik pomiaru odległości z widoku obrazu, należy ponow-
nie kliknąć przycisk Measure Distances.

Leczenie bez przeprowadzenia lokalizacji należy przeprowadzać wyłącznie pod warunkiem
weryfikacji skalowania.

Funkcje weryfikacji
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19.6.4 Pomiar kąta

Informacje ogólne

Funkcja Measure Angles umożliwia przeprowadzenie pomiaru kąta pomiędzy trzema dowolnymi
punktami obrazu.

Wyświetlanie kąta

Rysunek 300 

Pomiar kątów

Przebieg procedury

1.

Kliknąć przycisk Measure Angles, aby uaktywnić funkcję.

2.
• Kliknąć myszą w trzech punktach obrazu.
• Zostanie wówczas obliczony i wyświetlony kąt zawarty pomiędzy wybranymi punktami.

3. W razie potrzeby można zmienić położenie punktu, klikając go myszą i przeciągając za-
znaczony punkt do pożądanej lokalizacji.

4. Aby wyłączyć funkcję i usunąć wynik pomiaru kąta z widoku obrazu, należy ponownie
kliknąć przycisk Measure Angles.

OGÓLNE EKRANY I FUNKCJE PASKA NARZĘDZI
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19.6.5 Zrzuty ekranu

Wykonywanie zrzutu ekranu dla aktualnego ekranu

Procedura

Kliknąć przycisk Screenshot.

Zapisany zrzut ekranu

Program wyświetla komunikat potwierdzający, że zrzut ekranu został zapisany oraz wskazuje
ścieżkę jego przechowywania. Domyślną ścieżką przechowywania jest C:\Brainlab
\Screenshots.

Rysunek 301 

Poufność danych pacjenta

Na każdym zrzucie ekranu wyświetlone jest nazwisko pacjenta. Aby zapewnić poufność danych
pacjenta, należy ograniczyć dostęp do wszystkich plików ze zrzutami ekranu do odpowiedniego
personelu medycznego.

Funkcje weryfikacji
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19.7 Dodatkowe użyteczne funkcje

Informacje ogólne

Ta sekcja opisuje kilka dodatkowych funkcji systemu iPlan RT, które sprawiają, że łatwiej jest z
niego korzystać.

Informacje o systemie iPlan

Kliknąć logo firmy Brainlab na dole ekranu głównego, aby wyświetlić informacje o wersji iPlan,
firmie Brainlab i aktualnie zainstalowanymi elementami iPlan.

Rysunek 302 

Zmiana użytkownika

Przebieg procedury

1. Kliknąć logo firmy Brainlab.

2. Kliknąć przycisk Change User.

Skalowanie osi DVH

Aby zwiększyć wyświetlany zakres objętości lub dawki na osiach DVH, należy kliknąć i
przeciągnąć strzałki znajdujące się przy końcu osi y i x, aż wykres osiągnie żądany zakres:

Rysunek 303 
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Wartości progowe na skali dawki

Aby wyświetlić dodatkowe wartości progowe na skali dawki, lub aby je usunąć, należy umieścić
mysz na odpowiedniej wartości skali dawki i dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy (można
wyświetlić maksymalnie osiem wartości progowych).
Można przypisać danej wartości progowej wyższy priorytet wyświetlania, klikając dwukrotnie
wybraną wartość po lewej stronie skali dawki.

Rysunek 304 

Używanie prawego przycisku myszy

Za pomocą prawego przycisku myszy można wykonać pewne funkcje.
Aby otworzyć menu kontekstowe w etapie Treatment Planning, można kliknąć prawym
przyciskiem myszy:
• RTPlan
• Grupę terapii
• Element terapeutyczny

Dodatkowe użyteczne funkcje
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19.7.1 Referencyjny ekran terapii
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Ekran referencyjny

Dodatkowe użyteczne funkcje

536 Kliniczną instrukcją obsługi Wyd. 1.5 iPlan® RT Wer. 4.5



20 DEFINICJE I
TERMINOLOGIA

20.1 Terminologia związana z terapią

Izocentrum w sali zabiegowej

Mówiąc ogólnie, jest to punkt docelowy, w którym przecinają się wszystkie wiązki, niezależnie od
kąta stołu terapeutycznego czy kąta gantry akceleratora liniowego.

Rysunek 305 

Różne izocentra

Odnosi się do lokalizacji napromienianego obszaru tkanek pacjenta, które znajdują się przy
izocentrum w sali zabiegowej przed rozpoczęciem leczenia.

Gantra

Ramię obrotowe akceleratora liniowego, zawierające port wyjściowy wiązki rentgenowskiej,
nazywa się gantrą.

Kąt gantry

Standardowym kierunkiem perspektywy kąta gantry jest pozycja stojąca przed akceleratorem
liniowym i patrzenie z końca stołu terapeutycznego, na którym spoczywają nogi pacjenta, w
stronę jego końca, przeznaczonego na głowę pacjenta. Kąty zwykle wzrastają w kierunku
zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, rozpoczynając od 0°, gdy głowica gantry
znajduje się bezpośrednio nad pacjentem. W zależności od modelu i konfiguracji akceleratora
liniowego oprogramowanie można zmodyfikować tak, by wskazywało skalę IEC, DIN, IEC 61217
lub skalę firmy Varian. Możliwe są także inne ustawienia, jednak muszą one zostać zdefiniowane
fabrycznie. Od góry w prawo:
• IEC: 0°, 90°, 180°, 270° (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara)
• DIN: 0°, 90°, 180°, 270° (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara)
• IEC 61217: 0°, 90°, 180°, 270° (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara)
• Varian: 180°, 90°, 0°, 270° (przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara)
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Kąt stołu

Stół terapeutyczny jest zwykle zdefiniowany z kątem 0° w pozycji środkowej (domyślna). Obroty
zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara są zdefiniowane z zastosowaniem dodatnich
kątów do 90°, a przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara z kątami od 359° do 270° (od 0°
do -90°). Konfiguracje kątów stosowane w danym ośrodku mogą różnić się od wskazanych
powyżej. Oprogramowanie obsługuje obecnie skale IEC, DIN, IEC 61217 i skalę firmy Varian.
Możliwe są także inne skale, jednak muszą one zostać zdefiniowane fabrycznie. Od lewej do
prawej:
• IEC: 90°, 0°, 270° (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara)
• DIN: 270°, 0°, 90° (przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara)
• IEC 61217: 270°, 0°, 90° (przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara)
• Varian: 270° 180°, 90°, (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara)

Kąt kolimatora

Głowica akceleratora liniowego może obracać się tak, aby umożliwić zmianę kierunku listków
kolimatora wielolistkowego lub aby obrócić dowolne urządzenie pomocnicze. Rotacja jest
konieczna, aby uzyskać jak najmniejszy rozmiar pola promieniowania i uchronić przed
napromieniowaniem jak najwięcej tkanek zdrowych. W zależności od modelu i konfiguracji
akceleratora liniowego oprogramowanie obsługuje obecnie skalę IEC, DIN, IEC 61217 i skalę
firmy Varian. Możliwe są także inne skale, jednak muszą one zostać zdefiniowane fabrycznie. Od
przodu w prawo:
• IEC: 0°, 90°, 180°, 270° (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara)
• DIN: 0°, 90°, 180°, 270° (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara)
• IEC 61217: 0°, 90°, 180°, 270° (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara)
• Varian: 180°, 90°, 0°, 270° (przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara)

Układy współrzędnych

Układ współrzędnych dla zlokalizowanych danych opiera się na ramce referencji dostarczonej
przez lokalizator stereotaktyczny. Dla obrazów niezlokalizowanych wykorzystuje się jednak ten
sam układ współrzędnych danych pacjenta, co w przypadku systemu ExacTrac. Poniżej
przedstawiono porównanie standardowych układów współrzędnych.

Rysunek 306 
Jeśli dostępnych jest więcej niż jeden zestaw danych zlokalizowanych, należy upewnić się, że
wybrano prawidłowy zestaw dla ułożenia ciała pacjenta. Jeśli pomiędzy skanowaniem TK a
leczeniem położenie pacjenta lub lokalizatora uległo zmianie, np. po zmodyfikowaniu pozycji
obręczy na głowę i ponownym poddaniu pacjenta skanowaniu, układ współrzędnych dla
wcześniej utworzonego zestawu danych zostanie unieważniony. Wybór nieważnego zestawu
danych będzie przyczyną nieprawidłowego położenia pacjenta.

Wiązka, pole

Pojedyncza jednostka promieniowania przy stałym kącie gantry, stołu i kolimatora jest nazywana
wiązką lub polem.

Terminologia związana z terapią
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Generalnie celem radioterapii jest zredukowanie dawki napromieniowania dla zdrowych tkanek i
zmaksymalizowanie dawki napromieniowania dla lokalizacji napromienianego obszaru. Aby to
osiągnąć, wiązkę kształtuje się do rzutu PTV na płaszczyznę w izocentrum, prostopadle do
napływającej wiązki [wyświetlane w widoku Beam’s Eye View (BEV)].
Dystrybucja dawki promieniowania odpowiadająca kształtowi lokalizacji napromienianego obszaru
osiągana jest przez nałożenie kilku takich wiązek. W celu zminimalizowania dawki dla zdrowych
tkanek wiązki są jak najbardziej oddalone od siebie w trzech wymiarach. Stopień dowolności
ustawiania wiązek może być jednak ograniczony z powodu lokalizacji wrażliwych struktur [narządy
krytyczne (OAR)]. Firma Brainlab zaleca sprawdzanie widoku Beam’s Eye View pod kątem
blokady izocentrum.

Profil urządzenia

Określa on stosowany sprzęt (akcelerator liniowy, szczęki, kolimatory wielolistkowe lub kolimatory
stożkowe) i może zawierać odnośniki do jednego (dla stożków kołowych lub kolimatorów
wielolistkowych z danymi algorytmu Pencil Beam) lub dwóch (kolimator wielolistkowy z danymi
algorytmu Pencil Beam i danymi algorytmu Monte Carlo) profilów wiązek.

Profil dawki / profil wiązki

Zawiera pełne informacje dozymetryczne dla konkretnej kombinacji akcelerator liniowy-kolimator
wielolistkowy-energia-promieniowanie.

Kod ASCII

Standardowy amerykański kod wymiany informacji (American Standard Code for Information
Interchange). Opracowany w celu uzyskania zgodności pomiędzy różnymi rodzajami sprzętu do
przetwarzania danych.

Format czasu

Jeśli nie zostanie określone inaczej, format czasu stosowany w całym systemie do planowania
leczenia iPlan RT to: gg:mm:ss dla godzin (gg), minut (mm) i sekund (ss). Godziny są
przedstawiane za pomocą zegara 24-godzinnego.

Wymiary liniowe

Wszystkie wymiary liniowe są wyrażone w mm.
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20.2 Terminologia radioterapii z modulacją
intensywności wiązki

IMRT

Radioterapia z modulacją intensywności wiązki (Intensity Modulated Radiotherapy).

Beamlety

Niewielkie podpodziały wiązki o różnej intensywności.

CIAO

Całkowity zaznaczony obszar napromieniania (Complete Irradiation Area Outlined). Obszar objęty
przez pojedynczą wiązkę, widoczny w widoku Beam’s Eye View i wykorzystywany jako punkt
wyjścia do optymalizacji.

Ograniczenia

Ograniczenia dawki (dodatnie; lokalizacja napromienianego obszaru i/lub ujemne; narządy
krytyczne), które należy spełnić podczas leczenia.

Ograniczenie dawka-objętość

Ograniczenie kombinacji dawki i objętości do minimalnej lub maksymalnej wartości x% dawki do y
% obszaru.

Planowanie odwrotne

Optymalizacja beamletów przez wypełnianie ograniczeń leczenia.

Mapa fluencji

Wirtualne pole ze wszystkimi beamletami jednej wiązki.

Sekwencjonowanie listków

Obliczenia ruchu listków w celu uzyskania wymaganej mapy przepływu energii.

Segment

Pojedynczy stan pozycji listków; kumulacja wszystkich segmentów tworzy mapę płynności.

Dynamiczne sekwencjonowanie listków

Sekwencjonowanie listków z zastosowaniem dynamicznego ruchu listków podczas dostarczania
dawki; gdy wiązka jest włączona, dostarczane są wszystkie segmenty.

Sekwencjonowanie listków techniką „Step-and-Shoot”

Sekwencjonowanie listków zmienia się pomiędzy ruchem listków i dostarczaniem dawki; najpierw
ustawiany jest segment, a następnie uruchamiana jest wiązka.

Terminologia radioterapii z modulacją intensywności wiązki
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Efekt typu tongue-and-groove

Problem dotyczący sekwencjonowania listków związany z konstrukcją listków na pióro i wpust.

Wyciek promieniowania wewnątrz listków

Wyciek pomiędzy transmisją przez listki.

Wyciek promieniowania pomiędzy listkami

Wyciek promieniowania pomiędzy sąsiadującymi listkami.

Transmisja promieniowania przez kolimator wielolistkowy

Promieniowanie transmitowane przez kolimator wielolistkowy (wartość średnia, uwzględniająca
wyciek wewnątrz listków i pomiędzy listkami).
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21 ZAŁĄCZNIK
21.1 Informacja kontekstowa dotycząca fuzji obrazów

Informacje ogólne

Algorytm fuzji obrazów używany w programie iPlan RT Image jest algorytmem w pełni
zautomatyzowanym, opartym na intensywności obrazu, zdolnym do rejestracji i fuzji zestawów
obrazów, bez względu na technikę obrazowania oraz orientację skanowania dla zestawu obrazów.
Obiekty nie muszą być zaznaczane w dwóch zestawach obrazów do celów rejestracji, ani nie
trzeba nanosić żadnych punktów orientacyjnych. Za pomocą tej metody można łączyć za pomocą
fuzji zestawy obrazów o każdej modalności i położeniu. Wychodząc z założenia, że obiekt
ukazany w zestawach obrazów zachowuje się jak nieelastyczne ciało, trzeba zdefiniować sześć
parametrów transformacji (po trzy stopnie wolności dla obrotów i przesunięcia), aby fuzja była
poprawna.
Dla każdego woksela pierwszego zestawu obrazów program iPlan RT Image oblicza pozycję
odpowiadającego mu woksela z drugiego zestawu obrazów. Miara podobieństwa obliczana jest
na podstawie kolejności wszystkich uzyskanych par wokseli. Stabilna miara „informacji
wzajemnej” jest jedną z najodpowiedniejszych miar podobieństwa i daje zadowalające wyniki w
prawie wszystkich przypadkach. Generalnie algorytm określa parametry transformacji między
zestawami obrazów, aby uzyskać maksymalny stopień podobieństwa. Podejście
wielorozdzielczościowe zmniejsza czas obliczania oraz ryzyko zbieżności do maksimum
lokalnego.
Algorytm częściowo bazuje na „A Pyramid Approach to Sub-Pixel Image Fusion Based on Mutual
Information” oraz „Automated 3D registration of MR and CT images of the head” (zobacz
publikacje [1,2]).
Nieco inne, lecz równie ciekawe podejście opisane jest w „Multi-modal volume registration by
maximization of mutual information” (zobacz publikacja [3]).

Zestawy obrazów mogą zawierać skany tego samego obiektu (np. głowa pacjenta),
możliwie o różnych rozdzielczościach, orientacjach i kierunkach skanowania. Zakłada się,
że znana jest liczba pikseli i odległość między przekrojami obrazów w obu zestawach.
Algorytm przyrównuje oba zestawy obrazów, określając, o ile jeden zestaw obrazów w
porównaniu do drugiego powinien zostać przesunięty i odwrócony.

Transformacja Nieelastyczna

Na początku przedstawione są dwa trójwymiarowe obrazy tego samego obiektu (np. głowy
pacjenta). Biorąc pod uwagę, że nie nastąpią żadne zakłócenia, transformacja nieelastyczna
drugiego obrazu powinna zapewnić mu idealną rejestrację z pierwszym. Od teraz pierwszy zestaw
obrazów nazwany jest zestawem referencyjnym, zaś drugi zestawem testowym. Indeksy dolne r i t
oznaczają odpowiednio liczebność zestawu referencyjnego oraz zestawu testowego.
Sześć parametrów transformacji nieelastycznej RT (skrót ten może oznaczać „transformację
nieelastyczną” [ang. rigid transformation] lub „rotację-translację”) jest określanych przez trzy kąty
rotacji φx, φy, φzoraz wektor translacji (tx, ty, tz)T.
Parametry rotacyjne tworzą ortogonalną macierz rotacyjną.
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Wektor przesunięcia oznaczony jest literą T. Ponieważ wielkości obrazów w wokselach mogą się
różnić, muszą zostać skorygowane poprzez pomnożenie przez wskaźnik wielkości wokseli.
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Jeżeli ta transformacja jest przeprowadzana dla określonego położenia (xt, yt, zt)T w zestawie
testowym, jej odpowiednik jest wskazywany w zestawie referencyjnym.
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Histogram łączony

Tak zwany histogram łączony (ang. joint histogram) jest dwuwymiarowym uogólnieniem zwykłego
histogramu obrazu. Zależy on od dwóch obrazów oraz (arbitralnej lecz stałej) transformacji RT
pomiędzy nimi.
Dla każdego woksela zestawu testowego (xt, yt, zt)T obliczony zostanie odpowiadający mu woksel
(xr, yr, zr)T w zestawie referencyjnym. Każda taka para wokseli daje wkład do histogramu
łączonego zgodnie z intensywnościami It oraz Ir. Należy zauważyć, że współrzędne xr, yr, zr
niekoniecznie są liczbami całkowitymi. Prawdopodobne jest, że punkt ten ulokowany jest gdzieś
między pozycjami wokseli zestawu referencyjnego. Intensywność Ir w tym punkcie musi więc
zostać zinterpolowana z intensywności otaczających ją wokseli. Woksele zestawu testowego,
których odpowiedniki nie leżą w obrębie zestawu referencyjnego, są wyłączone z obliczania
histogramu łączonego.

Pomiar Podobieństwa

Pomiar podobieństwa stanowią schematy obliczeń, które wykorzystując histogram łączony, tworzą
pojedynczą, końcową liczbę, oznaczającą jakość danej transformacji, dla której histogram łączony
został obliczony. Liczba ta jest większa dla „dobrej” transformacji niż dla „złej”. W końcu
maksymalną wartość powinna uzyskać transformacja prowadząca do rejestracji i fuzji obrazów.
W zależności od stosunków między zestawami obrazów można użyć kilkunastu miar
podobieństwa. Najprostszym przypadkiem jest relacja identyczna, tzn. zestawy obrazów są
identyczne, jednak obrócone i przesunięte w stosunku do siebie. Na przykład dwa skany
tomografu komputerowego tego samego pacjenta są obrazami o prawie tej samej relacji. W tym
przypadku ujemna suma kwadratu różnicy intensywności będzie miarą podobieństwa.
Relacje bardziej ogólne wymagają wyrafinowanych pomiarów podobieństwa. W relacjach
afinicznych można używać współczynnika korelacji. Związek funkcjonalny wymaga (przynajmniej)
zastosowania kryterium Woodsa [4] (kryterium to zostało stworzone dla fuzji MR z PET, w której
relacja zbliżona jest do relacji funkcjonalnej) lub wskaźnika korelacji [5]. Informacja wzajemna
[6,7] i jej pochodne są najbardziej złożonymi miarami podobieństwa, za pomocą których można
poradzić sobie z prawie każdą relacją.

Optymalizacja

Pomiar podobieństwa jest mechanizmem przypisującym liczbę rzeczywistą (jej wartość) do
transformacji RT używanej do obliczania histogramu łączonego. Dlatego miarę podobieństwa
można rozważać jako funkcję S sześciu parametrów transformacji φx, φy, φz oraz tx, ty, tz.

Informacja kontekstowa dotycząca fuzji obrazów
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Parametry te są łączone w celu utworzenia wektora parametrów p, przy czym optymalny wektor
parametrów, któremu powinny odpowiadać obrazy, oznaczany jest jako p*.
iPlan RT Image chce określić te optymalne parametry transformacji. Zakładając że, zastosowana
została „rozsądna” miara podobieństwa, funkcja S powinna mieć maksimum globalne w punkcie
p*. Innymi słowy: S(p*) ≥ S(p) dla wszystkich dozwolonych p.
iPlan RT Image poszukuje tego optymalnego wektora parametrów, używając zmodyfikowanej
wersji algorytmu szukającego wzoru. Jednak aby oszacować wartość funkcji S dla określonego p,
potrzeba niezwykle dużo czasu obliczeniowego (jeden szacunek wymaga obliczenia całego
histogramu łączonego). Dlatego konieczna jest strategia optymalizacji, która wykorzystuje jak
najmniejszą liczbę oszacowań funkcji S. Podstawowe jej założenie polega na skonstruowaniu
serii prostych do oszacowania przybliżeń (tak zwanych surogatów) funkcji S i maksymalizowaniu
tych przybliżeń zamiast funkcji S. Szereg wielkości maksymalnych surogatów zwykle szybko
zbiega do p*.

Wiele rozdzielczości

Sugerowany algorytm optymalizacji działa poprawnie jedynie wtedy, gdy wartość początkowego
założenia p0 znajduje się blisko wartości optymalnej p*. Jest to spowodowane innymi trudnościami
z pomiarem podobieństwa S – występowaniem potencjalnie dużej liczby miejscowych wartości
maksymalnych. Z dużym prawdopodobieństwem może się zdarzyć, że algorytm wpadnie w
pułapkę jednego z maksimum, przez co wyliczy niepoprawnie parametry transformacji. Niestety
solidne algorytmy zdolne znaleźć maksimum globalne potrzebują zwykle długiego czasu liczenia.
Rozwiązaniem tego problemu jest podejście wielorozdzielczościowe. Opiera się ono o
obserwację, że lokalne maksima gruboziarnistych rozdzielczości znikają i zostaje wyłącznie
globalne zachowanie miary podobieństwa. Wykorzystane zostaje to poprzez skonstruowanie
szeregu (piramidy) trójwymiarowych obrazów o rosnącej rozdzielczości.

Rysunek 307 
W najgrubszej rozdzielczości niewiele wokseli musi być porównanych, aby dokonać obliczeń dla
histogramu łączonego. Dzięki temu zredukowany zostaje czas liczenia. Do rozwiązania danego
problemu optymalizacji można użyć bardzo stabilnej standardowej metody optymalizacji. Za
pomocą jej można obliczyć wartość wektora określonego parametrycznie.
W kolejnym etapie zostanie zwiększona rozdzielczość, zaś obliczony wektor zastosowany jako
wartość początkowa dla nowej optymalizacji. Od pewnej określonej rozdzielczości nastąpi zmiana
na wyżej opisaną metodę optymalizacji przy użyciu surogatów. Metoda wielu rozdzielczości
prowadzi do bardzo szybkiego i solidnego algorytmu, który jest w stanie korygować duże
początkowe błędy w rejestracji, gdyż większość obliczeń przeprowadzona zostaje w
gruboziarnistych rozdzielczościach.
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21.2 Informacje wprowadzające o segmentacji
obiektów

21.2.1 Obliczanie objętości i interpolacja

Obliczanie objętości

Obliczanie objętości opiera się na zasadzie Cavalieriego. Dlatego też objętość jednego przekroju
nie tylko zależy od samego przekroju, ale również od przekrojów sąsiednich. Oznacza to również,
że pierwszy i ostatni przekrój w mniejszym stopniu (ale zazwyczaj więcej niż w połowie)
przyczyniają się do objętości ogólnej.

Interpolation

Interpolacji kształtów dokonuje się przez interpolację podpisanych odległości, co jest metodą
dobrze znaną i powszechnie akceptowaną.

Rysunek 308 
Jak przedstawiono na poniższym przykładzie, interpolacja jest tym dokładniejsza, im większe jest
nakładanie się przekrojów źródłowych interpolacji. Gdy brak nakładania, kształt poddawany
interpolacji staje się pusty.

Rysunek 309 
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21.2.2 Rozdzielczość obiektów poddawanych segmentacji i rozmiar pędzla

Rozdzielczość obiektów

Ogólna rozdzielczość obiektu dla obiektów poddawanych segmentacji zależy od poziomu
przekroju. W przypadku większości obiektów jest ustawiana na 0,25 piksela, a kierunek
skanowania jest równy grubości przekroju. Jednak dużym strukturom, np. kościom, przypisuje się
wartość 1 piksela na przekrój.

Brush Size

Średnica pędzla może być ustawiona na wartość pomiędzy 1 a 200 pikseli obiektu. Jeżeli
rozdzielczość obiektu jest dwukrotnie wyższa niż rozdzielczość zestawu obrazów (jest to
ustawienie domyślne dla większości narządów), pędzel obejmuje najwyżej 100 pikseli obrazu.

Informacje wprowadzające o segmentacji obiektów
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21.2.3 SmartShaper

Informacje ogólne

Funkcja SmartShaper (patrz str. 138) to zaawansowane narzędzie prostej zmiany kształtu 3D
obiektów anatomicznych w obrębie anatomii pacjenta w trzech wymiarach. Podobnie jak w
przypadku segmentacji na podstawie atlasu, która polega na adaptowaniu zestawu danych z
atlasu tak, aby pasowały do zestawu danych pacjenta, funkcja SmartShaper polega na nałożeniu
siatki niewidocznych punktów kontrolnych na obiekt w celu ich zaadaptowania. Siatka punktów
kontrolnych jest następnie automatycznie modyfikowana za pomocą fuzji elastycznej. 

Dostosowywanie rozmiaru obiektu

Użytkownik może w sposób interaktywny przepychać lub przeciągać punkty kontrolne, poruszając
regulowany pędzel nad obszarem obiektu. Gdy zmieniany jest kształt siatki, zmienia się też
odpowiadający jej obiekt, ponieważ jest połączony z siatką we wszystkich trzech wymiarach
(osiowym, czołowym i strzałkowym). Używając mniejszego pędzla, zwiększa się liczbę
wyliczonych punktów siatki, a tym samym zwiększa się wrażliwość. Jeżeli pędzel jest ustawiony
na większy rozmiar, regulacja staje się bardziej pobieżna. Funkcja SmartShaper może być
również używana poza obiektem na drodze pociągania. Działa ona, ponieważ pędzel zmienia
kształt przestrzeni, w której zanurzony jest obiekt. Można tu zastosować proste porównanie z
obrazem malowanym na balonie. Przy popychaniu lub pociąganiu balonu obraz na balonie
odpowiednio kurczy się lub rozciąga.
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21.2.4 SmartBrush

Informacje ogólne

Funkcja SmartBrush (patrz str. 123) stanowi narzędzie interpolacji, które zapewnia szybkie
nakreślenie celu na podstawie regulowanego algorytmu wykrywania opartego na wartościach
progowych. Możliwa jest natychmiastowa i automatyczna identyfikacja granic obiektu, podobnie
jak ręczna modyfikacja obiektów lub struktur. 

Automatyczne nakreślenie celu

Przy przeprowadzaniu automatycznego nakreślenia celu w przypadku struktur złożonych funkcja
SmartBrush działa poprzez wykrywanie wartości progowych szarości dla wybranych konturów w
pierwszym przekroju i ostatnim przekroju, a następnie liniową interpolację przekrojów położonych
pomiędzy nim, co zapewnia odtworzenie bloków tkankowych 3D. Wielkość narzędzia można
zmieniać w celu zwiększenia wrażliwości i spowodowania nawet mniejszej różnicy wartości
szarości. Kombinacja automatycznej interpolacji i wrażliwych ustawień pędzla sprawia, że to
narzędzie jest idealne do nakreślania lub aktualizowania złożonych struktur przy dobrym
kontraście obrazowania.

Informacje wprowadzające o segmentacji obiektów
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21.2.5 Segmentacja progowa

Wartości domyślne

Obiekt Wartość minimal-
na/maksymalna

Liczba elementów Obiekt typu maska

Naczynia
• Min.: 1433
• Maks.: 2252

10 Jama czaszki

Kość
• Min.: 164
• Maks.: 2662

--- Ramka ograniczająca

Płuca
• Min.: -991
• Maks.: -303

1 Ramka ograniczająca
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21.3 Informacje wprowadzające o standardowych
wartościach wychwytu

21.3.1 Wyliczanie standardowych wartości wychwytu (SUV, ang. standard uptake
values)

Informacje ogólne

Implementacja obliczeń standardowych wartości wychwytu w skanach PET do programu iPlan RT
Image opiera się na następującej publikacji:
„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”.

Wyliczenie SUV

Standardowe wartości wychwytu wylicza się za pomocą następującego wzoru:
SUV = radioactivity_concentration * scale_factor
Stężenie radioaktywności mierzone jest przez skaner PET, a jednostka to Bq/ml.
Współczynnik skali jest wyliczany w następujący sposób:

Wartość Opis Odpowiednia zakładka w formacie DICOM

w Masa ciała pacjenta [kg] PatientsWeight
d Całkowita wstrzyknięta dawka [Bq] RadionuclideTotalDose
f Współczynnik rozpadu DecayFactor
ti Czas wykonania wstrzyknięcia [s] RadiopharmaceuticalStartTime
ts Czas wykonania skanu [s] AcquisitionTime

λ Okres połowicznego rozpadu radio-
nuklidu [s]

RadionuclideHalfLife

Informacje wprowadzające o standardowych wartościach wychwytu
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21.4 Informacje wprowadzające o iHelp
21.4.1 iHelp – jak działa

Informacje ogólne

Program iHelp zainstalowany w systemie klienta (klient) wysyła sygnał ping do serwera iHelp na
port 443 lub 17002. Obydwa porty stanowią połączenia wychodzące, ale port 17002 jest szybszy.
Przy każdym sygnale ping klient próbuje ustanowić tunel SSL.
• Aby skontaktować się z klientem, inżynier działu pomocy technicznej Brainlab łączy się

najpierw z serwerem iHelp, również wykorzystując tunel SSL.
• Serwer iHelp łączy te dwa tunele i inżynier działu pomocy technicznej Brainlab może

skontaktować się z klientem.

Zalecenia dotyczące instalacji

Użytkownik nie musi wprowadzać żadnych zmian do swoich ustawień zapory ogniowej (chyba że
chciałby umożliwić pomocy technicznej firmy Brainlab szybsze połączenie z klientem).
Jeżeli zapora ogniowa użytkownika pozwala już na połączenie z Internetem z sieci użytkownika,
iHelp może udzielać zdalnego wsparcia.
Konieczne jest uruchomienie iHelp na systemie klienta. W przeciwnym przypadku dział pomocy
technicznej Brainlab nie będzie mógł uzyskać do niego dostępu.
Nie zostają przesłane żadne dane pacjentów.
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Informacje wprowadzające o iHelp
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