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Příloha č. 1 Licenční smlouvy: Software pro výpočty v radioterapii 

Technický popis 

 

1) Software pro plánování brachyterapie: BrachyVision™  
- umožňuje plánování HDR, PDR i LDR 

- podpora plánování ve 2D (pomocí RTG projekcí) a ve 3D (CT, MR, aj.) 

- import 2D snímků (např. C-rameno) a 3D (CT, MR, PET, aj.) ve formátu DICOM 

- vzájemná registrace (fúze) různých 3D modalit, např. CT/MR/PET 

- možnost sumace nebo porovnání s plány z externí radioterapie 

- výpočet dávky ve 2D i ve 3D s využitím licencovaných algoritmů 

- konturování cílových objemů, kritických struktur, aplikátorů, zrn a jiných objektů ve 2D a ve 3D 

- nastavitelné šablony a klinické protokoly 

- úplná integrace do onkologického systému ARIA® 

- úplná integrace do prostředí plánovacího systéme Eclipse™ (konturování, registrace a 

hodnocení plánů) 

- plně v souladu s doporučením TG-43, podporovány všechny izotopy 

- v souladu s doporučením TG-186 pro zdroje Varian 

- bude dodána poslední verze plánovacího systému Eclipse s modulem BrachyVision plně 

podporující výpočetní algoritmus Acuros BV 
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2) Pokročilý algoritmus pro výpočet dávky v brachyterapii: Acuros BV™ 
- pokročilejší algoritmus pro výpočet dávky v brachyterapii, který zvyšuje 

přesnost a správnost výpočtu dávky 

- oproti základnímu algoritmu v plánovacím systému BrachyVision™, který 

počítá dávku v homogenním vodním prostředí, Acuros BV™ při výpočtech 

dávkové distribuce zohledňuje: 

o materiál aplikátoru 

o nehomogenity v důsledku variability tkání 

o rozhraní tkání a rozhraní tkáň/vzduchová dutina 

- přesto, že se jedná o deterministický algoritmus, dosahuje přesnosti Monte Carlo simulací, 

ovšem s výpočetním časem zřídkakdy přesahujícím 1 min 

- výsledné dávkové distribuce jsou zatíženy nižším šumem oproti Monte Carlo simulacím s 

odpovídající přesností 

- Acuros BV™ může být použit s plánovacím systémem BrachyVision verze 8.9 a vyšší 

- Acuros BV™ lze uplatnit pouze u afterloaderů typu HDR nebo PDR 

- bude dodána poslední verze plánovacího systému Eclipse s modulem BrachyVision plně 

podporující výpočetní algoritmus Acuros BV 

 
3) Software pro plánování radioterapie pomocí biologické optimalizace: moduly pro biologickou 
optimalizaci a biologické hodnocení plánů v plánovacím systému Eclipse. 
 a) modul pro biologickou optimalizaci 

- jedná se o aplikaci LQ modelu v optimalizaci dynamických plánů IMRT a VMAT plně 

integrovanou do plánovacího systému Eclipse™ 

- pracuje s biologickými metrikami TCP a NTCP, EUD, popř. gEUD jejichž limity vstupují do 

optimalizace 

- optimalizovaný plán je možné kombinovat a porovnávat s konvenčně optimalizovanými 

plány 

b) modul pro biologické hodnocení 
- jedná se o aplikaci LQ modelu v hodnocení všech plánů (nejenom plánů vytvořených 

biologickou optimalizací) plně integrovanou do plánovacího systému Eclipse™ 

- využívá biologické metriky TCP a NTCP, EUD, popř. gEUD 

- umožňuje dva druhy hodnocení / porovnání: 

o různých verzí plánu (lišících se dozimetrickou distribucí) na základě biologických 

kritérií 

o různých frakcionací téhož plánu, např. při výpadku ozáření a hledání režimu 

kompenzace, anebo pro porovnání různých distribucí ozáření v čase 

(hyperfrakcionace, hypofrakcionace, apod.) 

- funguje pro plány jednoduché nebo složené (např. základní plán + boost) 

 
4) Software pro plánování na základě existujících modelů: RapidPlan™ 

- jedná se o zkušenostní model plánování radioterapie („knowledge-based planning“) 

- plně integrovaný do plánovacího systému Eclipse™ 

- model se „učí“ na množině pacientů příslušné nádorové lokalizace (referenční třída) 

- model na základě vstupních dat odhaduje DVH pro kritické struktury, tj. produkuje tzv. 

„estimated DVH“ 
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- odhad probíhá na základě korelací anatomické polohy a vzájemného překrytí cílových objemů a 

kritických a jiných pro plánování důležitých struktur (např. obrys těla) s odpovídajícími 

dávkovými distribucemi na modelované množině pacientů  

- odhadovaný DVH spolu s dalšími podmínkami (constraints) vstupují do optimalizace IMRT nebo 

VMAT a výsledkem je z výše popsaného hlediska optimální plán v rámci dané třídy 

- napomáhá ve standardizaci plánování 

- významně urychluje proces plánování 

- vytvořené modely je možné sdílet v rámci oddělení či se spřátelenými klinikami 

- RapidPlan obsahuje ukázkové modely, které je možné využít pro predikci, nicméně jsou určeny 
spíše pro demonstraci funkce a ne pro přímé klinické nasazení, pro akademické demonstrativní 
účely jsou dobře použitelné 

- automaticky navržená sada limitů pro optimalizaci IMRT nebo VMAT je editovatelná, plány 
z jiných plánovacích systémů lze nahrát do modelu pro odhad DVH 

- vlastní optimalizace a výpočet dávky proběhne v Eclipse a výsledný plán potom nemusí dobře 
reprezentovat plány z jiného TPS. 
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