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1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.1 Στοιχεία επικοινωνίας και νομικές πληροφορίες
1.1.1 Στοιχεία επικοινωνίας

Υποστήριξη

Αν δεν μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε σε αυτόν τον οδηγό ή αν έχετε απορίες
ή προβλήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Brainlab:

Περιοχή Τηλέφωνο Email

Ηνωμένες Πολιτείες και Κα-
ναδάς

Τηλ.: (800) 597-5911
Φαξ: (708) 409-1619

us.support@brainlab.com

Αφρική, Ασία, Αυστραλία,
Ευρώπη

Τηλ.: +49 89 991568-44
Φαξ: +49 89 991568-811

support@brainlab.comΛατινική Αμερική
Τηλ.: +55 11 33 55 33 70
Φαξ: +55 11 33 55 33 79

Ιαπωνία
Τηλ.: +81-3-3769-6900
Φαξ: +81-3-3769-6901

Γαλλία και γαλλόφωνες πε-
ριοχές Τηλ.: +33-800-67-60-30 support_fr@brainlab.com

Σχόλια

Παρά την προσεκτική επιμέλεια της έκδοσης, το παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να περιέχει σφάλματα.
Αν έχετε προτάσεις για τη βελτίωση αυτού του εγχειριδίου, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση
oncology.manuals@brainlab.com.

Κατασκευαστής

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.1.2 Νομικές πληροφορίες

Πνευματικά δικαιώματα

Ο παρών οδηγός χρήσης περιέχει κατοχυρωμένες πληροφορίες, οι οποίες προστατεύονται από
πνευματικά δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η μετάφραση μέρους ή του συνόλου
αυτού του οδηγού χωρίς τη ρητή, γραπτή άδεια της Brainlab.

Εμπορικά σήματα της Brainlab

• Το BrainSCAN™ είναι εμπορικό σήμα της Brainlab AG.
• Το iPlan® είναι σήμα κατατεθέν της Brainlab AG στη Γερμανία ή/και στις ΗΠΑ.
• Το m3® είναι σήμα κατατεθέν της Brainlab AG.

Εμπορικά σήματα που δεν ανήκουν στην Brainlab

• Τα Adobe® και Acrobat® είναι σήματα κατατεθέντα της Adobe Systems Incorporated.
• Το επωνυμία BodyFIX® είναι σήμα κατατεθέν της Medical Intelligence GmbH.
• Το Java™ είναι εμπορικό σήμα της Sun Microsystems, Inc.
• Τα Microsoft® και Windows® είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation.

Σήμανση CE

• Η σήμανση CE0123 δηλώνει ότι το iPlan RT της Brainlab συμμορφώνεται με
τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

• Σύμφωνα με την οδηγία περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Οδηγία
93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου), το iPlan RT είναι ένα προϊόν κατηγορίας IIb.

Οδηγίες σχετικά με την απόρριψη

Απορρίπτετε τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό μόνο σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους
κανονισμούς. Για πληροφορίες σχετικά με την οδηγία ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού), επισκεφθείτε: 
www.brainlab.com/weee

Πωλήσεις στις ΗΠΑ

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής από
ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.

Κοινό για το οποίο προορίζεται

Το σύστημα iPlan RT προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες υγείας (φυσικούς ιατρικής,
ακτινοογκολόγους, ακτινοφυσικούς, ιατρούς κ.λπ.) με επαρκή κατανόηση της αγγλικής τεχνικής
ορολογίας που σχετίζεται με τους τομείς της ιατρικής φυσικής και της ιατρικής απεικόνισης, ώστε
να διασφαλιστεί η επαρκής κατανόηση του περιβάλλοντος εργασίας του iPlan RT.

Συμμόρφωση με τα Διεθνή Πρότυπα

Το σύστημα σχεδιασμού θεραπείας iPlan RT 4.5 έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σε
συμμόρφωση με τα παρακάτω διεθνή πρότυπα: IEC 62083, IEC 62304, IEC 62366, IEC 13485.
Το σύστημα iPlan RT 4.5 και η συνοδευτική τεκμηρίωση έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με το IAEA-
TECDOC-1540, Κεφάλαιο 5, Type Tests.

Στοιχεία επικοινωνίας και νομικές πληροφορίες
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Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Πληροφορίες για γλώσσες

Όλοι οι οδηγοί χρήσης της Brainlab έχουν γραφτεί πρωτοτύπως στα Αγγλικά.

Εγγύηση

Οι εγγυήσεις δεν ισχύουν για τα προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη λόγω ατυχημάτων,
εσφαλμένης χρήσης, εσφαλμένης επανεγκατάστασης ή ανεπαρκούς συσκευασίας σε
περίπτωση επιστροφής. Οι εγγυήσεις δεν ισχύουν για στοιχεία προϊόντων που έχουν
τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί χωρίς τη γραπτή εξουσιοδότηση της Brainlab.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.2 Σύμβολα
1.2.1 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στον παρόντα οδηγό

Προειδοποιήσεις

Οι προειδοποιήσεις υποδεικνύονται από τριγωνικά σύμβολα προειδοποίησης.
Περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια που σχετίζονται με πιθανό
τραυματισμό, θάνατο ή άλλες σοβαρές συνέπειες της εσφαλμένης χρήσης του εξοπλισμού.

Ειδοποιήσεις προσοχής

Οι ειδοποιήσεις υποδεικνύονται από τριγωνικά σύμβολα προσοχής. Περιλαμβάνουν
σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια που σχετίζονται με πιθανά προβλήματα της
συσκευής. Τέτοια προβλήματα μπορεί να είναι δυσλειτουργία ή βλάβη της συσκευής ή
καταστροφή περιουσίας.

Σημειώσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι σημειώσεις εμφανίζονται με πλάγια γράμματα και υποδεικνύουν πρόσθετες,
χρήσιμες υποδείξεις.
 

Σύμβολα
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1.3 Προοριζόμενη χρήση
1.3.1 Χρήση του συστήματος

Ενδείξεις χρήσης

Το iPlan RT είναι ένα σύστημα σχεδιασμού ακτινοθεραπείας, το οποίο προορίζεται για χρήση
κατά τη στερεοτακτική σύμμορφη ακτινοθεραπεία με γραμμικό επιταχυντή που σχεδιάζεται με
υπολογιστή για κρανιακές αλλοιώσεις, αλλοιώσεις της κεφαλής και του τραχήλου, και
εξωκρανιακές αλλοιώσεις.

Προσεκτικός χειρισμός υλικού

Τα εξαρτήματα και τα παρελκόμενα όργανα του συστήματος αποτελούνται από μηχανικά
μέρη ακριβείας. Ο χειρισμός τους πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή.

Μόνο εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό μπορεί να θέτει σε λειτουργία τα εξαρτήματα και τα
παρελκόμενα όργανα του συστήματος.

Κατάλληλη χρήση

Οι εφαρμογές προγραμματισμού της Brainlab έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για την
παροχή πρόσθετης βοήθειας στο ιατρικό προσωπικό. Δεν υποκαθιστούν ούτε
αντικαθιστούν την εμπειρία του χρήστη, ούτε αναιρούν την ευθύνη του χρήστη κατά το
χειρισμό τους.

Εγκατάσταση

Αν το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε τοπικό δίκτυο (LAN), η Brainlab συνιστά την εγκατάσταση
λογισμικού προστασίας από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας (π.χ. πρόγραμμα ανίχνευσης ιών)
και ενημέρωσης των αρχείων ορισμού ιών.
Λάβετε υπόψη ότι οι ρυθμίσεις του λογισμικού προστασίας από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας
μπορούν να επηρεάζουν την απόδοση του συστήματος, π.χ. αν παρακολουθείται η πρόσβαση σε
κάθε αρχείο, η φόρτωση και αποθήκευση των δεδομένων ασθενή ενδέχεται να εκτελούνται αργά.
Συνεπώς, η Brainlab συνιστά την απενεργοποίηση των σαρώσεων πραγματικού χρόνου και την
εκτέλεση σαρώσεων για ιούς κατά τις ώρες μη κλινικής χρήσης.
Οι ενημερώσεις του λειτουργικού συστήματος (άμεσες επιδιορθώσεις) ή του λογισμικού άλλης
εταιρείας θα πρέπει να εκτελούνται κατά τις ώρες μη κλινικής χρήσης και σε δοκιμαστικό
περιβάλλον, για επαλήθευση της σωστής λειτουργίας του συστήματος Brainlab. Οι άμεσες
επιδιορθώσεις πρέπει να διατηρούνται ενημερωμένες. Η Brainlab παρακολουθεί τις άμεσες
Windows Hotfixes (επιδιορθώσεις των Windows) που κυκλοφορούν και μπορεί να προσδιορίσει
αν θα παρουσιαστούν προβλήματα για ορισμένες ενημερώσεις.
Αν παρουσιαστούν προβλήματα με τις άμεσες επιδιορθώσεις του λειτουργικού συστήματος,
επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Brainlab.

Ανασκόπηση αληθοφάνειας

Πριν από τη θεραπεία ασθενή, αναθεωρήστε την αληθοφάνεια όλων των πληροφοριών
που εισάγονται και εξάγονται από το σύστημα.

Η απόφαση για θεραπεία του ασθενή με ακτινοθεραπεία/ακτινοχειρουργική θα πρέπει να
λαμβάνεται από πεπειραμένο νευροχειρούργο ή από ακτινοογκολόγο. Η απόφαση θα
πρέπει να στηρίζεται στην ιατρική του εκπαίδευση και προηγούμενη εμπειρία, καθώς
επίσης στη μετρούμενη ακρίβεια του συστήματος iPlan RT.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.4 Συμβατότητα με ιατροτεχνολογικές συσκευές

Περιορισμοί για τον εξοπλισμό

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που δεν έχει τεκμηριωθεί
ότι είναι συμβατός με το iPlan RT στις παρακάτω ενότητες. Αν το κάνετε, το αποτέλεσμα
μπορεί να είναι εσφαλμένη ευθυγράμμιση του ασθενή και σοβαρός τραυματισμός του.

Ο χρήστης απαγορεύεται να αλλάξει τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Η Brainlab δεν
φέρει καμία ευθύνη για όποιες αλλαγές γίνονται στο σύστημα. Τηρείτε τους τοπικούς
κανονισμούς.

Περιορισμοί για το λογισμικό

Για βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος, αποφεύγετε την εκτέλεση εφαρμογών που δεν
είναι απαραίτητες παράλληλα με το iPlan RT.

Συμβατότητα με ιατροτεχνολογικές συσκευές
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1.4.1 Ιατρικά όργανα της Brainlab

Συμβατά ιατρικά όργανα της Brainlab

Το iPlan RT είναι συμβατό με:

Ιατρικός υλικός εξοπλισμός της
Brainlab

Σχόλιο

Εντοπιστής και σύστημα ακινητο-
ποίησης σε θέση-στόχο για υπο-
λογιστική τομογραφία/ακτίνες X

Εντοπιστής για υπολογιστική τομογραφία/ακτίνες Χ της
Brainlab (στο σύστημα Brainlab/Radionics
Στεφάνη κεφαλής BRW-HR/UCHR/Στεφάνη κεφαλής πλαι-
σίου G Leksell)
Εντοπιστής και τοποθέτηση στόχος CT/αγγείων για στερεοτα-
κτική ακτινοχειρουργική χωρίς πλαίσιο ακινητοποίησης
Brainlab
Εντοπιστής κεφαλής και τραχήλου και σύστημα ακινητοποίη-
σης στη θέση-στόχο (στο σύστημα κεφαλής και τραχήλου της
Brainlab)
Radionics BRWLF (στη στεφάνη κεφαλής Radionics BRW-
HR/UCHR)
Leksell CT Δείκτης, 9 ράβδων (στη στεφάνη κεφαλής πλαι-
σίου G Leksell)
Medical Intelligence Bodyfix 20
Medical Intelligence Bodyfix 14

Εντοπιστής και τοποθέτηση στό-
χος CT/αγγείων για στερεοτακτική
ακτινοχειρουργική χωρίς πλαίσιο
ακινητοποίησης Συνδυασμός εντοπιστή υπολογιστικής τομογραφίας και συ-

σκευής προετοιμασίας ασθενή που επιτρέπει την προσάρτη-
ση υπολογιστικών αντιγράφων για ευθυγράμμιση του λέιζερ

Εντοπιστής κεφαλής και τραχή-
λου, και σύστημα ακινητοποίησης
στη θέση-στόχο για χρήση με το
σύστημα θεραπείας κεφαλής και
τραχήλου

Στετεροτακτικό σύστημα ακινητο-
ποίησης σε θέση-στόχο

Σύστημα ακινητοποίησης σε θέση-στόχο της Brainlab
Κλασικό σύστημα ακινητοποίησης σε θέση-στόχο της
Brainlab

Σύστημα ακινητοποίησης σε θέ-
ση-στόχο για στεφάνη κεφαλής
Leksell

Επέκταση επιφάνειας κλίνης γενι-
κής χρήσης για στερεοτακτική
ακτινοχειρουργική χωρίς πλαίσιο
ακινητοποίησης

Εξαρτήματα Brainlab για στερεοτακτική ακτινοχειρουργική
χωρίς πλαίσιο ακινητοποίησηςΕπιφάνεια κλίνης απεικόνισης

Brainlab

Επέκταση επιφάνειας κλίνης
απεικόνισης (ICT) χωρίς πλαίσιο
Brainlab

Η εξαγωγή DICOM RT είναι διαθέσιμη μόνο για μη εντοπισμένα σύνολα δεδομένων και για
σύνολα δεδομένων που έχουν εντοπιστεί με το υλικό της Brainlab.

Μόνο οι παραπάνω ιατροτεχνολογικές συσκευές της Brainlab μπορούν να
χρησιμοποιηθούν με τη συγκεκριμένη ιατροτεχνολογική συσκευή. Η χρήση συνδυασμών
ιατροτεχνολογικών συσκευών που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Brainlab μπορεί να
επηρεάσει δυσμενώς την ασφάλεια ή/και την αποτελεσματικότητα της ιατροτεχνολογικής
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συσκευής και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ασθενή, του χρήστη ή/και του
περιβάλλοντος.

Με το iPlan RT χρησιμοποιείτε μόνο όργανα και ανταλλακτικά που ορίζει η Brainlab. Η
χρήση μη εξουσιοδοτημένων οργάνων/ανταλλακτικών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την
ασφάλεια ή/και την αποτελεσματικότητα της ιατροτεχνολογικής συσκευής και να θέσει σε
κίνδυνο τον ασθενή, το χρήστη ή/και το περιβάλλον.

Συμβατότητα με ιατροτεχνολογικές συσκευές
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1.4.2 Ιατρικό λογισμικό της Brainlab

Εξουσιοδότηση

Η εγκατάσταση του λογισμικού στο σύστημα της Brainlab πρέπει να εκτελείται
αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Brainlab. Μην εγκαθιστάτε ή
καταργείτε μόνοι σας εφαρμογές λογισμικού.

Συμβατό ιατρικό λογισμικό της Brainlab

Το iPlan RT είναι συμβατό με τις παρακάτω εφαρμογές ιατρικού λογισμικού που κατασκευάζονται
από την Brainlab AG.

Λογισμικό της Brainlab Έκδοση Σχόλιο

Brainlab Elements -
Radiotherapy
Contouring Workflow

Patient Data
Manager 2.0
(Content
Manager 2.0,
Patient Browser
4.0, Dicom
Viewer 2.0)
Patient Data
Manager 2.2
(Content
Manager 2.2,
Patient Selection
4.1)

Το iPlan RT 4.5 μπορεί να διαβάσει δεδομένα
xBrain που έχουν γραφτεί με το Brainlab
Elements.

ExacTrac 3.5, 5.0, 5.5, 6.0,
6.1 Σύστημα τοποθέτησης ασθενή της Brainlab.

ExacTrac Vero 3.0, 3.1, 3.2, 3.5

iPlan NET 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 Το iPlan RT είναι συμβατό με την πλατφόρμα δια-
κομιστή iPlan NET.

iPlan RT Dose 3.0, 4.0, 4.1

Χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό ακτινοθερα-
πείας και ακτινοχειρουργικής. Τα δεδομένα που
σχεδιάζονται με τα iPlan RT Dose 3.0 και 4.0
μπορούν να εισαχθούν στο iPlan RT Dose 4.1.

iPlan RT Image 3.0, 4.0, 4.1

Χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό ακτινοθερα-
πείας και ακτινοχειρουργικής. Τα δεδομένα που
εισάγονται με το iPlan RT Image μπορούν να εισ-
αχθούν στο λογισμικό σχεδιασμού θεραπείας
iPlan RT Dose.

PatXfer RT 1.5 Χρησιμοποιείται για την εξαγωγή σαρωμένων ει-
κόνων στο σταθμό εργασίας iPlan.

m3 User Interface
Brainlab 3.0

Περιβάλλον εργασίας που χρησιμοποιείται για m3
στα Siemens Linac Primus/Oncor/Artiste/Oncor
160/Mevatron.

Το iPlan RT 4.5 μπορεί να διαβάσει πλάνα που έχουν γραφτεί με τα iPlan RT Image / Dose 3.0,
iPlan RT Image / Dose 4.0 και iPlan RT Image / Dose 4.1. Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση από
όλες τις εκδόσεις λογισμικού των πλάνων θεραπείας που έχουν δημιουργηθεί με τις νεότερες
εκδόσεις.
• Οι εφαρμογές λογισμικού iPlan δεν είναι συμβατές με νεότερες εκδόσεις.
• Δεν είναι δυνατή η φόρτωση πλάνων θεραπείας που δημιουργήθηκαν με το λογισμικό

BrainSCAN της Brainlab στο iPlan RT.
Το παρακάτω λογισμικό μπορεί να διαβάσει πλάνα που έχουν αποθηκευτεί με το iPlan RT 4.5:
• iPlan RT Image 4.1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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• iPlan 3.0

Μην χρησιμοποιείτε το “Transfer DICOM to R&V” (DCM2RV) με το iPlan RT 4.5.x, επειδή
δεν υποστηρίζεται από αυτήν την έκδοση λογισμικού και τις νεότερες.

Άλλο λογισμικό της Brainlab

Εάν εκτελείτε εκδόσεις λογισμικού διαφορετικές από αυτές που καθορίζονται παραπάνω,
επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab για διευκρινίσεις σχετικά με τη συμβατότητα
με συσκευές Brainlab.

Μόνο το ιατρικό λογισμικό της Brainlab που καθορίζει η Brainlab μπορεί να εγκατασταθεί
και να χρησιμοποιηθεί με το σύστημα.

Συμβατότητα με ιατροτεχνολογικές συσκευές
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1.4.3 Ιατροτεχνολογικές συσκευές τρίτων κατασκευαστών

Συμβατές ιατροτεχνολογικές συσκευές τρίτων κατασκευαστών

Το iPlan RT είναι συμβατό με τις παρακάτω ιατροτεχνολογικές συσκευές τρίτων κατασκευαστών.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον ειδικό υποστήριξης της Brainlab.

Ιατροτεχνολογική
συσκευή

Μοντέλο Κατασκευαστής

BodyFIX σύστημα
BodyFIX 20 εντοπιστή

Medical Intelligence
BodyFIX 14 εντοπιστή

Leksell CT Δείκτης 9 ράβδων, για χρήση με τη στεφάνη κεφαλής
Leksell Coordinate Frame G Elekta

Radionics BRW-LF Για χρήση με τη στεφάνη κεφαλής BRW-HR/
UCHR της Radionics Radionics

Varian IGRT Thick Varian

Varian IGRT Thin Varian

iBEAM evo

iBEAM evo Επέκταση 415

ELEKTA

iBEAM evo Επέκταση 650

iBEAM evo Επέκταση H&N

iBEAM evo Επέ-
κταση χωρίς
πλαίσιο ακινητο-
ποίησης

Συμβατός ηλεκτρομηχανολο-
γικός εξοπλισμός Brainlab:
• Εντοπιστής και τοποθέτη-
ση-στόχος H&N

• Εντοπιστής και τοποθέτη-
ση στόχος CT/αγγείων για
στερεοτακτική ακτινοχει-
ρουργική χωρίς πλαίσιο
ακινητοποίησης

• Σύστημα μάσκας για στε-
ρεοτακτική ακτινοχειρουρ-
γική χωρίς πλαίσιο ακινη-
τοποίησης

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες, επικοινωνήστε με τον
ειδικό υποστήριξης της
Brainlab.

• Γενικά, το iPlan RT μπορεί να εξάγει δεδομένα σε σχεδόν όλα τα σημαντικά συστήματα
καταγραφής και επαλήθευσης (R&V). Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ενότητα
σελίδα 397.

• Η εξαγωγή DICOM RT είναι διαθέσιμη μόνο για μη εντοπισμένα σύνολα δεδομένων και για
σύνολα δεδομένων που έχουν εντοπιστεί με το υλικό της Brainlab.

• Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων ή υποστήριξης της Brainlab για λεπτομέρειες
σχετικά με τους υποστηριζόμενους συνδυασμούς γραμμικού επιταχυντή/κατευθυντήρα
πολλαπλών φύλλων (MLC).

Άλλες συσκευές τρίτων κατασκευαστών

Ο σχεδιασμός ή η γεωμετρία του εξοπλισμού τρίτων κατασκευαστών μπορεί να αλλάξει. Ο
χρήστης είναι υπεύθυνος να επαληθεύσει τη συμβατότητα του εξοπλισμού τρίτων
κατασκευαστών με το iPlan RT ακόμα και αν δηλώνεται σε αυτόν τον οδηγό χρήσης ότι
είναι συμβατός.
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Η χρήση συνδυασμών ιατροτεχνολογικών συσκευών που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από
την Brainlab μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την ασφάλεια ή/και την αποτελεσματικότητα
των συσκευών και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ασθενή, του χρήστη ή/και του
περιβάλλοντος.

Συμβατότητα με ιατροτεχνολογικές συσκευές
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1.4.4 Λογισμικό τρίτων κατασκευαστών

Εξουσιοδότηση

Η εγκατάσταση του λογισμικού στο σύστημα της Brainlab πρέπει να εκτελείται
αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Brainlab. Μην εγκαθιστάτε ή
καταργείτε μόνοι σας εφαρμογές λογισμικού εκτός από ενημερώσεις του λογισμικού
προστασίας από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας και των άμεσων επιδιορθώσεων του
λειτουργικού συστήματος.

Συμβατό λογισμικό τρίτων κατασκευαστών

Το iPlan RT είναι συμβατό με τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα τρίτων κατασκευαστών:

Λειτουργικό σύστημα

Windows XP Professional (32 και 64 bit)

Windows 2003 Server (32 bit)

Windows 2003 Server R2 (64 bit)

Windows 2008 Server (64 bit)

Windows 7 Ultimate (64 bit)

Windows 8.1 Pro (64 bit)

Για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα των service pack, επικοινωνήστε με τον ειδικό
υποστήριξης της Brainlab.
Όλα τα προγράμματα οδήγησης ταινίας πρέπει να είναι απενεργοποιημένα στο Windows XP
Device Manager (Διαχείριση Συσκευών).
Το iPlan RT δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε λειτουργικό σύστημα διαφορετικό από τις
συγκεκριμένες εκδόσεις που περιγράφονται παραπάνω.

Μόνο το λογισμικό που έχει καθοριστεί από την Brainlab μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το
iPlan RT. Η χρήση λογισμικού τρίτων κατασκευαστών (εκτός από τις ενημερώσεις του
λογισμικού προστασίας από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας και των άμεσων
επιδιορθώσεων του λειτουργικού συστήματος) που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από την
Brainlab μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την αποτελεσματικότητα του συστήματος iPlan
RT.

Λογισμικό τρίτων κατασκευαστών στον ίδιο σταθμό εργασίας

Είναι δυνατή η εγκατάσταση και λειτουργία των παρακάτω λογισμικών στον ίδιο σταθμό εργασίας
με το iPlan RT:

Λογισμικό Έκδοση Σχόλιο

RayStation, κατασκευάζεται
από την RaySearch
Laboratories AB

4.7 και μεταγενέστερο Σύστημα σχεδιασμού θερα-
πείας για ακτινοθεραπεία.

Ενσωματωμένο λογισμικό τρίτων κατασκευαστών

Η υλοποίηση του προτύπου DICOM από την Brainlab βασίζεται σε μια βιβλιοθήκη MERGE
DICOM. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση προς το DICOM,
συμβουλευθείτε τη δήλωση συμμόρφωσης προς DICOM τρίτων κατασκευαστών και τη δήλωση
συμμόρφωσης προς DICOM της Brainlab, στη διεύθυνση www.brainlab.com.
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• Υποστηρίζεται το RTPConnect [ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης προς RTPConnect 8.30
ημερομηνίας 07-13-2005 και στην προδιαγραφή διασύνδεσης RTPConnect (08-01-2007)].

• Αυτό το λογισμικό βασίζεται εν μέρει στην εργασία του Independent JPEG Group και της Sun
Microsystems Inc.

• Η εφαρμογή του Brainlab PDF-Viewer βασίζεται στη βιβλιοθήκη PDF Direct/PDF Quick View,
Copyright 2003-2011 soft Xpansion GmbH & Co. KG.

Το iPlan RT χρησιμοποιεί το περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης Java 1.6 (ή μεταγενέστερο). Με την
εκκίνηση του iPlan RT, ο χρήστης συμφωνεί ότι δεσμεύεται από τους όρους των αντίστοιχων
αδειών χρήσης.

Συμβατότητα με ιατροτεχνολογικές συσκευές
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1.4.5 Ιατρικό λογισμικό τρίτων κατασκευαστών

Εξουσιοδότηση

Η εγκατάσταση του λογισμικού στο σύστημα της Brainlab πρέπει να εκτελείται
αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Brainlab. Μην εγκαθιστάτε ή
καταργείτε μόνοι σας εφαρμογές λογισμικού εκτός από ενημερώσεις του λογισμικού
προστασίας από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας και των άμεσων επιδιορθώσεων του
λειτουργικού συστήματος.

Συμβατό ιατρικό λογισμικό τρίτων κατασκευαστών

Το iPlan RT είναι συμβατό με τις παρακάτω εφαρμογές ιατρικού λογισμικού που κατασκευάζονται
από την RaySearch:

Λογισμικό Έκδοση Σχόλιο

InverseArc 1.0

Το InverseArc 1.0 μετατρέπει
τα πλάνα θεραπείας που δη-
μιουργήθηκαν με το iPlan RT
4.5 Dose ή οποιοδήποτε σύ-
στημα σχεδιασμού θεραπείας
τρίτου κατασκευαστή σε αντί-
στοιχα πλάνα VMAT
(Volumetric Modulated Arc
Therapy - ογκομετρική διαμορ-
φούμενης έντασης τοξοειδής
ακτινοθεραπεία).

Άλλο λογισμικό τρίτων κατασκευαστών εκτός Brainlab

Εάν εκτελείτε εκδόσεις λογισμικού διαφορετικές από αυτές που καθορίζονται παραπάνω,
επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab για διευκρινίσεις σχετικά με τη συμβατότητα
με συσκευές Brainlab.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.5 Εκπαίδευση και τεκμηρίωση

Εκπαίδευση της Brainlab

Για τη διασφάλιση της ασφαλούς και σωστής χρήσης, πρέπει όλοι οι χρήστες να συμμετάσχουν σε
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που οργανώνει ο αντιπρόσωπος της Brainlab πριν από τη χρήση
του συστήματος.

Ευθύνη

Ο χειρισμός των εξαρτημάτων του συστήματος iPlan RT και των παρελκόμενων διατάξεων
πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένους επαγγελματίες υγείας.

Εκπαίδευση και τεκμηρίωση
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1.5.1 Τεκμηρίωση

Ανάγνωση των οδηγών χρήσης

Για την επιτυχή και ασφαλή θεραπεία με χρήση του λογισμικού προγραμματισμού της Brainlab
απαιτείται προσεκτικός προγραμματισμός των διαδικασιών.
Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σημαντικό:
• Οι χρήστες να διαβάσουν προσεχτικά τους σχετικούς οδηγούς χρήσης πριν από το χειρισμό
του συστήματος.

• Η πρόσβαση σε αυτούς τους οδηγούς χρήσης να είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή.

Διαθέσιμοι οδηγοί χρήσης

Οδηγός χρήσης Περιεχόμενα

Οδηγοί κλινικής χρήσης Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη χρήση των εφαρμογών προ-
γραμματισμού του iPlan RT.

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού
(Physics Administration)

Λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Physics
Administration.

Τεχνικός οδηγός αναφοράς
(θέματα φυσικής της
Brainlab)

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη μέτρηση δεδομένων δέ-
σμης, τον έλεγχο ποιότητας και τους αλγόριθμους δόσης στο λο-
γισμικό προγραμματισμού ακτινοθεραπείας της Brainlab.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.6 Το iPlan RT σε ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό
τρίτων κατασκευαστών

Γενικές πληροφορίες

Το λογισμικό σχεδιασμού Brainlab RT μπορεί να εγκατασταθεί σε ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό
τρίτων κατασκευαστών αν πληρούνται οι παρακάτω απαιτήσεις ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού και λειτουργικού συστήματος.
Η γενική συμβατότητα επαληθεύεται κατά την εγκατάσταση του λογισμικού σχεδιασμού RT
σύμφωνα με τα πρωτόκολλα αποδοχής της Brainlab. Η Brainlab συνιστά την εκ νέου εκτέλεση
δοκιμών επαλήθευσης αν το λογισμικό τρίτων κατασκευαστών εγκατασταθεί ή τροποποιηθεί μετά
την αρχική εγκατάσταση του λογισμικού σχεδιασμού RT.

Απαιτήσεις λογισμικού

Λογισμικό Απαίτηση

Λειτουργικό σύστημα
Windows 7 Ultimate (64 bit)
Windows 2008 Server (64 bit)
Windows 8.1

Για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα των service pack, απευθυνθείτε στον ειδικό τεχνικής
υποστήριξης της Brainlab.
Το λογισμικό σχεδιασμού Brainlab RT δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε συστήματα που δεν πληρούν
τις προτεινόμενες απαιτήσεις ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Απαιτήσεις ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για σταθμούς εργασίας

Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός Απαίτηση

CPU
2 x Intel Xeon E5-2630 v2 ή αντίστοιχο.
12 πυρήνων ή αντίστοιχο. Απενεργοποιημένο
HT.

Chipset Intel C602 Chipset Series ή αντίστοιχο.

RAM 16 GB ή μεγαλύτερη.

HDD
Διαμερισμός σε 2 τόμους:
C:\ για λειτουργικό σύστημα.
F:\ για εφαρμογές.

HDD

RAID 5 τόμος με.
4x HDD.
Ελάχ. 7.200 U/min.
1 TB ανά HDD, 16 MB Cache.

Γραφικά
Κάρτα γραφικών Nvidia Quadro με υποστήριξη
OpenGL 2.0, 1 GB RAM ή μεγαλύτερη
π.χ. NVIDIA Quadro K2000.

Ανάλυση οθόνης 1.600 x 200 ή 1.920 x 1.200.

Ποιότητα χρωμάτων 24 bit.

Σύνδεση δικτύου 1 Gbit/s.

Το iPlan RT σε ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό τρίτων κατασκευαστών
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Απαιτήσεις ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για διακομιστές ή εικονικές μηχανές

Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός Απαίτηση

CPU
2x Intel Xeon E5-2667, 2,9 GHz.
12 πυρήνα ή αντίστοιχο. Απενεργοποιημένο
HT.

Chipset Intel C600 Chipset Series ή αντίστοιχο.

RAM 32 GB ή μεγαλύτερη.

HDD

RAID 5 τόμος με διαμερισμό σε 2 τόμους:
C:\ για λειτουργικό σύστημα τουλάχιστον 50
GB.
F:\ για εφαρμογές και δεδομένα τουλάχιστον
100 GB.

Γραφικά

NVIDIA Quadro 2000 1 GB, PCIe 3.0 για την
επιλογή 3D για προχωρημένους.
(δεν ισχύει για τις εικονικές μηχανές καθώς δεν
υποστηρίζεται η λειτουργία αναπαράστασης
GPU).

Σύνδεση δικτύου 1 Gigabit Προσαρμογέας διακομιστή δικτύου.

Σκληρός δίσκος 250 GB ελεύθερος χώρος στο δίσκο.

Το υλικό του υπολογιστή προορίζεται για χρήση σε περιβάλλον νοσοκομείου. Το νοσοκομείο
πρέπει να τηρεί τους κανονισμούς και τα πρότυπα ΙEC 60601-1, IEC 60950, δηλαδή στο
περιβάλλον του νοσοκομείου πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ανταλλακτικά που
συμμορφώνονται με τα ισχύοντα πρότυπα.
Η Brainlab δεν μπορεί να ελέγξει τυχόν αλλαγές στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του
σταθμού εργασίας. Πρέπει να τηρείτε τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς.

Εγκατάσταση λογισμικού τρίτων κατασκευαστών

Η Brainlab δεν επιτρέπει την εγκατάσταση του λογισμικού σχεδιασμού Brainlab RT σε
πλατφόρμες όπου έχει εγκατασταθεί ιατρικό λογισμικό τρίτων κατασκευαστών, καθώς δεν
μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο το λογισμικό σχεδιασμού Brainlab RT να επηρεάζει το
λογισμικό τρίτων κατασκευαστών και αντίστροφα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο χρήστης είναι
υπεύθυνος να παρέχει και να προσδιορίζει τις κατάλληλες πλατφόρμες που θα πληρούν
τις σχετικές απαιτήσεις εγκατάστασης του λογισμικού σχεδιασμού Brainlab RT.

Η Brainlab συνιστά να μην εγκαθιστάτε κανένα λογισμικό τρίτων κατασκευαστών στην
πλατφόρμα καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του λογισμικού σχεδιασμού
Brainlab RT. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να επαληθεύσει ότι το λογισμικό σχεδιασμού
Brainlab RT δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε εγκατάσταση λογισμικού τρίτων
κατασκευαστών ή ενημερώσεις λογισμικού τρίτων κατασκευαστών - για αυτό το λόγο,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι οδηγίες εκ νέου επαλήθευσης του λογισμικού που
παρέχονται στο Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.7 Σημειώσεις για την ασφάλεια

Γενικές πληροφορίες

Η ενότητα αυτή περιέχει σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για
την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος προγραμματισμού θεραπείας.
Είστε υπεύθυνοι για την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διασφάλισης ποιότητας,
κατάλληλο για τον εντοπισμό σφαλμάτων, περιορισμών και ανακριβειών στα συστήματα
σχεδιασμού και χορήγησης ακτινοθεραπείας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε το
κεφάλαιο σχετικά με τον έλεγχο ποιότητας στον Τεχνικό οδηγό αναφοράς, Θέματα φυσικής της
Brainlab.
Μετρήστε την απόλυτη ακρίβεια του συστήματος iPlan RT σε συνδυασμό με τα χρησιμοποιούμενα
συστήματα χορήγησης θεραπείας με ομοιώματα. Η μετρούμενη ακρίβεια πρέπει να
συνυπολογίζεται όταν ρυθμίζονται οι παράμετροι του πλάνου, ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια της
ακτινοθεραπείας.
Βεβαιωθείτε ότι η χορήγηση του πλάνου θεραπείας στον ασθενή πραγματοποιείται σωστά.
Συνιστάται ιδιαίτερα η επαλήθευση με τη χρήση ομοιώματος για κάθε πλάνο θεραπείας,
χρησιμοποιώντας ακριβώς τις ίδιες ρυθμίσεις παραμέτρων που θα χρησιμοποιηθούν για
πραγματικό ασθενή κατά τη χορήγηση της κανονικής θεραπείας.
Για να διασφαλιστεί η συνέπεια των παραμέτρων τοποθέτησης και θεραπείας σε περίπτωση που
χρησιμοποιούνται περισσότερα συστήματα σχεδιασμού, όλες οι τελικές παράμετροι τοποθέτησης
και θεραπείας πρέπει να παρέχονται από το ίδιο σύστημα σχεδιασμού θεραπείας. Αν οι
πληροφορίες που παρέχονται από το iPlan RT χρησιμοποιούνται απευθείας για την τοποθέτηση
του ασθενή (π.χ. επικαλύψεις τοποθέτησης-στόχου), τότε και το αντίστοιχο πλάνο θεραπείας
πρέπει να παρέχεται από το iPlan RT και το πλάνο θεραπείας δεν πρέπει να τροποποιηθεί με
κανένα άλλο σύστημα σχεδιασμού θεραπείας.
Οι στερεοτακτικές θεραπείες, όπως η στερεοτακτική ακτινοχειρουργική (SRS) και η στερεοτακτική
ακτινοθεραπεία σώματος (SBRT), περιλαμβάνουν πολύ υψηλούς ρυθμούς δόσης και δόσεις ανά
κλάσμα και συνήθως προγραμματίζονται με μειωμένα περιθώρια όγκου-στόχου. Συνεπώς, πρέπει
να χρησιμοποιείτε πρόσθετες προφυλάξεις ασφάλειας κατά τον προγραμματισμό θεραπείας, τη
μεταφορά προγραμμάτων και τη χορήγηση θεραπείας. Συνιστάται ιδιαίτερα η εκτέλεση
διεξοδικότερης διασφάλισης ποιότητας πριν από κάθε στερεοτακτική θεραπεία ασθενή.
Όλες οι αναφορές των πλάνων θεραπείας πρέπει να εγκριθούν από τον κατάλληλο αρμόδιο πριν
οι συμπεριλαμβανόμενες πληροφορίες χρησιμοποιηθούν για ακτινοθεραπεία.
Η χρήση των αναφορών προγραμμάτων θεραπείας συνιστάται για την επαλήθευση όλων των
παραμέτρων της θεραπείας, όπως είναι ενδεικτικά το μέγεθος και οι θέσεις του κατευθυντήρα, οι
γωνίες της συσκευής και οι προδιαγραφές των δοσολογιών, απευθείας στο σύστημα χορήγησης
θεραπείας.
Η θεραπεία ασθενή δεν πρέπει να αρχίσει πριν από την αποδοχή του συστήματος, την
επαλήθευση και επικύρωση του συστήματος προγραμματισμού θεραπείας,
συμπεριλαμβανομένων των προφίλ δέσμης που συμπληρώνει ο πελάτης.
Για κάθε πρόγραμμα θεραπείας ασθενή, ο χρήστης πρέπει να επαληθεύει ότι η
προγραμματισμένη διαμόρφωση του γραμμικού επιταχυντή μεταφέρεται και εφαρμόζεται σωστά
σε αυτόν. Σε αυτήν περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι διαμορφώσεις του τρόπου λειτουργίας φίλτρου
επιπέδωσης και των παρελκομένων.
Διασφαλίστε ότι τα άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα για την εκτέλεση λειτουργιών
προγραμματισμού θεραπείας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα για αυτό το σκοπό.
Λαμβάνετε πάντα υπόψη σας ότι η ποιότητα των δεδομένων εξόδου εξαρτάται σημαντικά από την
ποιότητα των δεδομένων εισόδου. Αν υπάρχουν παρατυπίες ή αβεβαιότητες σχετικά με τις
μονάδες των δεδομένων εισόδου, την ταυτοποίηση ή ζητήματα ποιότητας οποιουδήποτε τύπου,
θα πρέπει να διερευνώνται διεξοδικά πριν από τη χρήση των δεδομένων.
Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές απεικόνισης που χρησιμοποιείτε (π.χ. σαρωτής CT) έχουν
διαμορφωθεί και βαθμονομηθεί σωστά. Ελέγχετε τακτικά τη βαθμονόμηση πραγματοποιώντας
απεικόνιση και επαλήθευση με δοκιμαστικά ομοιώματα.
Ελέγχετε την ακρίβεια του προκύπτοντος εξωτερικού περιγράμματος και της εξομοίωσης ιστών
που χρησιμοποιούνται για τους δοσολογικούς υπολογισμούς. Στο περίγραμμα πρέπει να
συμπεριληφθεί ολόκληρη η περιοχή για θεραπεία.

Σημειώσεις για την ασφάλεια
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Διασφαλίστε ότι εργάζεστε με τη σωστή ομάδα δεδομένων ασθενή καθόλη τη διάρκεια της
διαδικασίας προγραμματισμού. Οι πληροφορίες ασθενή εμφανίζονται στην περιοχή πλοήγησης
του συστήματος προγραμματισμού θεραπείας iPlan.
Να βεβαιώνεστε πάντα ότι τα συστήματα χορήγησης θεραπείας που χρησιμοποιούνται για τη
θεραπεία ενός ασθενή είναι τα ίδια με αυτά που είχαν καθοριστεί κατά τη διαδικασία
προγραμματισμού, δηλ. το επιλεγμένο προφίλ μηχανήματος αντιστοιχεί στο μηχάνημα θεραπείας.
Διασφαλίστε ότι τα εξαρτήματα θεραπείας, όπως ο κωνικός κατευθυντήρας και η βάση του στο
απαιτούμενο για το πρόγραμμα θεραπείας μέγεθος, είναι εγκατεστημένα σωστά στη διαδρομή της
δέσμης πριν από τη χορήγηση. Τα συστήματα ακτινοθεραπείας ενδεχομένως να μην
εξασφαλίσουν διασύνδεση της δέσμης σε περίπτωση που λείπουν ή χρησιμοποιούνται λάθος
παρελκόμενα. Ανατρέξτε επίσης στην τεκμηρίωση που παρέχεται για τα παρελκόμενα.
Πριν από τη θεραπεία, πρέπει να επαληθεύσετε κατάλληλα από το εσωτερικό της αίθουσας
ακτινοβόλησης ότι ο επιλεγμένος βραχίονας (gantry) και οι επιλεγμένες γωνίες της κλίνης μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της θεραπείας χωρίς τον κίνδυνο τραυματισμού των
ασθενών ή ζημιάς του εξοπλισμού, π.χ. του συστήματος χορήγησης ακτινοθεραπείας.
Συνιστάται ο έλεγχος και η επιβεβαίωση της τοποθέτησης του ασθενή με κατάλληλη μέθοδο
επαλήθευσης της θέσης πριν από τη θεραπεία. Με τη χρήση ομοιωμάτων είναι δυνατή η
δημιουργία δειγμάτων προγραμμάτων και ο έλεγχος της ακρίβειας τοποθέτησης για τον κανονικό
ασθενή.
Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα σχεδιασμού θεραπείας του iPlan είναι διαμορφωμένο σωστά και ότι η
διαμόρφωση αντικατοπτρίζει τις παραμέτρους των συστημάτων χορήγησης θεραπείας. Σε αυτές
τις παραμέτρους συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, η σύμβαση κλίμακας γραμμικού επιταχυντή, τα
μηχανικά όρια ή οι δοσιμετρικές παράμετροι όπως π.χ. η ενέργεια γραμμικού επιταχυντή ή οι
τρόποι λειτουργίας ροής όπως π.χ. SRS και FFF (Χωρίς φίλτρο επιπέδωσης).
Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίζετε ότι οι διαμορφώσεις του μηχανήματος συγχρονίζονται στις
διάφορες θέσεις διαμόρφωσης (π.χ. σύστημα προγραμματισμού θεραπείας, σύστημα εγγραφής
και επαλήθευσης και σύστημα χορήγησης θεραπείας) οποιαδήποτε στιγμή. Η ανακολουθία μεταξύ
της ρύθμισης παραμέτρων του μηχανήματος που χρησιμοποιείται για σχεδιασμό και εκείνης που
χρησιμοποιείται για χορήγηση θεραπείας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα χορήγηση ανεπιθύμητης
ακτινοθεραπείας ή διακοπή της κλινικής διαδικασίας.
Η Brainlab παρέχει ενημερωμένες οδηγίες μέτρησης. Βεβαιωθείτε ότι για τη λήψη των δεδομένων
δέσμης χρησιμοποιούνται οι πιο πρόσφατες οδηγίες μέτρησης. Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε με έναν ειδικό από το τμήμα υποστήριξης της Brainlab.
Βεβαιωθείτε ότι οι μετρήσεις δεδομένων δέσμης είναι ενήμερες και ότι οι αλγόριθμοι δόσης έχουν
ρυθμιστεί και βαθμονομηθεί σωστά. Ελέγχετε τακτικά τη ρύθμιση παραμέτρων και τη
βαθμονόμηση με τη χρήση μετρήσεων που λαμβάνονται από ομοιώματα.
Αν ένα ή περισσότερα εξαρτήματα του συστήματος ακτινοθεραπείας έχουν τροποποιηθεί,
αντικατασταθεί ή αναβαθμονομηθεί, το σύστημα σχεδιασμού θεραπείας σε συνδυασμό με το
σύστημα ακτινοθεραπείας πρέπει να επικυρωθεί ξανά, σύμφωνα με τις διαδικασίες διασφάλισης
ποιότητας που εφαρμόζετε. Αν έχουν τροποποιηθεί στοιχεία που επηρεάζουν τις δοσιμετρικές
παραμέτρους του συστήματος, οι μετρήσεις δεδομένων δέσμης πρέπει να επαναληφθούν και τα
αναθεωρημένα δεδομένα να εισαχθούν στο σύστημα χρησιμοποιώντας το Beam Profile Editor/
Physics Administration.
Τα προεγκατεστημένα προγράμματα οδήγησης κ.λπ. δεν πρέπει να αλλάζουν αν δεν είναι
απολύτως απαραίτητο. Σε περίπτωση ενημέρωσης ενός προγράμματος οδήγησης, ενός
προγράμματος ανίχνευσης ιών ή παρόμοιου, βεβαιωθείτε ότι το iPlan λειτουργεί αμετάβλητο.
Συνιστάται ιδιαίτερα εκ νέου επαλήθευση του λογισμικού.
Πρέπει να τηρείτε προσεκτικά τις προδιαγραφές και τις συστάσεις που παρέχει ο κατασκευαστής
του εξοπλισμού δοσιμετρίας που διαθέτετε. Ιδιαίτερα για όλους τους ανιχνευτές δόσης που έχουν
σαφώς καθορισμένο εύρος μεγεθών πεδίου. Η χρήση του εξοπλισμού δοσιμετρίας εκτός των
προδιαγραφών του ή με εσφαλμένο τρόπο μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένους υπολογισμούς
δόσης.
Τα δεδομένα δέσμης της Brainlab (π.χ. Novalis Tx) που εγκαθίστανται κατά τη διαδικασία
αποδοχής του συστήματος προορίζονται μόνο για δοκιμαστικούς σκοπούς και δεν είναι κατάλληλα
για κλινική χρήση.
Κατά την αποστολή μετρούμενων δεδομένων στη Brainlab, ισχύουν τα εξής:
• Η Brainlab δεν έχει τη δυνατότητα να επαληθεύσει την ορθότητα των εξής

- οποιωνδήποτε δεδομένων λαμβάνονται από κάποιον χρήστη,
- οποιωνδήποτε δεδομένων επιστρέφονται σε κάποιο χρήστη.

• Τυχόν παρατηρήσεις ή συστάσεις που παρέχει η Brainlab με βάση τα δεδομένα που έχει λάβει
εξαρτώνται από την ορθότητα των ίδιων των δεδομένων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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• Αν η Brainlab επεξεργαστεί τα δεδομένα που έχει λάβει και τα επιστρέψει στο χρήστη, αυτό σε
καμία περίπτωση δεν διασφαλίζει την ορθότητα των δεδομένων που έχουν επιστραφεί.

• Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επαλήθευση της ορθότητας των δεδομένων
που επιστρέφονται από την Brainlab καθώς και των παρατηρήσεων ή συστάσεων που παρέχει
η Brainlab. Ο χρήστης πρέπει να επαληθεύσει την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των
δεδομένων που έχει επιστρέψει η Brainlab πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε θεραπείας
ασθενή.

• Το γεγονός ότι η Brainlab μπορεί να έχει επεξεργαστεί ορισμένα δεδομένα δεν επηρεάζει το
μέγεθος της ευθύνης του χρήστη για την ορθότητα του τελικού προφίλ δέσμης.

Ανατρέξτε και στον Τεχνικό οδηγό αναφοράς, Θέματα φυσικής της Brainlab όπως και στο
Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού, Physics Administration.

Σημειώσεις για την ασφάλεια
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2 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
iPLAN

2.1 Προδιαγραφές του συστήματος
2.1.1 Βασικά στοιχεία για το σταθμό εργασίας

Σταθμός εργασίας iPlan

Εικόνα 1 

Εγκατάσταση του συστήματος

Ο σταθμός εργασίας iPlan παραδίδεται προεγκατεστημένος με όλο τον απαραίτητο υλικό
εξοπλισμό και λογισμικό. Η λειτουργία του μπορεί να γίνει άμεσα. Μετά την αποδοχή του
συστήματος, δημιουργείται ένα αντίγραφο ασφαλείας της εγκατάστασης του iPlan RT. Το
αντίγραφο ασφαλείας λειτουργεί μόνο στον δικό σας σταθμό εργασίας iPlan.

Θα πρέπει να εφαρμοστούν κατάλληλα μέτρα από έναν διαχειριστή νοσοκομειακού
συστήματος ή άλλο αρμόδιο πρόσωπο για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης
πρόσβασης στον σταθμό εργασίας iPlan.

Το iPlan RT εκτελείται μόνο στον ένα ειδικό σταθμό εργασίας ή διακομιστή iPlan σας.
Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Brainlab σε περίπτωση προβλημάτων με το
σταθμό εργασίας iPlan ή αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την άδεια χρήσης. Σε
περίπτωση απότομης διακοπής της λειτουργίας του συστήματος, η επαναφορά του είναι
δυνατή αν υπάρχουν τα απαραίτητα δεδομένα του αντιγράφου ασφαλείας (δεδομένα
μετρήσεων, ρυθμίσεις του χρήστη, πρόγραμμα εγκατάστασης, αρχεία των αδειών χρήσης
κ.λπ.).
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Ο χρήστης απαγορεύεται να αλλάξει το υλικό του σταθμού εργασίας. Η Brainlab δεν φέρει
καμία ευθύνη για όποιες αλλαγές γίνονται στο σύστημα. Τηρείτε τους τοπικούς
κανονισμούς.

Προδιαγραφές του συστήματος
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2.1.2 Μονάδες δίσκου και δικτύου

Διαθέσιμες μονάδες

Ο σταθμός εργασίας iPlan διαθέτει προαιρετική μονάδα MOD/DAT, προαιρετική μονάδα Zip,
μονάδα DVD±R/RW και μονάδα USB. Μπορεί να συνδεθεί επίσης στο δίκτυο υπολογιστών του
νοσοκομείου.

Μεταφορά δεδομένων

Οι σαρωμένες εικόνες μπορούν να αντιγραφούν από δίσκο MOD ή κασέτα DAT στον σκληρό
δίσκο του σταθμού εργασίας iPlan ή να μεταφερθούν στον σταθμό εργασίας μέσω του δικτύου. Τα
δεδομένα από δίσκους MOD και κασέτες μπορούν να προσπελαστούν μόνο αν ο χρήστης έχει
δικαιώματα διαχειριστή.

Περισσότερες πληροφορίες

Αναλυτικές τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το σταθμό εργασίας iPlan (συμπεριλαμβανομένων
πληροφοριών σχετικά με τη μεταφορά, την αποθήκευση, τη λειτουργία και τη συντήρηση)
παρέχονται στην τεκμηρίωση του κατασκευαστή του σταθμού εργασίας.

Αρχεία

Το iPlan RT χρησιμοποιεί διαφορετικά σύνολα ελέγχου για να επαληθεύσει την ορθότητα όλων
των σχετικών αρχείων ρυθμίσεων, καθώς και για τα δεδομένα του πλάνου θεραπείας. Αν ένα από
αυτά τα αρχεία έχει τροποποιηθεί εκούσια ή ακούσια χωρίς τη χρήση του iPlan RT, το λογισμικό
θα εμφανίσει ένα μήνυμα σφάλματος. Μη διαγράψετε ή τροποποιήσετε δεδομένα που σχετίζονται
με το iPlan RT! Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Brainlab εάν απαιτούνται αλλαγές που
σχετίζονται με το iPlan RT οι οποίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του
λογισμικού iPlan RT.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ. απότομη διακοπή λειτουργίας σκληρού δίσκου)
επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Brainlab. Η επαναφορά του συστήματος είναι δυνατή
αν υπάρχουν τα απαραίτητα δεδομένα του αντιγράφου ασφαλείας (δεδομένα μετρήσεων,
συγκεκριμένες ρυθμίσεις χρήστη, πρόγραμμα εγκατάστασης, αρχεία των αδειών χρήσης κ.λπ.).

Δοκιμή προετοιμασίας

Για να διασφαλιστεί ότι το iPlan RT εκτελείται μόνο εάν το υλισμικό του υπολογιστή και οι
αριθμητικοί επεξεργαστές λειτουργούν πλήρως, εκτελείται μια δοκιμή κατά την έναρξη του
λογισμικού. Για το σκοπό αυτό, εκτελείται ένας περίπλοκος υπολογισμός σε μεγάλο τμήμα της
μνήμης συστήματος, για κάθε μονάδα επεξεργαστή. Αν το αποτέλεσμα δεν ταιριάζει με το
πρότυπο αποτέλεσμα αυτού του υπολογισμού, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος και το
λογισμικό τερματίζεται. Σε αυτή την περίπτωση, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της
Brainlab.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ iPLAN
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2.1.3 Απομακρυσμένη υποστήριξη πελατών

Γενικές πληροφορίες

Αν ζητηθεί, ο σταθμός εργασίας iPlan μπορεί να εξοπλιστεί με τη δυνατότητα για απομακρυσμένη
πρόσβαση στην τεχνική υποστήριξη της Brainlab.
Αυτή η απομακρυσμένη πρόσβαση μπορεί να ενεργοποιηθεί αν κάνετε κλικ στην επιλογή Start
iHelp (Έναρξη iHelp), από το μενού Start (Έναρξη) των Windows.

Μενού Start (Έναρξη)

Εικόνα 2 
Μόλις ενεργοποιηθεί το iHelp, στη γραμμή συστήματος των Windows εμφανίζεται το αντίστοιχο
εικονίδιο.
Τώρα, η τεχνική υποστήριξη της Brainlab θα διαθέτει απομακρυσμένη πρόσβαση στο σταθμό
εργασίας iPlan, π.χ. για να εκτελέσει διαγνωστικούς ελέγχους του συστήματος.
Για να απενεργοποιήσετε την απομακρυσμένη πρόσβαση, κάντε κλικ στην επιλογή Stop iHelp
(Διακοπή iHelp) από το μενού Start (Έναρξη) των Windows.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τους όρους χρήσης,
επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Brainlab, στη διεύθυνση ihelp.support@brainlab.com.

Προδιαγραφές του συστήματος
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3 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ iPLAN RT
3.1 Έναρξη του λογισμικού

Τρόπος έναρξης του iPlan RT Dose

Βήμα

Για να εκκινήσετε το iPlan RT στη διαμόρφωση iPlan RT Dose και να εμφανιστεί η οθόνη επιλο-
γής του πλάνου θεραπείας, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο iPlan RT Dose.

Τρόπος έναρξης του iPlan RT Adaptive

Βήμα

Για να εκκινήσετε το iPlan RT στη διαμόρφωση iPlan RT Adaptive και να εμφανιστεί η οθόνη
επιλογής πλάνου θεραπείας, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο iPlan RT Adaptive.

Βλ. σελίδα 447.

Τρόπος έναρξης του iPlan RT Phantom QA

Βήμα

Για να εκκινήσετε το iPlan RT στη διαμόρφωση iPlan RT Phantom QA και να εμφανιστεί η οθό-
νη επιλογής του πλάνου θεραπείας, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο iPlan RT Phantom QA.

Βλ. σελίδα 483.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ iPLAN RT
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Τρόπος έναρξης του iPlan RT Review

Βήμα

Για να εκκινήσετε το iPlan RT στη διαμόρφωση iPlan RT Review και να εμφανιστεί η οθόνη επι-
λογής του πλάνου θεραπείας, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο iPlan RT Review.

Βλ. σελίδα 373.

Τρόπος έναρξης Physics Administration

Βήμα

Για να εκκινήσετε το πρόγραμμα, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Physics Administration.

Βλ. Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού, Physics Administration 4.5.

Έναρξη του λογισμικού

42 Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης Αναθ. 1.5 iPlan® RT Έκδ. 4.5



3.1.1 Περιορισμοί πρόσβασης στην εφαρμογή

Γενικές πληροφορίες

Για όλες τις διαμορφώσεις του λογισμικού iPlan RT υπάρχουν περιορισμοί πρόσβασης για τους
χρήστες τους.

Authorization Manager (Διαχείριση εξουσιοδότησης)

Κατά τη διαχείριση χρηστών χρησιμοποιείται το Authorization Manager (Διαχείριση
εξουσιοδότησης) των Windows της Microsoft. Για να έχετε πρόσβαση σε αυτό στα Windows,
καλέστε το azman.msc από το μενού Start/Run (Έναρξη/Εκτέλεση). Χρησιμοποιεί ένα αρχείο
αποθήκευσης στοιχείων εξουσιοδότησης για αντιστοίχιση των χρηστών σε ρόλους. Επικοινωνήστε
με τη Brainlab αν η θέση του αρχείου δεν είναι ρυθμισμένη σωστά. Επί του παρόντος υπάρχουν
δύο διαφορετικά δικαιώματα που ελέγχονται από περιορισμούς πρόσβασης: 
• Έγκριση (βλ. σελίδα 371)
• Χρήση λογισμικού (βλ. παρακάτω)

Περιορισμοί πρόσβασης για τη χρήση λογισμικού

Από προεπιλογή, η χρήση του λογισμικού περιορίζεται στους εξουσιοδοτημένους χρήστες.
Προκειμένου να συνδεθεί ένας χρήσης πρέπει να εισάγει όνομα σύνδεσης και κωδικό πρόσβασης:

Εικόνα 3 
Κατά την εκκίνηση της εφαρμογής μπορείτε να την τερματίσετε κάνοντας κλικ στο Exit.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Τρεις διαδοχικές αποτυχημένες προσπάθειες σύνδεσης μπορεί να μπλοκάρουν το
λογαριασμό Windows του αντίστοιχου χρήστη, ανάλογα με τη διαμόρφωση παραμέτρων των
Windows.
 

Χρήση του Authorization Manager (Διαχείριση εξουσιοδότησης)

Η υποχρεωτική σύνδεση μπορεί να απενεργοποιηθεί από το τμήμα υποστήριξης της Brainlab,
ωστόσο, συνιστάται ιδιαίτερα αυτό να αποφεύγεται. Η ενεργοποίηση αυτής της ρύθμισης ενδέχεται
να απαιτείται και από τον κανονιστικό σας φορέα. Από προεπιλογή, το δικαίωμα πρόσβασης στο
λογισμικό συνδέεται με το όνομα της λειτουργίας use iPlan RT Dose που συνδέεται με το ρόλο
του iPlanRTDoseUser στο αρχείο αποθήκευσης στοιχείων εξουσιοδότησης. 
Χρησιμοποιώντας το Authorization Manager (Διαχείριση εξουσιοδότησης) είναι δυνατή η
προσθήκη χρηστών στο ρόλο iPlanRTDoseUser για διασφάλιση πρόσβασης στο λογισμικό.
Μόνο χρήστες με έγκυρη σύνδεση στα Windows μπορούν να αντιστοιχιστούν. Εσείς οφείλετε να
διατηρείτε ενημερωμένη αυτή την αντιστοίχιση.
Ενδέχεται να απαιτείται από τον κανονιστικό σας φορέα να παρέχετε τη δυνατότητα έκτακτης
πρόσβασης στο λογισμικό. Αν ισχύει αυτό, οφείλετε να δημιουργήσετε ένα χρήστη για πρόσβαση
έκτακτης ανάγκης και να αντιστοιχίσετε το ρόλο iPlanRTDoseUser σε αυτόν το χρήστη. Επίσης,
οφείλετε να περιορίσετε τη χρήση των διαπιστευτηρίων του χρήστη πρόσβασης έκτακτης ανάγκης.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ iPLAN RT
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Αυτόματη αποσύνδεση

Όταν η εφαρμογή δε χρησιμοποιείται για καθορισμένο χρονικό διάστημα, ο τρέχων χρήστης
αποσυνδέεται αυτόματα. Η διάρκεια του χρονικού διαστήματος πριν από μια αυτόματη
αποσύνδεση ορίζεται στο iPlanSettings και μπορεί να αλλάξει από το τμήμα υποστήριξης της
Brainlab. 
Το προεπιλεγμένο χρονικό όριο είναι 15 λεπτά. Όταν εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου
σύνδεσης μετά από τη λήξη του χρονικού ορίου ή όταν αλλάξει ο χρήστης, το κουμπί Exit στο
παράθυρο διαλόγου σύνδεσης είναι απενεργοποιημένο και απαιτείται ένας χρήστης με προνόμια
για να κλείσει σωστά την εφαρμογή.

Αλλαγή του τρέχοντος χρήστη

Μπορείτε να αλλάξετε τον ενεργό χρήστη χωρίς να τερματίσετε το iPlan RT:

Βήματα

1.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Brainlab στην κάτω δεξιά γωνία της εφαρμογής για να ανοίξετε το
πλαίσιο About iPlan.

2. Κάντε κλικ στο Change User. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου σύνδεσης.

3. Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας για να γίνετε ο ενεργός χρήστης.

Καταγραφές ελέγχου

Το λογισμικό καταγράφει τις συνδέσεις και τις ενέργειες αποθήκευσης πλάνων σε ένα
κρυπτογραφημένο αρχείο μαζί με τα στοιχεία του χρήστη, της εφαρμογής και την ώρα της
ενέργειας. Σε περίπτωση που σας ζητηθεί από τις κανονιστικές αρχές ή το νομικό τμήμα, οι
πληροφορίες μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν και να παραχωρηθούν από το τμήμα
υποστήριξης της Brainlab.

Παρατήρηση για την ασφάλεια

Οι χρήστες δεν πρέπει να κοινοποιούν τις πληροφορίες σύνδεσής τους. Κάθε χρήστης
αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τυχόν αλλαγές στο πλάνο θεραπείας. Αν θεωρείτε ότι
η ασφάλεια του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας δεν είναι
διασφαλισμένη, απευθυνθείτε στο διαχειριστή του συστήματός σας.

Έναρξη του λογισμικού
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3.2 Επισκόπηση σχεδιασμού θεραπείας

Γενικές πληροφορίες

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο περιλαμβάνει μια εισαγωγή στη διεπαφή iPlan RT.

Πριν ξεκινήσετε

Βήματα

1.
Εκτελέστε τον προσχεδιασμό (π.χ. τον εντοπισμό των κρανιακών δεδομένων, τη
συγχώνευση εικόνων και την αρχική δημιουργία αντικειμένων) χρησιμοποιώντας το iPlan
RT Image, σε περίπτωση που είναι διαθέσιμο στον σταθμό εργασίας του iPlan σας. 

2. Μπορείτε να ανοίξετε το πλάνο θεραπείας στο iPlan RT Dose.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ειδικοί χαρακτήρες και φωνήεντα με τόνους, όπως ä, ü και ö, δε συνιστώνται στο
όνομα ασθενή ή στη διαδρομή δεδομένων. Ολόκληρο το όνομα αρχείου (μαζί με τη διαδρομή
δεδομένων) δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 250 χαρακτήρες.
 

Ροή εργασίας στο iPlan RT Dose

Πρόκειται για την τυπική ροή εργασίας για τον προγραμματισμό θεραπείας χρησιμοποιώντας το
iPlan RT Dose. Κάθε βήμα περιγράφεται λεπτομερώς στο παρόν εγχειρίδιο:

Βήματα Βλ.

1. Φόρτωση δεδομένων ασθενή. Σελίδα 59

2. Τμηματοποίηση επιφάνειας. Σελίδα 77

3. Δημιουργία αντικειμένου. Σελίδα 117

4. Προγραμματισμός θεραπείας. Σελίδα 163

5. Βελτιστοποίηση δόσης (μόνο IMRT). Σελίδα 327

6. Αναθεώρηση από ιατρό. Σελίδα 373

7. Επαλήθευση από φυσικό. Σελίδα 377

8. Έξοδος από το iPlan RT Dose. Σελίδα 56

Μπορείτε εύκολα να κινηθείτε μεταξύ των βημάτων χρησιμοποιώντας το Navigator (σελίδα 49).

Ορολογία

Για τους όρους που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο, βλ. σελίδα 547.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ iPLAN RT
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3.3 Βασικά στοιχεία οθόνης προγραμματισμού

Γενικές πληροφορίες

Στην ενότητα αυτή παρέχεται μια εισαγωγή για τις οθόνες προγραμματισμού. Βλ. σελίδα 497 για
περισσότερες πληροφορίες.

Διάταξη οθόνης

①

②

③

④

⑤

Εικόνα 4 

Περιεχόμενα οθόνης σχεδιασμού

Αρ. Στοιχείο Λειτουργία

① Σελίδες καρτελών Παρέχονται διαφορετικές σελίδες καρτελών για κάθε βήμα
προγραμματισμού.

② Προβολές προγραμματι-
σμού

Οι προβολές προγραμματισμού παρέχουν σχετικές πληροφο-
ρίες για τις εικόνες και πρόσθετα κουμπιά λειτουργιών. Βλ. σε-
λίδα 497.

③ Γραμμή εργαλείων
Οι λειτουργίες της γραμμής εργαλείων διαφέρουν ανάλογα με
την τρέχουσα σελίδα καρτέλας και το βήμα προγραμματισμού.
Βλ. σελίδα 51.

④ Περιοχή Navigator Σας δίνει τη δυνατότητα να ακολουθήσετε τα βήματα προ-
γραμματισμού με τη συνιστώμενη σειρά. Βλ. σελίδα 48.

⑤ Περιοχή Functions Παρέχει λειτουργίες ειδικές για το τρέχον βήμα προγραμματι-
σμού. Βλ. σελίδα 50.

Βασικά στοιχεία οθόνης προγραμματισμού
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Παράθυρο διαλόγου προγραμματισμού

Όταν επιλέγονται ορισμένες λειτουργίες, ανοίγει ένα ξεχωριστό παράθυρο διαλόγου
προγραμματισμού όπου μπορείτε να ορίσετε διάφορες ρυθμίσεις:

Εικόνα 5 
Μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων σε ένα παράθυρο διαλόγου:

Επιλογές

Αν κάνετε κλικ στο κουμπί OK, οι αλλαγές αποθηκεύονται και το παράθυρο διαλόγου κλείνει.

Κάντε κλικ στο Cancel για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλα-
γές σας.

Αν γίνει εισαγωγή σε πεδίο μιας τιμής εκτός των καθορισμένων ορίων, αυτή η τιμή
αντικαθίσταται από την προεπιλεγμένη τιμή ή από την πιο κοντινή έγκυρη τιμή για το
συγκεκριμένο πεδίο. Για παράδειγμα, αν γίνει εισαγωγή αρνητικής τιμής δόσης, το iPlan
RT Dose θα χρησιμοποιήσει τη χαμηλότερη δυνατή τιμή δόσης. Πρέπει να επαληθεύσετε
όλες τις τιμές και να βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλες για κλινική χρήση.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ iPLAN RT
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3.3.1 Περιοχή Navigator

Περιοχή Navigator

Από την περιοχή Navigator μπορείτε να μετακινηθείτε στη ροή εργασίας του iPlan Dose.

④

③
②

① ⑦

⑤ ⑥

Εικόνα 6 

Αρ. Στοιχείο Λειτουργία

① Go to... Ανοίγει το iPlan Navigator που επιτρέπει την επιλογή βημά-
των σε οποιαδήποτε σειρά.

② Επόμενο βήμα Το τρέχον και το επόμενο βήμα εμφανίζονται πάντα στην πε-
ριοχή Navigator.③ Τρέχον βήμα

④

Όνομα ασθενή, αναγνω-
ριστικό ασθενή και ο τί-
τλος του πλάνου θερα-
πείας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή
QuickLoad για ένα διαφορετικό πλάνο για το συγκεκριμένο
ασθενή, κάνοντας κλικ στο όνομα του πλάνου. Βλ. σελίδα
72.
 

⑤ Ελαχιστοποιείται το παράθυρο iPlan, ώστε να ανοίγει μόνο
στο παρασκήνιο.

⑥ Κλείνει το λογισμικό iPlan (βλ. σελίδα 56).

⑦ Next Σας μεταφέρει στο επόμενο βήμα.

Βασικά στοιχεία οθόνης προγραμματισμού
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iPlan Navigator

①
②

③ ④

Εικόνα 7 

Αρ. Στοιχείο Λειτουργία

① Λίστα βημάτων

Όλα τα διαθέσιμα βήματα παρατίθενται στο iPlan Navigator:

•   Στα βήματα που έχουν ολοκληρωθεί, εμφανίζεται δίπλα
τους ένα σημάδι ελέγχου.

• Το τρέχον βήμα έχει κίτρινο περίγραμμα.
• Τα επόμενα βήματα έχουν μπλε περίγραμμα.
• Για να επιλέξετε ένα βήμα, κάντε κλικ στο βήμα με το ποντί-
κι.

② Περιοχή επεξήγησης Στα δεξιά της λίστας βημάτων παρέχεται μια επεξήγηση του
τρέχοντος βήματος.

③ OK Επιβεβαιώνει την επιλογή και σας μεταφέρει στο αντίστοιχο
βήμα.

④ Cancel Σας μεταφέρει στην προηγούμενη οθόνη.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ iPLAN RT
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3.3.2 Περιοχή Functions

Γενικές πληροφορίες

Ανάλογα με το τρέχον βήμα προγραμματισμού, παρέχονται διαφορετικές λειτουργίες σε αυτήν την
περιοχή.

Περιοχή Functions

Εικόνα 8 
Για να επιλέξετε μια λειτουργία, κάντε κλικ στη λειτουργία με το ποντίκι:
• Όλες οι διαθέσιμες λειτουργίες έχουν μπλε περίγραμμα.
• Οι επί του παρόντος μη διαθέσιμες λειτουργίες εμφανίζονται απενεργοποιημένες με γκρι
χρώμα.

Χρήση του δεξιού κουμπιού του ποντικιού

Μπορείτε να προσπελάσετε ορισμένες λειτουργίες κάνοντας κλικ στο δεξιό κουμπί του ποντικιού
σε ένα σχετικό στοιχείο της οθόνης.

Βασικά στοιχεία οθόνης προγραμματισμού
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3.4 Γενική γραμμή εργαλείων και κουμπιά
λειτουργίας

Γενικές πληροφορίες

Ανάλογα με την επιλεγμένη σελίδα καρτέλας στην περιοχή προγραμματισμού, η γραμμή
εργαλείων και οι προβολές εικόνας μπορεί να περιέχουν τις λειτουργίες που αναφέρονται
παρακάτω:
• Στη γραμμή εργαλείων περιλαμβάνονται κουμπιά λειτουργίας με γκρι φόντο.
• Στις προβολές εικόνας περιλαμβάνονται κουμπιά λειτουργίας με μαύρο φόντο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Τα βήματα Treatment Planning και Dose Optimization παρέχουν διάφορες
πρόσθετες λειτουργίες που δεν είναι διαθέσιμες σε άλλα βήματα προγραμματισμού. Περαιτέρω
λεπτομέρειες σχετικά με τις συγκεκριμένες λειτουργίες παρέχονται στη σελίδα 168.
 

Επιλογή συνόλου τομών και εικόνων

Στοιχείο Λειτουργία Βλ.

Το κουμπί Slice and Image Set Selection επιλέγει τις εικόνες
σάρωσης που θα εμφανίζονται στις προβολές σχεδιασμού. Σελίδα 504

Αναζήτηση στις μεμονωμένες τομές σε αύξουσα ή φθίνουσα σει-
ρά. Σελίδα 508

Αναζήτηση σε πολλαπλές τομές σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. Σελίδα 508

• Σε προβολές ανακατασκευής, το κουμπί Depth Scrolling επι-
τρέπει τη μετακίνηση στις ανακατασκευές σάρωσης κατά μήκος
του άξονα που υποδηλώνεται από το εικονίδιο ασθενή (εμφανί-
ζεται κάτω αριστερά στην εικόνα προβολής). 

• Στις προβολές τομών, το κουμπί Slice Scrolling επιτρέπει τη
μετακίνηση στις διαθέσιμες τομές. 

Σελίδα 509

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι λειτουργίες αναζήτησης τομών ενσωματώνονται επίσης απευθείας σε ορισμένες
προβολές εικόνων, όπου εμφανίζονται με μαύρο φόντο.
 

Επιλογές προβολής

Στοιχείο Λειτουργία Βλ.

Το κουμπί Options σάς δίνει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση
σε επιλογές προβολής για προχωρημένους. Σελίδα 520

Το κουμπί 2D Recenter σάς δίνει τη δυνατότητα να εμφανίζετε κά-
θετα και οριζόντια επίπεδα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
τη ρύθμιση των επιπέδων ανακατασκευής. 

Σελίδα 516

Το κουμπί Panning επιτρέπει την ενεργοποίηση της οριζόντιας
μετακίνησης της εικόνας. Σελίδα 519

Το κουμπί View Types επιτρέπει την επιλογή του τύπου προβο-
λής προς εμφάνιση (επίπεδα, 3D ή αντικείμενα). Σελίδα 512

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ iPLAN RT
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Στοιχείο Λειτουργία Βλ.

Το κουμπί View Options επιτρέπει την αλλαγή του προσανατολι-
σμού προβολής (μετωπιαία, αριστερή πλευρική, δεξιά πλευρική,
ουραία ή κρανιακή). 

Σελίδα 511

Το κουμπί Composing Options επιτρέπει την επαλήθευση δύο
τομών εικόνων από διαφορετικά σύνολα δεδομένων που έχουν
συντηχθεί. 

Σελίδα 514

Λειτουργίες ζουμ

Στοιχείο Λειτουργία Βλ.

Τα κουμπιά Zoom In/Out σάς δίνουν τη δυνατότητα να μεγεθύνετε
τις προβαλλόμενες εικόνες ώστε οι μεμονωμένες δομές, όπως οι
όγκοι στην εικόνα της σάρωσης, να μπορούν εξεταστούν με μεγα-
λύτερη προσοχή. Μπορείτε επίσης να μειώσετε τη μεγέθυνση εικό-
νας ώστε να εμφανίζεται ολόκληρη η εικόνα. 

Σελίδα 517

Το κουμπί Full Screen μεγεθύνει την τρέχουσα προβολή σε πλήρη
οθόνη. Αν κάνετε ξανά κλικ σε αυτό το κουμπί, πραγματοποιείται
επαναφορά της αρχικής διάταξης προβολής. 

Σελίδα 518

Λειτουργίες παραθύρου απεικόνισης

Στοιχείο Λειτουργία Βλ.

Το κουμπί Windowing επιτρέπει τη ρύθμιση της κατανομής επι-
πέδου γκρίζου στις εμφανιζόμενες εικόνες, ώστε η ευκρίνεια ή η
αντίθεση των δομών να βελτιωθεί.

Σελίδα 531

Το κουμπί Advanced Windowing παρέχει σύνθετες επιλογές για
την προσαρμογή της κατανομής της τιμής κλίμακας γκρι,
Hounsfield ή SUV για την επιλεγμένη ομάδα εικόνων.

Σελίδα 533

Λειτουργίες μέτρησης

Στοιχείο Λειτουργία Βλ.

Το κουμπί Measure Hounsfield Units σάς δίνει τη δυνατότητα να
υπολογίσετε τις μονάδες Hounsfield σε οποιοδήποτε σημείο σε
μια τομή εικόνας.

Σελίδα 537

Το κουμπί Measure Values σάς δίνει τη δυνατότητα να υπολογί-
σετε την τιμή (π.χ. σε κλίμακα γκρι ή SUV) σε οποιοδήποτε σημείο
σε μια τομή εικόνας. 

Σελίδα 537

Το κουμπί Measure Hounsfield Units σάς δίνει τη δυνατότητα να
υπολογίσετε την απόσταση μεταξύ οποιωνδήποτε δύο σημείων σε
μια τομή εικόνας. 

Σελίδα 540

Το κουμπί Measure Angles σάς δίνει τη δυνατότητα να υπολογί-
σετε τη γωνία μεταξύ οποιωνδήποτε τριών σημείων σε μια τομή
εικόνας. 

Σελίδα 541

Γενική γραμμή εργαλείων και κουμπιά λειτουργίας
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Διάφορες λειτουργίες

Στοιχείο Λειτουργία Βλ.

Το κουμπί Screenshot σάς δίνει τη δυνατότητα να λάβετε στιγμιό-
τυπα οθόνης των προβολών και των παραθύρων διαλόγου που
εμφανίζονται.

Σελίδα 542

Το κουμπί Save Treatment Plan σάς δίνει τη δυνατότητα να απο-
θηκεύσετε τις αλλαγές στο τρέχον πλάνο θεραπείας. Σελίδα 54

Το κουμπί Print επιτρέπει την εκτύπωση του οριστικοποιημένου
πλάνου θεραπείας. Σελίδα 427

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ iPLAN RT
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3.5 Αποθήκευση του πλάνου θεραπείας

Γενικές πληροφορίες

Το πλάνο θεραπείας θα πρέπει να αποθηκεύεται τακτικά κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού
θεραπείας.

Τρόπος αποθήκευσης του πλάνου θεραπείας

Βήματα

1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Save Treatment Plan.

2.

Στο παράθυρο διαλόγου Save As ..., εισαγάγετε ένα κατάλληλο όνομα και μια περιγραφή
για το πλάνο.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Save για να συνεχίσετε.

Κατάσταση αποθήκευσης

Εικόνα 9 
Μόλις ενεργοποιηθεί η ενέργεια αποθήκευσης, η κατάσταση αποθήκευσης δηλώνεται από τη
γραμμή προόδου.

Θέση αποθήκευσης

Το πλάνο θεραπείας αποθηκεύεται σε ένα προδιαμορφωμένο φάκελο (βλ. σελίδα 387).

Αποθήκευση του πλάνου θεραπείας
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Έγκριση πλάνου

Εικόνα 10 
Αν έχετε αποθηκεύσει το πλάνο θεραπείας μετά την έγκριση του πλάνου (βλ. σελίδα 375 και
σελίδα 383), εμφανίζεται το παραπάνω μήνυμα επιβεβαίωσης. Αυτό το μήνυμα σας πληροφορεί
επίσης ότι αν ανοίξετε μια εργασία σχεδιασμού που δεν είναι η εργασία Physician’s Review ή
Physicist’s Verification στο τρέχον πλάνο, η έγκριση αναιρείται.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ iPLAN RT
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3.6 Έξοδος από iPlan RT

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να κλείσετε το λογισμικό ανά πάσα στιγμή από το εικονίδιο τερματισμού ή από το
iPlan Navigator.

Τρόπος εξόδου με το εικονίδιο τερματισμού

Βήμα

Κάντε κλικ στο εικονίδιο τερματισμού για έξοδο από το λογισμικό.

Τρόπος εξόδου με το iPlan Navigator

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο Go to ... στην περιοχή Navigator (βλ. σελίδα 48).

2.

Επιλέξτε Exit και κάντε κλικ στο OK.

Έξοδος από iPlan RT

56 Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης Αναθ. 1.5 iPlan® RT Έκδ. 4.5



Πρόσθετα απαιτούμενα βήματα

Αν έχετε τροποποιήσει το πλάνο θεραπείας σας, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές πατώντας
Yes στο μήνυμα που εμφανίζεται.
Αν κάνετε κλικ στο κουμπί No, η εφαρμογή τερματίζεται χωρίς να αποθηκευτούν οι αλλαγές σας.

Εικόνα 11 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ iPLAN RT
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Έξοδος από iPlan RT
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4 ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΣΘΕΝΗ

4.1 Φόρτωση και εισαγωγή

Γενικές πληροφορίες

Τα δεδομένα σχεδιασμού που αποθηκεύονται σε μορφή Brainlab (για παράδειγμα, μετά την
προεπεξεργασία με το iPlan RT Image) μπορούν να φορτωθούν στο iPlan RT Dose.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν το πλάνο θεραπείας περιέχει αντικείμενα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία Prepare for Export πριν από την αποθήκευση του πλάνου θεραπείας από το iPlan
(Cranial) 3.0 για να ανοίξει στο iPlan RT Image 4.1.1.
 

Μορφές αρχείων

Οι παρακάτω μορφές μπορούν να φορτωθούν στο iPlan RT:

Λογισμικό Μορφή αρχείου

iPlan RT Dose xBrain που δημιουργήθηκε από το iPlan RT Dose ή το iPlan RT
Image.

iPlan RT Adaptive
xBrain
Είναι δυνατή η προσθήκη εικόνων DICOM χρησιμοποιώντας τη λει-
τουργία Add Data.

iPlan RT Phantom QA
xBrain
Μόνο σύνολα δεδομένων που δεν περιέχουν πλάνο δόσης.

Brainlab Elements -
Radiotherapy Contouring
Workflow

xBrain από το Patient Data Manager 2.0.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Πλάνα που έχουν αποθηκευτεί στο iPlan RT Adaptive δεν είναι δυνατό να
φορτωθούν στο iPlan RT Dose έως ότου εκτελεστεί το βήμα Prepare for Re-planning.
 

Επαλήθευση εικόνας

Εικόνες που έχουν εισαχθεί από μια μορφή μη DICOM (π.χ. DLL μεταφοράς) δεν έχουν
ρυθμισμένο πλαίσιο αναφοράς UID. Βεβαιωθείτε ότι τα σύνολα εικόνων που έχουν δημιουργηθεί
περιέχουν τις σωστές εικόνες (δηλ. δεν υπάρχουν μη σχετικές εικόνες από διαφορετικά συστήματα
συντεταγμένων σε ένα σύνολο).

Γενική διαδικασία

Η διαδικασία φόρτωσης και εισαγωγής δεδομένων αποτελείται γενικά από τα παρακάτω βήματα,
τα οποία μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το περιεχόμενο των επιλεγμένων δεδομένων και τον
τύπο δεδομένων.

ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΗ
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Βήματα

1. Επιλέξτε το αρχείο δεδομένων από το οποίο θα γίνει η φόρτωση των δεδομένων.

2. Επιλέξτε τα δεδομένα ασθενή για μεταφορά.

3. Επιλέξτε την απαιτούμενη μελέτη ασθενή.

4. Επιλέξτε το σχετικό πλάνο θεραπείας.

5. Ενεργοποιήστε τη φόρτωση των δεδομένων εικόνας.

Αφού ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα, μπορείτε να ξεκινήσετε τον προγραμματισμό της θεραπείας.

Παρατήρηση για την ασφάλεια

Όταν εισάγετε το iPlan RT από το Patient Data Manager 2.0, ενδεχομένως τα αυτόματα
κατατμημένα αντικείμενα να μην εγκριθούν. Αναθεωρήστε τα αντικείμενα προσεκτικά.

Μη χρησιμοποιείτε μέρη από τα συνολικά δεδομένα εξόδου που έχουν δημιουργηθεί από
μία εφαρμογή (π.χ.: συντεταγμένες στόχου που εμφανίζονται στο iPlan stereotaxy) ως
δεδομένα εισόδου για μια άλλη εφαρμογή (π.χ.: συντεταγμένες ισόκεντρου στο iPlan RT
Dose). Το πλάνο θεραπείας που προκύπτει μπορεί να είναι σημαντικά εσφαλμένο, αν το
μέρος των δεδομένων που άλλαξε υποστεί επεξεργασία με διαφορετικό τρόπο, επειδή δεν
ήταν δυνατή η αλλαγή όλων των απαιτούμενων περιορισμών για τα δεδομένα (π.χ.:
συγκεκριμένες συντεταγμένες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σωστά μόνο αν οι ετικέτες, το
σύστημα συντεταγμένων και ιδιαίτερα ο ορισμός της αρχής είναι ακριβώς τα ίδια). Για
παράδειγμα, οι συντεταγμένες στεφάνης κεφαλής/εντοπιστή μπορεί να υποδεικνύουν μια
διαφορετική ανατομική θέση, ανάλογα με το σύνολο εικόνων που χρησιμοποιείται ως
στερεοτακτική αναφορά που ορίζει το σύστημα συντεταγμένων/αρχή της στεφάνης
κεφαλής/εντοπιστή στη μία και στην άλλη εφαρμογή.

Όταν ένα πλάνο θεραπείας με πολλαπλούς εντοπισμούς που έχει αποθηκευτεί με το iPlan
3.0 Stereotaxy φορτώνεται στο iPlan RT Image 4.1, η στερεοτακτική αναφορά δεν μπορεί
να οριστεί από τον χρήστη στο iPlan RT Image 4.1 όπως είχε πραγματοποιηθεί στο iPlan
3.0 Stereotaxy. Για την αποφυγή επιβλαβών συνεπειών για τον ασθενή λόγω εφαρμογής
εσφαλμένων στερεοτακτικών συντεταγμένων αργότερα στο iPlan RT Dose, ο χρήστης δεν
πρέπει να μεταφέρει πολλαπλούς εντοπισμούς στο iPlan RT Image 4.1 ή πρέπει να αναιρεί
τον εντοπισμό του μη σχετικού εντοπισμού προτού συνεχίσει με το iPlan RT Dose.

Αν το όνομα ή το αναγνωριστικό ενός ασθενή δεν έχει γραφτεί στα αρχικά δεδομένα,
ρυθμίζεται στο “<unknown>”. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει τον ενδεχόμενο κίνδυνο
επιλογής εσφαλμένων δεδομένων ασθενή για θεραπεία. Ενημερώστε το χειριστή του
σαρωτή έτσι ώστε να αντιστοιχίζει πάντα το σωστό όνομα και αναγνωριστικό στα
δεδομένα.

Οι καθετήρες και τα αντικείμενα αποτελέσματος εξομοίωσης αποθηκεύονται με τέτοιον
τρόπο ώστε να είναι δυνατή η φόρτωσή τους με άλλες εφαρμογές. Αυτό σημαίνει ότι οι ήδη
εξομοιωμένοι καθετήρες και τα αντικείμενα εξομοίωσης μπορούν να αλλάξουν με
εφαρμογές εκτός του iPlan Flow 3.0. Μόλις τροποποιηθεί ένας εξομοιωμένος καθετήρας, το
αντικείμενο εξομοίωσης δεν αντιπροσωπεύει πλέον ένα αποτέλεσμα εξομοίωσης για το
συγκεκριμένο καθετήρα. Ο χρήστης οφείλει να μην αλλάζει χειροκίνητα τους καθετήρες ή
τα αντικείμενα αποτελέσματος εξομοίωσης.

Φόρτωση και εισαγωγή
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4.1.1 Σελίδες οδηγού φόρτωσης και εισαγωγής

Σελίδες οδηγού

Η φόρτωση και εισαγωγή των δεδομένων ασθενή μπορούν να πραγματοποιηθούν με μια σειρά
σελίδων οδηγού.

②
③

①

④

⑤

Εικόνα 12 

Χειρισμός των σελίδων οδηγού

Αρ. Στοιχείο Λειτουργία

① Περιοχή λεπτομε-
ρειών

Παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα επιλεγμένα
δεδομένα ασθενή.

② Λίστα διαθέσιμων
δεδομένων

Ανάλογα με το τρέχον βήμα, αυτή η λίστα επιτρέπει την επιλογή δια-
θέσιμων δεδομένων, όπως τους τύπους αρχείων, μελετών ασθενών
ή σειράς εικόνων.

③ Κεφαλίδες λίστας

Μπορείτε να ταξινομήσετε τα δεδομένα στη λίστα με βάση κάποια
από τις παρεχόμενες κεφαλίδες, κάνοντας κλικ στην κεφαλίδα που
θέλετε.
Η ταξινόμηση των δεδομένων μπορεί να γίνει με αύξουσα ή φθίνου-
σα σειρά. Η τρέχουσα σειρά δηλώνεται με τα εικονίδια βέλους δίπλα
από το όνομα της κεφαλίδας.

ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΗ
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Αρ. Στοιχείο Λειτουργία

④ Περιοχή επιλογών

Περιέχει προαιρετικές ρυθμίσεις που διαφέρουν ανάλογα με το τρέ-
χον βήμα.
Αν προτιμάτε, μπορείτε να αποκρύψετε αυτές τις λειτουργίες κάνο-
ντας κλικ στο κουμπί βέλους πάνω από τη λίστα των λειτουργιών.
Αν κάνετε κλικ στο κουμπί βέλους, αυτές οι λειτουργίες θα εμφανι-
στούν ξανά.

⑤ Γενικά κουμπιά Αυτή η περιοχή περιέχει γενικά κουμπιά των σελίδων οδηγού που
εμφανίζονται σε κάθε σελίδα οδηγού.

Κουμπιά των σελίδων οδηγού

Τα κουμπιά που εμφανίζονται σε διάφορες σελίδες του οδηγού παρατίθενται παρακάτω.
Οι λειτουργίες που αφορούν μόνο μια συγκεκριμένη σελίδα του οδηγού εξηγούνται στην
περιγραφή του αντίστοιχου βήματος.

Στοιχείο Λειτουργία

Back Σας επαναφέρει στο προηγούμενο βήμα σε κάθε περίπτωση.

Cancel Κλείνει τη σελίδα οδηγού και εμφανίζει το iPlan Navigator (βλ. σελίδα 49).

Next Σας μεταφέρει στο επόμενο βήμα σε κάθε περίπτωση.

Delete

Διαγράφει μόνιμα τα επιλεγμένα αρχεία. Το σύστημα ζητάει πάντα τελική
επιβεβαίωση πριν τη διαγραφή των αρχείων.
• Διαγράφονται μόνο δεδομένα ασθενών που βρίσκονται στο σκληρό δί-
σκο.

• Κατά την επιλογή ασθενή, αν ο τελευταίος ασθενής έχει διαγραφεί, επι-
στρέφετε στη σελίδα του αρχείου.

• Κατά την επιλογή μελέτης, αν υπάρχει μόνο μία μελέτη ασθενή, η δια-
γραφή δεν θα είναι δυνατή.

• Η διαγραφή αρχείου καταργεί την καταχώρηση από τη λίστα αρχείων. Τα
δεδομένα ασθενή δεν διαγράφονται.

Logfile...
Εμφανίζει ένα αρχείο καταγραφής που περιέχει συμπληρωματικές πληρο-
φορίες σχετικά με τα βήματα που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής (βλ.
σελίδα 74).

Select All Πραγματοποιεί επιλογή όλων των καταχωρήσεων στην τρέχουσα λίστα.

Deselect All Καταργεί την επιλογή όλων των καταχωρήσεων στην τρέχουσα λίστα.

Η διαγραφή των δεδομένων από το σκληρό δίσκο είναι δυνατή ακόμα και αν η ρύθμιση
των δικαιωμάτων πρόσβασης είναι για ανάγνωση μόνο.

Φόρτωση και εισαγωγή
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4.2 Φόρτωση δεδομένων εικόνας

Πρόσβαση στο πλάνο θεραπείας

Το άνοιγμα κάθε πλάνου θεραπείας είναι δυνατό μόνο από ένα χρήστη τη φορά.

Φόρτωση πολλών πλάνων

Μπορείτε να ανοίγετε μόνο ένα πλάνο θεραπείας τη φορά. Αν πραγματοποιείτε ήδη επεξεργασία
ενός πλάνου θεραπείας και φορτώσετε δεύτερο πλάνο θεραπείας ή κλείσετε την εφαρμογή χωρίς
αποθήκευση, θα χάσετε τις αλλαγές που πραγματοποιήσατε στο πρώτο πλάνο θεραπείας.

Μορφή του πλάνου θεραπείας

Η φόρτωση πλάνων θεραπείας δεν είναι δυνατή αν δεν περιλαμβάνουν σύνολο δεδομένων
υπολογιστικής τομογραφίας.

Περιεχόμενο πλάνου θεραπείας

Αν τα αντικείμενα (π.χ. PTV ή OAR) που χρησιμοποιούνται για το δοσολογικό σχεδιασμό
έχουν μεταφερθεί σε άλλο σύνολο τομών ή αν έχουν καταργηθεί εντελώς από το πλάνο
θεραπείας κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας στο iPlan RT Image, δεν είναι δυνατή η
φόρτωση του πλάνου θεραπείας στο iPlan RT Dose.

Αν ένα πλάνο θεραπείας iPlan RT Dose αλλάξει με το iPlan RT Image (π.χ. σχήμα όγκου ή
σύντηξη εικόνων) φροντίστε να προσαρμόσετε το τελικό πλάνο του iPlan RT Dose με τις
πιο πρόσφατες αλλαγές. Ενδέχεται να χορηγηθεί εσφαλμένη θεραπεία στον ασθενή, αν το
πλάνο του iPlan RT Dose δεν συμφωνεί με τις παραμέτρους θεραπείας του iPlan RT Image.

Φόρτωση πλάνων από λογισμικό προηγούμενης έκδοσης

Εικόνα 13 
Αν φορτωθεί από προηγούμενη έκδοση λογισμικού, ένα πλάνο θεραπείας που περιέχει μία ή
περισσότερες ομάδες συντεταγμένων ισόκεντρου και στοιχείων θεραπείας (π.χ. για δέσμες ή τόξα)
με ίδια ονόματα, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.
• Το πρόθεμα “Group” ή “Coord” προστίθεται αναλόγως.
• Αν το νέο όνομα στοιχείου υπερβαίνει τους 22 χαρακτήρες, εμφανίζεται επίσης ένα μήνυμα
όπου μπορείτε να αλλάξετε το όνομα με μη αυτόματο τρόπο.

Έτσι διασφαλίζεται η μοναδική και ομοιόμορφη ονοματοδοσία κατά την εξαγωγή των δεδομένων
σχεδιασμού για επακόλουθη χρήση στη θεραπεία ασθενή.

ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΗ
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν το πλάνο περιλαμβάνει ίδια ονόματα στοιχείων δέσμης ή τόξου, προστίθεται
αυτόματα επέκταση με το κατάλληλο επίθεμα.
 

Φόρτωση ενός πλάνου iPlan RT Phantom QA

Τα δείγματα πλάνων που δημιουργήθηκαν στο iPlan RT Phantom QA (βλ. σελίδα 483) για
λόγους διασφάλισης ποιότητας δεν μπορούν να φορτωθούν σε άλλες εφαρμογές iPlan RT για να
χρησιμοποιηθούν στον σχεδιασμό θεραπείας του ασθενή.

Εικόνα 14 

Φόρτωση ενός πλάνου iPlan RT Adaptive

Τα πλάνα που δημιουργήθηκαν στο iPlan RT Adaptive (βλ. σελίδα 447) δεν μπορούν να
φορτωθούν σε άλλες εφαρμογές iPlan RT για να χρησιμοποιηθούν στον σχεδιασμό θεραπείας του
ασθενή.

Φόρτωση εγκεκριμένου πλάνου

Εικόνα 15 
Αν φορτωθεί πλάνο θεραπείας που έχει εγκριθεί ήδη, εμφανίζεται μήνυμα που ενημερώνει ότι αν
συνεχίσετε με συγκεκριμένα βήματα, η έγκριση μπορεί να αναιρεθεί.

Φόρτωση δεδομένων εικόνας
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Φόρτωση πλάνων που έχουν τροποποιηθεί στο iPlan RT Image

Εικόνα 16 
Αν ένα πλάνο θεραπείας του οποίου η επεξεργασία έγινε στο iPlan RT υποστεί περαιτέρω
επεξεργασία στο iPlan RT Image και, στη συνέχεια, το ανοίξετε ξανά στο iPlan RT, θα σας
ζητηθεί να ελέγξετε προσεκτικά την ακρίβεια του πλάνου θεραπείας που προκύπτει.
Η διαγραφή, μετακίνηση ή αλλαγή αντικειμένων από ένα σύνολο εικόνων σε άλλο μπορεί να
καταστρέψει ανεπανόρθωτα το πλάνο θεραπείας.

Όταν το πλάνο έχει τροποποιηθεί με άλλες μονάδες λογισμικού (π.χ. iPlan RT Image) αφού
περιέχει ήδη ένα πλάνο θεραπείας, (π.χ. στοιχεία ισόκεντρου κ.λπ.), ο χρήστης πρέπει να
ελέγξει πολύ προσεκτικά την ορθότητα του περιεχομένου του πλάνου μετά τη φόρτωση.

Σημειώσεις για την ασφάλεια

Αν το πλάνο θεραπείας τροποποιηθεί με άλλη εφαρμογή λογισμικού (π.χ. iPlan RT Image)
μετά τον ορισμό των πληροφοριών θεραπείας (π.χ. ομάδες ισόκεντρου), πρέπει να
επαληθεύσετε προσεκτικά το περιεχόμενο του πλάνου μετά τη φόρτωση ώστε να
διασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο που είχε σχεδιαστεί προηγουμένως δεν έχει διαγραφεί
μόνιμα.

Αν το πλάνο θεραπείας έχει βελτιστοποιηθεί για IMRT (βλ. σελίδα 327), δεν επιτρέπεται η
μετέπειτα τροποποίηση (π.χ. των αντικειμένων voxel) με άλλη εφαρμογή λογισμικού, όπως
το iPlan RT Image. Αν το κάνετε, η βελτιστοποίηση μπορεί να μην είναι έγκυρη.

Αν το πλάνο θεραπείας τροποποιηθεί με άλλη εφαρμογή λογισμικού (π.χ. το
iPlan RT Image) μετά τον ορισμό δεσμών ή τόξων, το μοντέλο ιστών (βλ. σελίδα 77)
μπορεί να έχει μετατοπιστεί σε σχέση με τη σάρωση CT αναφοράς, λόγω κάποιου
ανανεωμένου εντοπισμού ή συγχώνευσης εικόνων. Συνεπώς, πρέπει να επαληθεύετε με
προσοχή την ισοδυναμία βάθους και την είσοδο ιστού στην προβολή επιπέδου τόξου/
βάθους (βλ. σελίδα 264) για κάθε δέσμη ή τόξο.

ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΗ
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Φόρτωση πλάνων με τροποποιημένη σύντηξη εικόνων

Εικόνα 17 
Αν ανοίξετε ένα ολοκληρωμένο πλάνο θεραπείας με δόση στο iPlan RT Image και
πραγματοποιήσετε αλλαγές στις πληροφορίες σύντηξης εικόνων στο πλάνο θεραπείας, εξετάστε
προσεκτικά τις σχεδιασμένες κατανομές δόσης και τις διαδρομές δέσμης όταν το τροποποιημένο
πλάνο θεραπείας φορτωθεί στο iPlan RT Dose. Ο λόγος είναι ότι οι αρχικές πληροφορίες
σύντηξης εικόνων μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα διαφορετικό σύνολο δεδομένων ρίζας
σύντηξης και ως εκ τούτου διαφορετικό σύνολο τομών ευθυγράμμισης. Για περισσότερες
λεπτομέρειες, βλ. σελίδα 97.

Φόρτωση πλάνων με προσαρμοσμένο προσανατολισμό

Τα πλάνα με προσαρμοσμένο προσανατολισμό που δεν υποστηρίζονται από το iPlan RT πρέπει
να απορρίπτονται για να συνεχιστεί ο σχεδιασμός. Αν επιχειρήσετε να φορτώσετε ένα τέτοιο
πλάνο, θα εμφανιστεί αυτό το παράθυρο διαλόγου:

Επιλογές

Yes: Απορρίψτε τον προσαρμοσμένο προσανατολισμό και συνεχίστε με το πλάνο.

No: Μην απορρίπτετε τον προσαρμοσμένο προσανατολισμό και επιστρέψτε στο παράθυρο δια-
λόγου φόρτωσης για να επιλέξετε ένα άλλο πλάνο.

Φόρτωση δεδομένων εικόνας
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4.2.1 Επιλογή αρχείου

Σελίδα οδηγού Load Archives

Η σελίδα οδηγού της καρτέλας Load Archives εμφανίζεται αμέσως με την έναρξη του λογισμικού.
Η φόρτωση δεδομένων πλάνου θεραπείας είναι δυνατή μόνο στη μορφή Brainlab.

Εικόνα 18 

Τρόπος φόρτωσης ενός αρχείου

Βήματα

1. Για καλύτερη πλοήγηση, κάντε κλικ στη σχετική κεφαλίδα στήλης για να ταξινομήσετε τα
αρχεία σύμφωνα με το όνομα, τη μορφή δεδομένων ή τον κατάλογο, όπως απαιτείται.

2. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο όνομα ή εικονίδιο.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί Next για να εμφανιστούν τα δεδομένα ασθενή που περιέχονται στο
αρχείο.

Σύνθετες λειτουργίες για επιλογή αρχείων

Οι παρακάτω σύνθετες λειτουργίες παρέχονται στα δεξιά της σελίδας οδηγού Load Archives.

Στοιχείο Λειτουργία Βλ.

New Archive
Αν δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα ένα κατάλληλο αρχείο, αυτή η λει-
τουργία επιτρέπει τη δημιουργία αρχείου για τα δεδομένα που θέ-
λετε να μεταφέρετε.

Σελίδα 388

Settings Ορίζει συγκεκριμένες ρυθμίσεις για το επιλεγμένο αρχείο. Σελίδα 388

Delete Διαγράφει μόνιμα τα επιλεγμένα αρχεία. Το σύστημα ζητάει πάντα
τελική επιβεβαίωση πριν τη διαγραφή των αρχείων. Σελίδα 62

Logfile...
Εμφανίζει ένα αρχείο καταγραφής που περιέχει συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τα βήματα που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι
τώρα.

Σελίδα 74

ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΗ
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4.2.2 Επιλογή του ασθενή

Σελίδα οδηγού καρτέλας Patients

Μόλις επιλεγεί ένα αρχείο, εμφανίζεται η σελίδα οδηγού για επιλογή ασθενή.

Εικόνα 19 

Τρόπος φόρτωσης ενός ασθενή

Βήματα

1.
Για καλύτερη πλοήγηση, κάντε κλικ στη σχετική κεφαλίδα στήλης για να ταξινομήσετε τα
αρχεία ασθενών σύμφωνα με το όνομα, το αναγνωριστικό ή την ημερομηνία γέννησης,
όπως απαιτείται.

2. Επιλέξτε το αρχείο ασθενή που θέλετε κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο όνομα ή εικονίδιο.

Φόρτωση δεδομένων εικόνας
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Βήματα

3. Κάντε κλικ στο κουμπί Next για να συνεχίσετε στο επόμενο βήμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ο ασθενής που επισημαίνεται με μπλε χρώμα είναι ο επιλεγμένος.
 

Σύνθετες λειτουργίες για επιλογή ασθενών

Στα δεξιά της σελίδας οδηγού Patients παρέχονται διάφορες σύνθετες λειτουργίες.

Στοιχείο Λειτουργία

Delete Διαγράφει μόνιμα τα επιλεγμένα αρχεία. Το σύστημα ζητά πάντα τελική επιβε-
βαίωση προτού διαγράψει οποιοδήποτε αρχείο (βλ. σελίδα 62).

Logfile... Εμφανίζει ένα αρχείο καταγραφής που περιέχει συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικά με τα βήματα που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής (βλ. σελίδα 74).

Refresh Ενημερώνει την ένδειξη στην οθόνη, π.χ. όταν προστίθεται νέος ασθενής στον
κατάλογο που βρίσκεται στο σκληρό δίσκο.

Search Φιλτράρει την ένδειξη στην οθόνη σύμφωνα με την καταχώρηση για τα πεδία
Patient Name ή Patient ID.

Reset Επαναφέρει το φίλτρο ώστε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα να εμφανίζονται ξανά.

Επόμενα βήματα

Αν το επιλεγμένο αρχείο ασθενή περιέχει πολλαπλές εξετάσεις, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε μια
συγκεκριμένη εξέταση (βλ. σελίδα 70).
Αν το αρχείο ασθενή περιέχει μόνο μία εξέταση, θα μεταβείτε στην περιοχή επιλογής πλάνου
θεραπείας (βλ. σελίδα 71).

ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΗ
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4.2.3 Επιλογή μιας μελέτης

Σελίδα οδηγού καρτέλας Studies

Αν τα δεδομένα ασθενή που φορτώσατε περιέχουν πολλαπλές μελέτες, θα σας ζητηθεί να
επιλέξετε μια μελέτη ασθενή.

Εικόνα 20 

Τρόπος επιλογής της απαιτούμενης μελέτης

Βήματα

1. Για καλύτερη πλοήγηση, κάντε κλικ στη σχετική κεφαλίδα στήλης για να ταξινομήσετε τις
μελέτες ασθενών σύμφωνα με τη μελέτη, το σχόλιο ή την ημερομηνία, για παράδειγμα.

2. Επιλέξτε τη μελέτη ασθενή που θέλετε κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο όνομα ή εικονίδιο.

3. Κάντε κλικ στο Next για να συνεχίσετε στην επιλογή του πλάνου θεραπείας (βλ. σελίδα
71).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν είναι διαθέσιμη μόνο μία μελέτη ασθενή, το σύστημα την ανοίγει αυτόματα και
συνεχίζει στο επόμενο βήμα.
 

Φόρτωση δεδομένων εικόνας
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4.2.4 Επιλογή πλάνου θεραπείας

Σελίδα οδηγού καρτέλας Plans

Εικόνα 21 

Τρόπος επιλογής του πλάνου θεραπείας

Βήματα

1.
Για καλύτερη πλοήγηση, κάντε κλικ στη σχετική κεφαλίδα στήλης για να ταξινομήσετε τα
πλάνα θεραπείας σύμφωνα με το όνομα πλάνου, το χρήστη, την ημερομηνία δημιουργίας
ή την περιγραφή πλάνου, όπως απαιτείται.

2. Επιλέξτε το πλάνο θεραπείας που θέλετε κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο όνομα ή εικονίδιο.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί Next για να φορτώσετε το επιλεγμένο πλάνο θεραπείας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν είναι διαθέσιμο μόνο ένα πλάνο θεραπείας, το σύστημα το ανοίγει αυτόματα και
συνεχίζει στο επόμενο βήμα.
 

Κατάσταση πλάνου

①

②

Εικόνα 22 

Αρ. Στοιχείο

① Εγκεκριμένα πλάνα (εικονίδιο σηκωμένου αντίχειρα). Βλ. σελίδα 371.

② Πλάνα που χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία (εικονίδιο μολυβιού).

ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΗ
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Τρόπος γρήγορης φόρτωσης ενός πλάνου θεραπείας

Για να φορτώσετε γρήγορα ένα διαφορετικό πλάνο θεραπείας για τον ίδιο ασθενή (QuickLoad):

Βήματα

1.

Κάντε κλικ στο όνομα του ασθενή ① στην περιοχή Navigator:

①

2. Εμφανίζεται η λίστα των πλάνων θεραπείας για αυτόν τον ασθενή (Εικόνα 21). Επιλέξτε
ένα για να φορτωθεί αμέσως.

Φόρτωση δεδομένων εικόνας
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4.2.5 Φόρτωση των επιλεγμένων δεδομένων

Σελίδα οδηγού καρτέλας Loading

Τα επιλεγμένα δεδομένα φορτώνονται αυτόματα μόλις ολοκληρωθούν τα απαραίτητα βήματα.

①

② ③

Εικόνα 23 

Αρ. Στοιχείο Λειτουργία

① Περιοχή Details Λεπτομέρειες για τα δεδομένα που φορτώνονται.

② Γραμμή προόδου Υποδεικνύει την κατάσταση της φόρτωσης δεδομένων.

③ Κουμπί Abort Ακυρώνει τη φόρτωση δεδομένων.

Επόμενα βήματα

Λογισμικό Επόμενο βήμα Βλ.

iPlan RT Dose Τμηματοποίηση επιφάνειας Σελίδα 77

iPlan RT Adaptive Προβολή και εισαγωγή σελίδα 449

iPlan RT Phantom QA Τμηματοποίηση επιφάνειας Σελίδα 485

iPlan RT Review Αναθεώρηση από ιατρό σελίδα 373

Αν το επιλεγμένο πλάνο θεραπείας τροποποιήθηκε με λογισμικό όπως το iPlan RT Image
μετά την αρχική επεξεργασία στο iPlan RT Dose, το περιεχόμενο του πλάνου πρέπει να
εξεταστεί προσεκτικά μετά τη φόρτωση.

ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΗ
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4.3 Αρχεία καταγραφής

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία αρχείου καταγραφής παρέχεται σε ορισμένες σελίδες του οδηγού μεταφοράς
αρχείων, καθώς επίσης στις σελίδες του οδηγού για τις λειτουργίες εξαγωγής και εισαγωγής
DICOM (βλ. σελίδα 399). Με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, είναι δυνατή η εμφάνιση των
αρχείων καταγραφής που δημιουργούνται από το σύστημα για το εν λόγω βήμα και η επεξεργασία
τους, αν είναι απαραίτητο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το iPlan RT Adaptive παρέχει μόνο εισαγωγή DICOM.
 

Ενεργοποίηση της εμφάνισης αρχείων καταγραφής

Για να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση των αρχείων καταγραφής, κάντε κλικ στο στοιχείο Logfile...
από την περιοχή επιλογών που βρίσκεται στα δεξιά της σελίδας οδηγού.

File display

① ② ③

Εικόνα 24 

Εμφάνιση

Αρ. Στοιχείο

① Όνομα και θέση αρχείου.

② Περιεχόμενα του αρχείου καταγραφής.

Αρχεία καταγραφής
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Αρ. Στοιχείο

③

Αν θέλετε να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα του αρχείου καταγραφής ή να το αποθηκεύ-
σετε σε άλλη θέση, κάντε κλικ στην επιλογή Editor.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το αρχείο καταγραφής εμφανίζεται στο πρόγραμμα επεξεργασίας Notepad
(Σημειωματάριο) όπου μπορείτε να το τροποποιήσετε και/ή να το αποθηκεύσετε στην προ-
τιμώμενη θέση.
 

ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΗ
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Αρχεία καταγραφής
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5 ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

5.1 Τι είναι η τμηματοποίηση επιφάνειας;

Γενικές πληροφορίες

Για να εκτελέσετε υπολογισμό δόσης με το iPlan RT Dose, πρέπει να ορίσετε μια κατάλληλη
εξομοίωση ιστού που περιλαμβάνει τα εξής:
• Μια ορθογώνια ομάδα εικόνων που προέρχεται από ένα σετ αναφοράς (βλ. σελίδα 95)
• Το εξωτερικό περίγραμμα (βλ. σελίδα 105)
• Την επιφάνεια του τραπεζιού (προαιρετικό, βλ. σελίδα 90)
• Προαιρετικά αντικείμενα (π.χ. bolus) με καθορισμένη τιμή HU (βλ. σελίδα 111)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Όλοι οι επακόλουθοι υπολογισμοί δόσης βασίζονται στην εξομοίωση ιστών που
προκύπτει.
 

Η χρήση σαρώσεων CT με κωνική δέσμη για τον προγραμματισμό θεραπείας μπορεί να
οδηγήσει σε εσφαλμένο υπολογισμό δόσης.

Τρόπος εκτέλεσης τμηματοποίησης επιφάνειας

Βήματα

1.
Ρυθμίστε τις παραμέτρους διόρθωσης. Αυτές οι παράμετροι παρέχουν πληροφορίες για
τη σάρωση και είναι απαραίτητες για το iPlan RT Dose για τη σωστή ερμηνεία των
δεδομένων ασθενή.

2.

Αλλάξτε τα σύνολα αναφοράς, αν είναι απαραίτητο. Αν αλλάξετε τα σύνολα αναφοράς,
πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι εξακολουθούν να είναι έγκυρες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εξαίρεση (ισχύει για την έκδοση iPlan RT 4.5.4/iPlan RT Image 4.1.2): Δεν
είναι δυνατό να αλλάξετε το σετ αναφοράς αν προσθέσετε μια εντοπισμένη σάρωση
ενημέρωσης σε ένα εντοπισμένο σχέδιο θεραπείας που υπάρχει ήδη. Σε αυτήν την
περίπτωση, ως σετ αναφοράς ορίζεται αυτόματα η πιο πρόσφατη ομάδα δεδομένων και
δεν είναι δυνατό να εκτελέσετε μη αυτόματες τροποποιήσεις.
 

3.

Προσαρμόστε τα περιγράμματα. Το iPlan RT Dose δημιουργεί ένα περίγραμμα
επιφάνειας. Επειδή μόνο οι πληροφορίες εντός αυτού του εξωτερικού περιγράμματος
λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό δόσης, μπορείτε να το προσαρμόσετε όπως
απαιτείται.

4. Ρυθμίστε σημεία αναφοράς. Ένα σημείο αναφοράς σε μη εντοπισμένα κρανιακά και
εξωκρανιακά δεδομένα μπορεί να βοηθήσει στην επακόλουθη ευθυγράμμιση ασθενή.

5. Προσθέστε οποιοδήποτε τρισδιάστατο αντικείμενο όπως π.χ. ένα bolus.

Έναρξη νέου πλάνου

Όταν φορτώνετε ένα πλάνο θεραπείας, μεταβαίνετε στο βήμα Surface Segmentation.

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
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Επιλογές

1. Αν το επιλεγμένο σχέδιο θεραπείας περιέχει πολλές ομάδες εικόνων CT, σας ζητείται πρώτα
να επιλέξετε το απαιτούμενο σετ αναφοράς (βλ. επίσης σελίδα 94).

2. Αν:
- Το πλάνο θεραπείας υποβλήθηκε προηγουμένως σε επεξεργασία χρησιμοποιώντας το

iPlan RT Image ή μια προηγούμενη έκδοση του iPlan RT Dose ή
- Δημιουργείτε ένα νέο πλάνο.

Σας ζητείται να ορίσετε διάφορες παραμέτρους διόρθωσης στο παράθυρο διαλόγου Set
Parameters.

Αν έχουν καταχωρηθεί ήδη οι πληροφορίες τμηματοποίησης επιφάνειας, θα μεταβείτε απευθείας
στην κύρια οθόνη.

Τι είναι η τμηματοποίηση επιφάνειας;
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5.1.1 Σύνοψη των διαθέσιμων λειτουργιών

Οθόνη Surface Segmentation

Εικόνα 25 

Καρτέλα Functions

Στοιχείο Λειτουργία Βλ.

Choose
Reference Set ...

Επιτρέπει την επιλογή ενός συνόλου δεδομένων αναφοράς για
τον ιστό/δόση και τον υπολογισμό ΨΑΑ για επακόλουθη ευθυ-
γράμμιση του ασθενή.

Σελίδα 94

Set Reference
Point

Επιτρέπει τον ορισμό ενός σημείου αναφοράς σε μη εντοπισμέ-
να δεδομένα ασθενή. Σελίδα 81

Set
Parameters ...

Επιτρέπει τον ορισμό πινάκων μετατροπής για μετατροπή από
Hounsfield σε πυκνότητα ηλεκτρονίων, καθώς επίσης τον ορι-
σμό άλλων βασικών παραμέτρων θεραπείας.

Σελίδα 104

Brush Size,
Surface

Adjustment

Αυτές οι λειτουργίες επιτρέπουν τη μη αυτόματη προσαρμογή
των πληροφοριών περιγράμματος που λαμβάνονται υπόψη από
το λογισμικό κατά το δοσολογικό υπολογισμό.
Αυτές οι λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες στην καρτέλα
Overview.

Σελίδα 105

Remove 3D
Region

Επιτρέπει τη διαγραφή τρισδιάστατων αντικειμένων από το σύν-
ολο δεδομένων. Σελίδα 114

Smooth Outer
Contour 

Επιτρέπει την επιπέδωση της επιφάνειας των σχεδιασμένων
τρισδιάστατων αντικειμένων για διευκόλυνση της διόρθωσης δό-
σης.

Σελίδα 106

Update Tissue Επιτρέπει την εμφάνιση των αλλαγών που πραγματοποιήσατε
στα περιγράμματα ιστών και στην εξομοίωση ιστών. Σελίδα 109

Ρυθμιστικό
Original / Tissue

Επιτρέπει τη σύγκριση της αρχικής τομής CT με την τροποποιη-
μένη ανακατασκευή της (εξομοίωση ιστών). Σελίδα 109

Show All Objects Εμφανίζει όλα τα καθορισμένα αντικείμενα.

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
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Στοιχείο Λειτουργία Βλ.

Heterogenity
Correction

Με τη χρήση αυτού του πλαισίου ελέγχου, μπορείτε να αποφα-
σίσετε αν η δόση θα πρέπει να προγραμματιστεί χρησιμοποιώ-
ντας τις πληροφορίες πυκνότητας ηλεκτρονίων που παρέχονται
από τα δεδομένα εικόνας.

Σελίδα 110

Καρτέλα Artificial

Η καρτέλα Artificial στην περιοχή λειτουργιών προσφέρει πρόσθετες λειτουργίες για μη ιστικά
στοιχεία, όπως ιατρικά εμφυτεύματα και υλικό bolus.

Στοιχείο Λειτουργία Βλ.

Define Bolus

Όταν χορηγείται ακτινοθεραπεία σε ένα PTV που βρίσκεται κο-
ντά στην επιφάνεια δέρματος, αυτή η λειτουργία επιτρέπει τον
ορισμό ενός συγκεκριμένου αντικειμένου που θα αντιπροσω-
πεύει το bolus ισοδύναμου ιστού που τοποθετείται πάνω από το
δέρμα σε αυτές τις περιπτώσεις.

Σελίδα 111

Overwrite HU
HU Value

Μπορείτε να ορίσετε μια συγκεκριμένη τιμή HU για εφαρμογή σε
ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, όπως για παράδειγμα ένα ιατρικό
εμφύτευμα.

Σελίδα 113

Τι είναι η τμηματοποίηση επιφάνειας;

80 Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης Αναθ. 1.5 iPlan® RT Έκδ. 4.5



5.2 Ρύθμιση παραμέτρων διόρθωσης

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να ρυθμίσετε παραμέτρους για να διασφαλίσετε ότι το iPlan RT Dose ερμηνεύει σωστά
τα δεδομένα.

Ρύθμιση παραμέτρων για ένα νέο πλάνο

Σας ζητείται να ρυθμίσετε παραμέτρους όταν:
• Ανοίγετε ένα νέο πλάνο από το iPlan RT Image ή ένα που δημιουργήθηκε σε μια προηγούμενη
έκδοση του iPlan RT Dose.

• Δημιουργείτε ένα νέο πλάνο.

Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων

Για να προσαρμόσετε τις υπάρχουσες ρυθμίσεις ανά πάσα στιγμή, κάντε κλικ στην επιλογή Set
Parameters ... για να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Set Parameters. 

Διαθέσιμες παράμετροι διόρθωσης

Μπορείτε να ορίσετε τις παρακάτω παραμέτρους:
• Μετατροπή HU (μονάδα Hounsfield) σε ED (πυκνότητα ηλεκτρονίων) (βλ. σελίδα 83)
• Τύπος θεραπείας (βλ. σελίδα 89)
• Προσανατολισμός σάρωσης και θεραπείας (βλ. σελίδα 93)
• Ουδός ανίχνευσης ασθενή
• Ανάλυση εξομοίωσης ιστών (βλ. σελίδα 86)
• Ανάλυση δόσης
• Ρυθμίσεις επιφάνειας τραπεζιού (βλ. σελίδα 90)

Παράθυρο διαλόγου Set Parameters

Εικόνα 26 

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
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Επιβεβαίωση των ρυθμίσεών σας

Αφού διαμορφώσετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις και αποδεχθείτε τις εντοπισμένες πληροφορίες
προσανατολισμού σάρωσης και θεραπείας που παρέχονται (βλ. σελίδα 93), μπορείτε να
επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας και να εκτελέσετε την κατάτμηση επιφάνειας κάνοντας κλικ στο
πλήκτρο OK.

Ρύθμιση παραμέτρων διόρθωσης
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5.2.1 Μετατροπή HU (μονάδα Hounsfield) σε ED (πυκνότητα ηλεκτρονίων)

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να διασφαλίσετε τη σωστή μετατροπή των ειδικών για το σαρωτή CT τιμών μονάδας
Hounsfield που περιέχονται στις σαρώσεις ασθενή στις ισοδύναμες τιμές πυκνότητας
ηλεκτρονίων.
Είναι ιδιαίτερα χρήσιμες όπου δεν είναι δυνατή η άμεση γραμμική μετατροπή, για παράδειγμα σε
περίπτωση ιστού ασθενή.

Λειτουργίες μετατροπής

Δεδομένα μετατροπής HU σε ED εμφανίζονται στο παράθυρο διαλόγου Set Parameters:

①

③
②

Εικόνα 27 

Αρ. Στοιχείο Λειτουργία

① Λίστα πινάκων με-
τατροπής

Μια λίστα των διαθέσιμων πινάκων μετατροπής HU σε ED.
Παρέχεται αυτόματα ένας προεπιλεγμένος πίνακας μετατροπής ο
οποίος βασίζεται στις τυπικές τιμές των προηγούμενων εκδόσεων
του iPlan RT Dose.

② Καμπύλη μετατρο-
πής

Τα δεδομένα που παρέχονται στον επιλεγμένο πίνακα μετατροπής
εμφανίζονται ως καμπύλη μετατροπής.

③ Σημείο μετατροπής
Τα μεμονωμένα ισοδύναμα μετατροπής που καταχωρούνται στον
επιλεγμένο πίνακα εμφανίζονται ως σημεία μετατροπής στην κα-
μπύλη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Κατά τη φόρτωση πλάνων θεραπείας που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση του iPlan
RT Dose 3.0, οι τιμές μετατροπής HU θα αντικατασταθούν από τις τιμές που περιέχονται στον
επιλεγμένο πίνακα μετατροπής.
 

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
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Τρόπος επεξεργασίας των πινάκων μετατροπής

Επιλογές

Για να τροποποιήσετε έναν υπάρχοντα πίνακα, επιλέξτε τον σχετικό πίνακα ① και κάντε κλικ στο
Edit.

Για τη δημιουργία πρόσθετων πινάκων μετατροπής, κάντε κλικ στην επιλογή New στη λίστα πι-
νάκων μετατροπής.

Και στις δύο περιπτώσεις, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Edit Table.

Εικόνα 28 

Βήματα

1. Καταχωρήστε ένα κατάλληλο όνομα για το σαρωτή για τον οποίο θα πρέπει να
χρησιμοποιηθεί ο πίνακας μετατροπής. Το όνομα σαρωτή πρέπει να είναι μοναδικό.

2. Καταχωρήστε κατάλληλες τιμές μετατροπής στα αντίστοιχα πεδία, για παράδειγμα όπως
καθορίστηκε με βάση τη δοκιμή με ομοίωμα.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε τις καταχωρήσεις.

4. Η αντίστοιχη καμπύλη μετατροπής ενημερώνεται ανάλογα.

Απαιτήσεις του πίνακα μετατροπής

Οι πίνακες μετατροπής πρέπει να πληρούν τις παρακάτω απαιτήσεις:
• Ο πίνακας πρέπει να περιέχει τουλάχιστον δύο καταχωρήσεις.
• Κάθε τιμή HU ή ED μπορεί να οριστεί μόνο μία φορά.
• Οι τιμές μπορούν να καταχωρηθούν μόνο σε μονοτονικά αύξουσα σειρά.
• Η μέγιστη τιμή HU είναι +3.071.
• Το ζεύγος τιμών HU -1000 = ED 0.00 είναι μια προεπιλογή που πρέπει να συμπεριλαμβάνεται
στον πίνακα μετατροπής.

• Η αντίστοιχη τιμή ED για την τιμή HU +3.071 ορίζεται από το χρήστη και πρέπει να παρέχεται.
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Έλεγχος αληθοφάνειας

Αν πατήσετε το κουμπί OK, ένας έλεγχος αληθοφάνειας επαληθεύει αν τα καταχωρημένα
δεδομένα βρίσκονται εντός εύλογων ορίων. Αν σημειωθεί υπέρβαση των ορίων, εμφανίζεται ένα
μήνυμα προειδοποίησης.
Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να ελέγξετε ξανά τα καταχωρημένα δεδομένα πριν την έγκριση και
χρήση τους για θεραπεία.

Ο χρήστης πρέπει να ελέγξει προσεχτικά τις τιμές που καταχωρήθηκαν στον πίνακα
μετατροπής HU σε ED για την ορθότητά τους πριν από την έγκριση και τη χρήση τους για
το σχεδιασμό.

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης Αναθ. 1.5 iPlan® RT Έκδ. 4.5 85



5.2.2 Ρύθμιση του ουδού HU για ανίχνευση ιστού ασθενή

Ρυθμίσεις ανίχνευσης ασθενή

Όταν τα δεδομένα ασθενή από CT (υπολογιστική τοπογραφία) φορτωθούν για πρώτη φορά, το
iPlan RT Dose ορίζει αυτόματα μια προεπιλεγμένη τιμή ουδού -200 HU ως το κατώτερο όριο για
το εξωτερικό περίγραμμα της εξομοίωσης ιστών.

Εικόνα 29 

Τρόπος αλλαγής του ουδού HU

Μπορείτε να επεξεργαστείτε την τιμή ουδού για τον ορισμό του εξωτερικού περιγράμματος στο
πεδίο HU Threshold που υπάρχει στο παράθυρο διαλόγου Set Parameters.

Τρόπος προσθήκης περίκλειστων κοιλοτήτων

Ο αυτόματος αλγόριθμός περιγράμματος συμπληρώνει αυτόματα τις κοιλότητες στο εξωτερικό
περίγραμμα.

Επιλογές Βλ.

Για να διασφαλίσετε ότι ο αλγόριθμος λαμβάνει επίσης υπόψη αυτές τις κοιλότητες
για τον υπολογισμό της επακόλουθης δόσης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Add
fully enclosed cavities to patient.

Σελίδα 107

Μπορείτε να προσαρμόσετε το εξωτερικό περίγραμμα στη συνέχεια π.χ. για απο-
κλεισμό των δεδομένων εικόνας που δεν είναι σχετικά με τον υπολογισμό της δό-
σης, όπως τεχνήματα από το σαρωτή ή κοιλότητες αέρα.

Σελίδα 105

Σε περίπτωση μη εντοπισμένων συνόλων δεδομένων, η περιοχή εξομοίωσης
ιστών μπορεί να είναι περιορισμένη. Σελίδα 89

Τρόπος προσθήκης ενός έξω εξωτερικού περιγράμματος

Ένα έξω εξωτερικό περίγραμμα μπορεί επίσης να εισαχθεί εκ των προτέρων στο iPlan RT Image.
Αυτό το έξω εξωτερικό περίγραμμα μπορεί στη συνέχεια να ανιχνευθεί στο iPlan RT Dose.

Βήματα

1.
Για να ανιχνεύσετε ένα έξω εξωτερικό περίγραμμα που έχει δημιουργηθεί με αυτόν τον
τρόπο στο iPlan RT Dose, ορίστε το στην ομάδα εικόνων CT που έχετε επιλέξει ως σετ
αναφοράς (βλ. σελίδα 95).

2.

Αφού πραγματοποιήσετε όλες τις ρυθμίσεις στο παράθυρο διαλόγου Set Parameters,
σας ζητείται να επιλέξετε είτε το έξω εξωτερικό περίγραμμα που έχει δημιουργηθεί στο
iPlan RT Image είτε το έσω εξωτερικό περίγραμμα που έχει δημιουργηθεί με βάση τις
ρυθμίσεις Patient Detection Settings που περιγράφονται ανωτέρω.

3.

Αν αποφασίσετε να επιλέξετε το έξω εξωτερικό περίγραμμα που δημιουργήθηκε στο
iPlan RT Image, θα μετατραπεί σε ένα τυπικό έσω εξωτερικό περίγραμμα. Αυτή η
μετατροπή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μία φορά και μπορεί να αναστραφεί μόνο με
την επαναφόρτωση του πλάνου.

Ρύθμιση παραμέτρων διόρθωσης
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5.2.3 Προσαρμογή της ανάλυσης της εξομοίωσης ιστών

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ανάλυση της εξομοίωσης ιστών, για να βελτιστοποιήσετε την
ισορροπία ανάμεσα στην απόδοση του συστήματος και την ακρίβεια του προγραμματισμού
δόσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μια χαμηλότερη ανάλυση της εξομοίωσης ιστών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
λιγότερο ακριβή υπολογισμό δόσης.
 

Τρόπος αλλαγής της ανάλυσης της εξομοίωσης ιστών

Βήματα

1.

Στην περιοχή Resolution of Tissue Model, στο παράθυρο διαλόγου Set Parameters,
εισαγάγετε στα πεδία που παρέχονται για τις συντεταγμένες σάρωσης τον συντελεστή
κατά τον οποίο πρέπει να μειωθεί η αρχική ανάλυση σάρωσης για την εξομοίωση ιστών.

2.

Αν ενεργοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου Use Average Slice Distance, υπολογίζεται
επίσης μια μέση απόσταση τομών για την εξομοίωση ιστών που προκύπτει με βάση το
μέσο όρο όλων των αποστάσεων τομών που περιλαμβάνονται στο σύνολο αναφοράς. Ο
πραγματικός αριθμός των τομών σάρωσης παραμένει ο ίδιος.
Αν το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι ενεργοποιημένο, εφαρμόζεται ομοιόμορφα για την
εξομοίωση ιστών η πιο μικρή απόσταση τομών στο σύνολο αναφοράς. Ο αριθμός των
τομών σάρωσης θα αυξηθεί αναλόγως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Τα στοιχεία που αφορούν τις αποστάσεις τομών για τη σχετική ομάδα εικόνων είναι
διαθέσιμα στις ιδιότητες ομάδας εικόνων, τις οποίες μπορείτε να προβάλετε στην καρτέλα Plan
Content (βλ. σελίδα 510).
 

Απόδοση συστήματος

Η μνήμη συστήματος που απαιτείται για τις διαμορφωμένες ρυθμίσεις και η ανάλυση που
προκύπτει υποδεικνύονται στο κάτω μέρος της περιοχής Resolution of Tissue Model.

Τρόπος επαλήθευσης των αλλαγών στην ανάλυση ιστού

Για να επαληθεύσετε τις αλλαγές που έχετε πραγματοποιήσει σε σύγκριση με τις υπάρχουσες
πληροφορίες σάρωσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Update Tissue (βλ. σελίδα
109) στην περιοχή λειτουργιών.
Για να πραγματοποιήσετε ακριβή σύγκριση των πληροφοριών, κρίνεται σκόπιμο να
απενεργοποιήσετε την επιλογή Display Interpolation (βλ. σελίδα 521).

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
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5.2.4 Ρύθμιση της ανάλυσης δόσης

Ανάλυση δόσης και DVH

Οι ρυθμίσεις της ανάλυσης δόσης που εμφανίζονται στο παράθυρο διαλόγου Set Parameters
χρησιμοποιούνται ως βάση για τον καθορισμό του πλέγματος υπολογισμού δόσης στο ιστόγραμμα
όγκου δόσης (βλ. σελίδα 237). 

Τρόπος προσαρμογής της ανάλυσης δόσης

Βήματα

1.

Προσαρμόστε την ανάλυση δόσης στο Dose Resolution Settings.

Γενικά, όσο μικρότερη είναι η τιμή σε χιλιοστά που καταχωρείται στο πεδίο Dose Resolu-
tion τόσο μεγαλύτερη είναι η ακρίβεια κατά τον υπολογισμό της δόσης.

2.
Για να διασφαλιστεί ότι το μέγεθος πλέγματος μπορεί να ρυθμιστεί αυτόματα ώστε να
επιτρέπεται ο ακριβής υπολογισμός δόσης ακόμα και σε περίπτωση πολύ μικρών δομών,
συνιστάται η ενεργοποίηση του πλαισίου ελέγχου Finer for Small Objects.

Αλλαγή της ανάλυσης δόσης στο ιστόγραμμα δόσης-όγκου

Οι ρυθμίσεις που διαμορφώνετε εδώ μπορούν να τροποποιηθούν, σε μεταγενέστερο χρόνο, στο
ίδιο το ιστόγραμμα όγκου δόσης (βλ. σελίδα 237).

Η ακρίβεια του υπολογισμού δόσης εξαρτάται από την ανάλυση πλέγματος δόσης που
ορίζεται από το χρήστη. Η τιμή που χρησιμοποιείται για την τελική έγκριση του πλάνου
θεραπείας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο χαμηλή και όχι υψηλότερη από 5 mm. Σε
περίπτωση μικρών αντικειμένων, μεγέθους κάτω από 30 mm, συνιστάται η χρήση τιμών 3
mm ή μικρότερων.

Ρύθμιση παραμέτρων διόρθωσης
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5.2.5 Ρύθμιση του τύπου θεραπείας

Τρόπος ρύθμισης του τύπου θεραπείας

Στην περιοχή Treatment Type στο παράθυρο διαλόγου Set Parameters, επιλέξτε Cranial ή
Extracranial, ανάλογα με τον τύπο της θεραπείας που θα εκτελεστεί.

Εικόνα 30 

Αποκοπή αντικειμένου

Σε περίπτωση μη εντοπισμένων κρανιακών και εξωκρανιακών συνόλων δεδομένων, μπορείτε να
ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο μια περιοχή αποκοπής για να καταργήσετε περιοχές που δεν
απαιτούνται για τον υπολογισμό δόσης, π.χ. το στρώμα σάρωσης.

Εικόνα 31 
Για εντοπισμένα κρανιακά σύνολα δεδομένων, το λογισμικό προσαρμόζει αυτόματα το εύρος
αποκοπής, στην κατεύθυνση x-y, στην περιοχή που βρίσκεται εντός του πλαισίου εντοπιστή, με
βάση το πλαίσιο αναφοράς που παρέχει το πλαίσιο εντοπιστή. Σε αυτή την περίπτωση, η
λειτουργία αποκοπής αντικειμένου δεν είναι διαθέσιμη.

Ελέγχετε την ακρίβεια του προκύπτοντος εξωτερικού περιγράμματος και της εξομοίωσης
ιστών. Στο περίγραμμα πρέπει να συμπεριληφθεί ολόκληρη η περιοχή για θεραπεία.

Τρόπος τροποποίησης το εύρος αποκοπής

Βήματα

1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Adjust Outer Contour Region στα δεξιά του παραθύρου
διαλόγου.

2.
Στην προβολή Axial, Coronal ή Sagittal, τοποθετήστε το ποντίκι πάνω στο μπλε πλαίσιο
και προσαρμόστε το πλαίσιο προκειμένου να αποκλείσετε την περιοχή που επιθυμείτε να
καταργήσετε.

3. Αφού κάνετε κλικ στο OK στο παράθυρο διαλόγου Set Parameters, η επιλογή σας
επιβεβαιώνεται και η επιλεγμένη περιοχή εξαιρείται από το εξωτερικό περίγραμμα.

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
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5.2.6 Ρύθμιση της επιφάνειας τραπεζιού

Γενικές πληροφορίες

Αν η ακτινοβολία κατευθύνεται μέσω ενός στέρεου στρώματος ανθρακονημάτων, όπως είναι η
επιφάνεια του τραπεζιού, σημειώνεται εξασθένηση και συγκέντρωση δόσης. Καθορίζοντας την
επιφάνεια τραπεζιού που θα χρησιμοποιηθεί στη σχεδιασμένη θεραπεία στο παράθυρο διαλόγου
Set Parameters, αυτές οι επιπτώσεις μπορούν να συνυπολογιστούν κατά το δοσολογικό
σχεδιασμό.

Ρυθμίσεις επιφάνειας τραπεζιού

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη για εξωκρανιακές θεραπείες και για κρανιακές θεραπείες όπου
χρησιμοποιείται Εντοπιστής και τοποθέτηση στόχος CT/αγγείων για στερεοτακτική
ακτινοχειρουργική χωρίς πλαίσιο ακινητοποίησης ή Εντοπιστής κεφαλής & τραχήλου και
σύστημα ακινητοποίησης στη θέση-στόχο της Brainlab.
Μόνο πλάνα που έχουν εντοπιστεί με σύμμορφους εντοπιστές πρέπει να χρησιμοποιούνται και να
φορτώνονται με το iPlan RT.

Εικόνα 32 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Όταν χρησιμοποιείτε με το πλαίσιο εντοπιστή τη γενική επικάλυψη CT για
στερεοτακτική ακτινοχειρουργική χωρίς πλαίσιο ακινητοποίησης, το λογισμικό προσαρμόζει
αυτόματα το εύρος αποκοπής, στην κατεύθυνση x-y, στην περιοχή που βρίσκεται εντός του
πλαισίου εντοπιστή. Εφόσον η επικάλυψη CT θα προσαρμοστεί, κρίνεται αναγκαίο να επιλέξετε τη
γενική επέκταση κλίνης για στερεοτακτική ακτινοχειρουργική χωρίς πλαίσιο ακινητοποίησης στις
ρυθμίσεις επιφάνειας τραπεζιού, σε περίπτωση που πρέπει να ληφθεί υπόψη η επιφάνεια του
τραπεζιού για τον δοσολογικό σχεδιασμό.
 

Τρόπος προσαρμογής των ρυθμίσεων επιφάνειας τραπεζιού

Βήματα

1. Για να επιλέξετε μια επιφάνεια τραπεζιού, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Add Table
Top στο παράθυρο διαλόγου Set Parameters.

2. Στην παρεχόμενη αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε την κατάλληλη επέκταση κεφαλής.

3.
Στην προβολή Coronal του παραθύρου διαλόγου Set Parameters,
πραγματοποιήστε κύλιση στην ομάδα εικόνων, έως ότου εμφανιστεί στην
εικόνα το άνω επίπεδο του τραπεζιού.

4.

Ενεργοποιήστε το πλήκτρο Adjust Outer Contour Region, στη δεξιά
πλευρά του παραθύρου διαλόγου Set Parameters.
(Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε άλλο πλήκτρο λειτουργίας, πρέπει να
ενεργοποιήσετε ξανά το πλήκτρο Adjust Outer Contour Region.)

5.
Στην προβολή Coronal, τοποθετήστε το ποντίκι πάνω στο μπλε/κίτρινο πλαίσιο και
μετακινήστε το περίγραμμα της επέκτασης κεφαλής στην τελική θέση που απαιτείται για
τη θεραπεία.

6. Στις προβολές Axial/Sagittal, πραγματοποιήστε λεπτομερείς προσαρμογές και ελέγξτε το
αποτέλεσμα.
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Βήματα

7. Κάντε κλικ στο OK, στο παράθυρο διαλόγου Set Parameters, για να επιβεβαιώσετε την
ευθυγράμμιση.

8. Όταν έχετε επιλέξει μια επιφάνεια τραπεζιού, εμφανίζεται στις προβολές ανακατασκευής
(βλ. σελίδα 89).

Μπορείτε να επαληθεύσετε τις πληροφορίες πυκνότητας της επιφάνειας τραπεζιού στην κύρια
οθόνη, χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό Original / Tissue (βλ. σελίδα 109) και τη λειτουργία
μέτρησης μονάδων Hounsfield (βλ. σελίδα 537).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για ορισμένα μοντέλα με επιφάνεια κλίνης, όπως τα μοντέλα Varian IGRT, το επίπεδο
του παραθύρου απεικόνισης πρέπει να ρυθμιστεί σε λιγότερες από -700 HU για να φαίνεται το
μοντέλο επιφάνειας κλίνης. Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις εικόνων στην κλίμακα του γκρι, δείτε σελίδα
531 και σελίδα 533. Αν είναι επιλεγμένη μια επιφάνεια τραπεζιού και χρησιμοποιείται στο πλάνο
θεραπείας, θα υποδεικνύεται στην εκτύπωση των παραμέτρων για τον ιατρό κάτω από την
εξομοίωση ιστών. Επαληθεύετε πάντα ότι έχει επιλεχθεί η σωστή επιφάνεια τραπεζιού και
χρησιμοποιείται στο πλάνο.
 

Πριν από τη θεραπεία, πρέπει να επαληθεύσετε κατάλληλα από το εσωτερικό της αίθουσας
ακτινοβόλησης ότι η επιλεγμένη επιφάνεια τραπεζιού αντιστοιχεί στην επιφάνεια
τραπεζιού που χρησιμοποιήθηκε στον σχεδιασμό θεραπείας.

Τοποθέτηση επιφάνειας τραπεζιού

Για εντοπισμένους ασθενείς, η θέση της επιφάνειας τραπεζιού ρυθμίζεται αυτόματα με βάση τις
συντεταγμένες του εντοπιστή και δεν μπορεί να αλλάξει από το χρήστη.
Αν έχει επιλεγεί ένα μη εντοπισμένο σετ αναφοράς (βλ. σελίδα 94), η θέση της επιφάνειας
τραπεζιού συνδέεται με τη θέση του πλαισίου αποκοπής (βλ. σελίδα 89) ως εξής:
• Κατεύθυνση ΑΡ: Η επιφάνεια τραπεζιού προστίθεται στο οπίσθιο περίγραμμα του πλαισίου
αποκοπής αν ο προσανατολισμός σάρωσης του ασθενή για υπολογιστική τομογραφία είναι σε
ύπτια θέση ή στο πρόσθιο περίγραμμα του πλαισίου αποκοπής αν ο προσανατολισμός
σάρωσης του ασθενή για υπολογιστική τομογραφία είναι σε πρηνή θέση.

• Κατεύθυνση LR και HF: Το κέντρο της επιφάνειας τραπεζιού εστιάζει στο πλαίσιο αποκοπής.
Η θέση της επιφάνειας τραπεζιού μπορεί να επαληθευθεί στις προβολές ανακατασκευής, στο
παράθυρο διαλόγου Set Parameters.

Σημειώσεις για την ασφάλεια

Πριν από τη θεραπεία, ο χρήστης πρέπει να επαληθεύσει κατάλληλα από το εσωτερικό της
αίθουσας ακτινοβόλησης ότι η επιλεγμένη επιφάνεια τραπεζιού αντιστοιχεί στην επιφάνεια
τραπεζιού που χρησιμοποιήθηκε στον σχεδιασμό θεραπείας.

Ο χρήστης πρέπει να επαληθεύσει την ορθότητα της θέσης της επιφάνειας τραπεζιού ως
προς τη θέση του ασθενή. Αυτό είναι απαραίτητο ειδικά για τις δέσμες που κτυπούν την
επιφάνεια του τραπεζιού σε επίπεδη, σχεδόν οριζόντια γωνία. Μικρές διαφορές ανάμεσα
στο πλάνο δόσης και στην πραγματική ρύθμιση θεραπείας μπορούν να προκαλέσουν
σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην υπολογισμένη και στην πραγματική δόση!

Τα μοντέλα της επιφάνειας τραπεζιού είναι προσεγγίσεις της πραγματικής γεωμετρίας και
δεν λαμβάνουν υπόψη τις περιοχές υψηλής πυκνότητας που περιέχουν μεταλλικές
συνδέσεις. Αποφύγετε την ακτινοβολία μέσω αυτών των περιοχών προσαρμόζοντας
αναλόγως την κατεύθυνση ακτινοβόλησης των στοιχείων δέσμης και τόξου.

Γενικά, η παροχή θεραπείας στους ασθενείς μέσω επιφάνειας κλίνης (από οπίσθια γωνία)
θα πρέπει να αποφεύγεται. Ωστόσο, αν αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί, θα πρέπει να
συμπεριλάβετε το μοντέλο με την επιφάνεια κλίνης για υπολογισμό δόσης στην εργασία
τμηματοποίησης επιφάνειας. Αν όχι, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στην κατανομή της
υπολογισμένης δόσης δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη εξασθένηση ή η αύξηση της
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δόσης δέρματος κοντά στην επιφάνεια της κλίνης. Ο υπολογισμός δόσης στην περίπτωση
αυτή πρέπει να διορθωθεί μη αυτόματα.

Για τις επιφάνειες κλίνης τρίτων κατασκευαστών δεν παρέχεται εγγύηση ότι οι
εφαρμοζόμενες παράμετροι συμφωνούν με αυτές της επιφάνειας κλίνης που
χρησιμοποιείται πραγματικά. Επαληθεύστε ότι οι υπολογισμοί iPlan αντιστοιχούν στη δική
σας επιφάνεια κλίνης, εκτελώντας τις κατάλληλες μετρήσεις διασφάλισης ποιότητας.

Η επιφάνεια τραπεζιού επεκτείνεται στην κατεύθυνση X-Y ακόμη και αν η περιοχή
σάρωσης CT είναι μικρότερη. Λάβετε υπόψη ότι το μήκος της επιφάνειας τραπεζιού
αποκόπτεται προς την αντίστοιχη περιοχή σάρωσης (κατεύθυνση Ζ) ή προς το πλαίσιο
αποκοπής, όποια απόσταση είναι μικρότερη.

Πριν από τη θεραπεία, πρέπει να επαληθεύσετε κατάλληλα από το εσωτερικό της αίθουσας
ακτινοβόλησης ότι ο επιλεγμένος βραχίονας (gantry) και οι επιλεγμένες γωνίες της κλίνης
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της θεραπείας χωρίς τον κίνδυνο
τραυματισμού των ασθενών ή ζημιάς του εξοπλισμού, π.χ. του συστήματος χορήγησης
ακτινοθεραπείας.

Αν χρησιμοποιείτε για τη θεραπεία μια επιφάνεια κλίνης η οποία περιλαμβάνεται επίσης
στη σάρωση CT του ασθενή (π.χ. γενική επέκταση κλίνης για στερεοτακτική
ακτινοχειρουργική χωρίς πλαίσιο Brainlab), βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια κλίνης έχει
ανιχνευθεί σωστά με την ανίχνευση εξωτερικού περιγράμματος στην εργασία Surface
Segmentation. Η Brainlab συνιστά να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία προσθήκης
επιφάνειας τραπεζιού προκειμένου να αντικαταστήσετε την επιφάνεια κλίνης που έχει
σαρωθεί με το τεχνητό μοντέλο επιφάνειας κλίνης. Αν η επιφάνεια κλίνης δεν
περιλαμβάνεται στη λίστα των τεχνητών επιφανειών κλίνης και δεν ανιχνεύεται σωστά,
ρυθμίστε τον ουδό HU έως ότου ανιχνευθεί σωστά η επιφάνεια κλίνης.

Ρύθμιση παραμέτρων διόρθωσης
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5.2.7 Προσανατολισμός σάρωσης και θεραπείας

Γενικές πληροφορίες

Για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις στο παράθυρο διαλόγου Set Parameters, πρέπει να
αναθεωρήσετε και να αποδεχτείτε τις παρεχόμενες πληροφορίες του εντοπιστή και του
προσανατολισμού.

Περιοχή αποδοχής

Εικόνα 33 

Τρόπος αναθεώρησης παραμέτρων

Βήματα

1. Αναθεωρήστε τις παρεχόμενες πληροφορίες.

2. Επαληθεύστε ότι ο προσανατολισμός σάρωσης υπολογιστικής τομογραφίας στις
προβολές ανακατασκευής ανταποκρίνεται στον προσανατολισμό του εικονιδίου ασθενή.

3. Ο προσανατολισμός θεραπείας είναι πάντα από την κεφαλή προς το βραχίονα. Ο
προσανατολισμός πόδια προς βραχίονα δεν υποστηρίζεται.

4. Αφού ικανοποιηθείτε ότι οι πληροφορίες που εμφανίζονται είναι σωστές, ενεργοποιήστε το
πλαίσιο ελέγχου Acknowledged.

5. Μπορείτε τώρα να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να εξέλθετε από το παράθυρο
διαλόγου κάνοντας κλικ στο κουμπί OK.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το iPlan RT Dose υποστηρίζει μόνο θεραπείες σε κατεύθυνση κεφαλής προς
βραχίονα. Τα δεδομένα που εισάγονται, μετατρέπονται αναλόγως.
 

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης Αναθ. 1.5 iPlan® RT Έκδ. 4.5 93



5.3 Αλλαγή συνόλων αναφοράς

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να μεταβείτε σε ένα άλλο σύνολο δεδομένων αναφοράς όταν υπάρχει κάποιο διαθέσιμο.
Το σύνολο αναφοράς χρησιμοποιείται:
• Για ορισμό του εξωτερικού περιγράμματος και της εξομοίωσης ιστών που χρησιμοποιούνται
από τον αλγόριθμο δόσης

• Για ψηφιακό υπολογισμό ανακατασκευασμένων ακτινογραφιών (ΨΑΑ) για επακόλουθη
ευθυγράμμιση του ασθενή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν το σχέδιο περιέχει περισσότερες από μία ομάδες εικόνων CT, ανατρέξτε στο
σελίδα 100.
 

Ποια σύνολα εικόνων μπορούν να χρησιμοποιηθούν;

Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε άλλο σύνολο εικόνων ως σύνολο αναφοράς, αν το επιλεγμένο
σύνολο:
• Έχει συντηχθεί στο τρέχον σύνολο αναφοράς
• Έχει την ίδια κατάσταση εντόπισης
Μπορείτε να αλλάξετε το σύνολο αναφοράς για κάθε σύνολο εικόνων σε μια αλυσίδα συντηγμένων
συνόλων εικόνων για τα οποία ισχύουν οι κανόνες παραπάνω.
Ένα μη εντοπισμένο σύνολο εικόνων μπορεί επίσης να καθοριστεί ως σύνολο αναφοράς αν έχει
συντηχθεί με ένα εντοπισμένο σύνολο εικόνων στο τρέχον σύνολο αναφοράς.
Η χρήση περισσότερων του ενός εντοπισμένων συνόλων μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση.
Χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα συντεταγμένων του πρώτου συνόλου στην αλυσίδα.

Αν είναι διαθέσιμα περισσότερα από ένα σύνολα δεδομένων με εντόπιση, πρέπει να
επιλέξετε το σωστό σύνολο για την τοποθέτηση του ασθενή. Αν ο ασθενής ή ο εντοπιστής
μετακινηθεί μεταξύ της σάρωσης με τον υπολογιστικό τομογράφο και την ακτινοθεραπεία,
π.χ. αλλάζοντας τη θέση της στεφάνης κεφαλής και επαναλαμβάνοντας τη σάρωση του
ασθενή, το σύστημα συντεταγμένων του συνόλου δεδομένων που είχε δημιουργηθεί
προηγουμένως αναιρείται. Η επιλογή μη έγκυρου συνόλου δεδομένων μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα κακή ευθυγράμμιση του ασθενή.

Αν αλλάξετε το σύνολο αναφοράς, επαληθεύστε ότι ο ιστός έχει υπολογιστεί σωστά και ότι
η ευθυγράμμιση και ο προσανατολισμός του ασθενή είναι όπως πρέπει για τη θεραπεία.

Αλλαγή συνόλων αναφοράς
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5.3.1 Επιλογή ενός συνόλου αναφοράς

Επιλογή συνόλου αναφοράς

Κάντε κλικ στην επιλογή Choose Reference Set ... για να ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου
επιλογής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ανάλογα με τα δεδομένα εικόνας που είναι διαθέσιμα για τον τρέχοντα ασθενή, μπορεί
να σας ζητηθεί αυτόματα να επιλέξετε ένα σύνολο αναφοράς μόλις φορτωθούν τα δεδομένα του
ασθενή.
 

Παράθυρο διαλόγου Set Selection

①

②
③

Εικόνα 34 

Πώς να κάνετε την επιλογή σας

Βήματα

1. Από τη λίστα των διαθέσιμων ομάδων εικόνων ①, επιλέξτε την ομάδα εικόνων που
επιθυμείτε να εμφανίσετε. 

2.

Επιλέξτε την κατάλληλη τομή από την περιοχή προβολής τομών ②.
• Στην περιοχή προβολής τομών, η επιλεγμένη τομή ή τομές θα επισημανθούν με μπλε
χρώμα.

• Στην περιοχή προεπισκόπησης ③, εμφανίζεται η επιλεγμένη τομή με σκοπό τον έλεγχο.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και για να εμφανιστούν
οι τομές στις προβολές εικόνων, στην περιοχή σχεδιασμού.

Εμφάνιση επιλογής

Το επιλεγμένο σύνολο αναφοράς εμφανίζεται τώρα κάτω από το πεδίο Choose Reference Set ...

Εικόνα 35 
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Πρέπει να επαληθεύετε πάντα ότι ο ιστός έχει υπολογιστεί σωστά και ότι η ευθυγράμμιση
και ο προσανατολισμός του ασθενή είναι οι σκοπούμενοι για τη θεραπεία. Αυτό είναι
ιδιαίτερα σημαντικό αν αλλάξετε το σύνολο αναφοράς.

Αλλαγή συνόλων αναφοράς
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5.3.2 Επιπτώσεις της αντιστοίχισης συνόλου αναφοράς και συνόλου ευθυγράμμισης

Γενικές πληροφορίες

Για καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων στην αντιστοίχιση συνόλου εικόνων αν τροποποιηθούν
οι πληροφορίες σύντηξης εικόνων στο iPlan RT Image για ένα πλάνο θεραπείας δόσης που έχει
πραγματοποιηθεί στο iPlan RT Dose, παρέχονται ορισμένοι βασικοί ορισμοί παρακάτω.

Ορολογία σύντηξης εικόνων

Ζεύγος σύντηξης Συνδυασμός δύο ομάδων εικόνων που έχουν συγχωνευθεί με συγκεκριμέ-
νη σειρά στο iPlan RT Image.

Σχετικό σύνολο Αυτό είναι το δεύτερο σύνολο εικόνων στο ζεύγος σύντηξης. Έχει συντη-
χθεί στο τρέχον σύνολο ευθυγράμμισης.

Σύνολο ευθυγράμ-
μισης

Αυτό είναι το σύνολο εικόνων που χρησιμοποιείται για επακόλουθη ευθυ-
γράμμιση ασθενή στο τραπέζι θεραπείας. Το σύνολο ευθυγράμμισης είναι
πάντα το πρώτο σύνολο εικόνων στο ζεύγος σύντηξης και το ίδιο με τη ρίζα
σύντηξης.

Σύνολο αναφοράς
Η ομάδα εικόνων που έχει οριστεί στο iPlan RT Dose προκειμένου να
χρησιμοποιηθεί από τον αλγόριθμο δόσης και για τον υπολογισμό ΨΑΑ
(βλ. σελίδα 77).

Παράδειγμα 1:

CT1 MR1
Σε αυτό το ζεύγος σύντηξης:
• Το CT1 είναι το σύνολο ευθυγράμμισης.
• Το MR1 είναι το σχετικό σύνολο που έχει συντηχθεί στο CT1.

Ρίζα σύντη-
ξης

Ανάλογα με τον αριθμό των συνόλων εικόνων στο πλάνο θεραπείας και τον αριθ-
μό των ζευγών σύντηξης που έχουν δημιουργηθεί στο iPlan RT Image, μπορεί να
υπάρξουν μία ή περισσότερες ρίζες σύντηξης.

Παράδειγμα 2:

CT1 MR1

CT2MR2
Σε αυτή την περίπτωση:
• Το CT1 είναι η ρίζα σύντηξης, καθώς πραγματοποιήθηκε άμεσα ή έμμεσα σύντηξη όλων των
συνόλων εικόνων με αυτό.

• Το CT1 ή το CT2 μπορεί να επιλεχθεί ως σύνολο αναφοράς.

Εμφάνιση σύντηξης εικόνων

Μπορείτε να προβάλετε διαθέσιμες πληροφορίες σύντηξης στην καρτέλα Plan Content.
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Εικόνα 36 
Σε αυτή την περίπτωση, το CT1 είναι τόσο η ρίζα σύντηξης όσο και το σύνολο ευθυγράμμισης.

Αντιστοίχιση συνόλου εικόνων

Μπορείτε να προβάλετε τις αντιστοιχίσεις της τρέχουσας ομάδας εικόνων στις ιδιότητες σχεδίου
(βλ. επίσης σελίδα 173).

Εικόνα 37 

Σπουδαιότητα του πρώτου συνόλου της αλυσίδας σύντηξης

Η πρώτη ομάδα εικόνων στην αλυσίδα συγχώνευσης που ορίζεται στο iPlan RT Image (βλ.
σελίδα 97) χρησιμοποιείται από προεπιλογή ως σετ αναφοράς στο iPlan RT Dose. Μπορείτε να
αποδεχθείτε την προεπιλογή ή να την τροποποιήσετε χειροκίνητα (βλ. σελίδα 77).
Το σύνολο ευθυγράμμισης για επακόλουθη ευθυγράμμιση του ασθενή στο τραπέζι θεραπείας είναι
αυτόματα το ίδιο με το πρώτο σύνολο εικόνων στην αλυσίδα σύντηξης που ορίζεται στο iPlan RT
Image. Το σύνολο ευθυγράμμισης δε μπορεί να οριστεί με μη αυτόματο τρόπο στο iPlan RT
Dose.
Όπως επεξηγείται στο σελίδα 97, μπορεί να οριστεί αυτόματα ένα νέο σύνολο ευθυγράμμισης αν
πραγματοποιηθούν αλλαγές στο σχέδιο θεραπείας, για παράδειγμα με την εισαγωγή και
συγχώνευση μια νέας ομάδας εικόνων στο iPlan RT Image.
Αν οριστεί νέο σύνολο ευθυγράμμισης, ο δοσολογικός σχεδιασμός που πραγματοποιείται με βάση
το αρχικό σύνολο εικόνων του συνόλου ευθυγράμμισης δεν ισχύει πλέον.

Αλλαγή συνόλων αναφοράς
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Σημειώσεις για την ασφάλεια

Ένα νέο σύνολο ευθυγράμμισης μπορεί να οριστεί αυτόματα αν πραγματοποιούνται
αλλαγές στο πλάνο θεραπείας, για παράδειγμα με εισαγωγή και σύντηξη ενός νέου
συνόλου εικόνων στο iPlan RT Image. Αν αυτό θα συμβεί, εξαρτάται από τους εσωτερικούς
κανόνες σύντηξης που χρησιμοποιούνται από το λογισμικό iPlan, όπως η μορφή
σάρωσης, η ημερομηνία σάρωσης, ο αριθμός των σαρώσεων στο σύνολο τομών κ.λπ.

Αν ένα νέο σύνολο εικόνων οριστεί το πρώτο σύνολο της αλυσίδας μετά από αλλαγές στο
πλάνο θεραπείας στο iPlan RT Image, το σύνολο ευθυγράμμισης στο iPlan RT Dose
προσαρμόζεται αναλόγως. Συνεπώς, πρέπει να αναθεωρήσετε προσεκτικά και να
επαληθεύσετε τις πληροφορίες προγραμματισμού θεραπείας στο iPlan RT Dose.

Αν προσθέσετε μια άλλη εντοπισμένη σάρωση σε μια εντοπισμένη θεραπεία που υπάρχει
ήδη, η νέα ομάδα δεδομένων CT θα αναγνωριστεί ως σύνολο ευθυγράμμισης και θα
περάσει στη νέα ρίζα συγχώνευσης. Με τον τρόπο αυτό αλλάζει έμμεσα το σχέδιό σας
όσον αφορά τη γεωμετρία δέσμης (διαδρομές δεσμών μέσα από τον ιστό). Επομένως,
πρέπει να επαληθεύετε προσεκτικά τις κατανομές δόσης και τις διαδρομές δέσμης.

Το προηγούμενο σετ αναφοράς δεν ισχύει για τον δοσολογικό σχεδιασμό αν προσθέσετε
μια εντοπισμένη σάρωση ενημέρωσης σε μια εντοπισμένη θεραπεία. Πρέπει να
χρησιμοποιήσετε την εργασία κατάτμησης επιφάνειας προκειμένου να ορίσετε τη νέα
εντοπισμένη σάρωση CT ενημέρωσης ως σετ αναφοράς.
Σε περίπτωση που οριστεί ένα μη έγκυρο σετ αναφοράς, η λειτουργία Export to ExacTrac και η
λειτουργία εκτύπωσης τοποθέτησης-στόχου δεν λειτουργούν για σχέδια θεραπείας που έχουν
δημιουργηθεί με προηγούμενες εκδόσεις του iPlan RT 4.5.4 ή με προηγούμενες εκδόσεις του
iPlan RT Image 4.1.2. Χρησιμοποιήστε την εργασία κατάτμησης επιφάνειας για να ορίσετε μια
έγκυρη ομάδα εικόνων CT ως σετ αναφοράς.
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5.3.3 Παραδείγματα περιπτώσεων συνόλων αναφοράς

Γενικές πληροφορίες

Ακολουθεί περιγραφή των πρακτικών εφαρμογών και της ροής εργασίας για την αλλαγή/επιλογή
του Σετ αναφοράς και του Σύνολο ευθυγράμμισης.
Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε μια νεότερη σάρωση
CT για ευθυγράμμιση ασθενή ή αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε ένα σύνολο εικόνων σε
προσανατολισμό πρηνούς θέσης αντί ύπτιας θέσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Επισημαίνεται ότι οι προεπιλεγμένες προτάσεις συγχώνευσης (και οι αντίστροφες
αυτών) όπως παρέχονται στα παραδείγματα παρακάτω εξαρτώνται από τους κανόνες
συγχώνευσης του iPlan RT Image. Στα παραδείγματα παρακάτω, θεωρείται ότι το νεότερο σύνολο
σαρώσεων έχει μεταγενέστερη ημερομηνία σάρωσης.
 

Κατεύθυνση συγχώνευσης

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει την κατεύθυνση συγχώνευσης για τα παραδείγματα
περιπτώσεων παρακάτω.

NO_LOC Μη εντοπισμένη σάρωση υπολογιστικής τομογραφίας

CT_LOC Εντοπισμένη σάρωση μαγνητικής τομογραφίας για θεραπεία

Αρ.
περί-
πτω-
σης

Περιγραφή CT #1 Κατεύθυν-
ση συγχώ-
νευσης

CT #2 Επιλογή συνόλου ανα-
φοράς
(Συνιστάται)

1
Εξωκρανιακή σά-
ρωση ενημέρωσης
(CT #2)

NO_LOC NO_LOC Αλλαγή συνόλου αναφο-
ράς σε CT #2

2
Εξωκρανιακή σά-
ρωση διάγνωσης
(CT #1)

NO_LOC NO_LOC Να μην γίνει αλλαγή του
συνόλου αναφοράς

3

Μη εντοπισμένη
κρανιακή σάρωση
ενημέρωσης
(CT #2)

CT_LOC NO_LOC
Εξετάστε το ενδεχόμενο
αλλαγής το συνόλου ανα-
φοράς σε CT #2

4
Μη εντοπισμένη
κρανιακή σάρωση
διάγνωσης (CT #1)

NO_LOC CT_LOC
Η αλλαγή του συνόλου
αναφοράς δεν θα πρέπει
να είναι απαραίτητη

5
Εντοπισμένη κρα-
νιακή σάρωση ενη-
μέρωσης

CT_LOC CT_LOC Δεν είναι δυνατή η αλλαγή
του σετ αναφοράς

Περίπτωση 1: Εξωκρανιακή σάρωση ενημέρωσης

Χρησιμοποιείτε το ExacTrac και κάθε ομάδα εικόνων είναι μη εντοπισμένη. Το ExacTrac ανιχνεύει
αυτόματα τους δείκτες σώματος. Έχετε ένα υπάρχον σχέδιο που βασίζεται στη σάρωση CT #1
αλλά επιθυμείτε να συνεχίσετε τη θεραπεία με το ExacTrac χρησιμοποιώντας μια νέα σάρωση, τη
CT #2. Για τη θεραπεία, αναμένετε ότι ο ασθενής θα είναι ευθυγραμμισμένος στο τραπέζι όπως
στην αρχική σάρωση (CT #1), αλλά η τοποθέτηση του ισόκεντρου βασίζεται στη νέα σάρωση
(CT #2).
Τρέχουσα αντιστοίχιση ομάδων εικόνων (για εγκεκριμένο σχέδιο θεραπείας που βασίζεται
στην CT #1)
• Το CT #1 ορίζεται ως Σύνολο ευθυγράμμισης.
• Το CT #1 ορίζεται ως Σετ αναφοράς.
Ροή εργασίας

Αλλαγή συνόλων αναφοράς
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Βήματα

1. Προσθέστε μια νέα σάρωση CT στο υπάρχον πλάνο.

2.
Συγχωνεύστε τις δύο ομάδες εικόνων CT σύμφωνα με την προεπιλογή (iPlan RT Image)

(CT1 CT2)

3. Ορίστε τη νέα σάρωση CT ως Σετ αναφοράς στην οθόνη Surface Segmentation (iPlan
RT Dose).

4. Εγκρίνετε το πλάνο θεραπείας στο παράθυρο διαλόγου Approval και εξάγετέ το στο
ExacTrac χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη λειτουργία του iPlan RT Dose.

Αντιστοίχιση ομάδων εικόνων μετά τη ροή εργασιών
• Το CT #1 ορίζεται ως Σύνολο ευθυγράμμισης.
• Το CT #2 ορίζεται ως Σετ αναφοράς.

Περίπτωση 2: Εξωκρανιακή σάρωση διάγνωσης

Χρησιμοποιείτε το ExacTrac και έχετε μια σάρωση CT διάγνωσης (#1) σε π.χ. προσανατολισμό
ύπτιας θέσης, αλλά για θεραπεία σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε μια νέα σάρωση CT (#2), π.χ.
μια σάρωση CT σε προσανατολισμό πρηνούς θέσης.
Τρέχουσα αντιστοίχιση ομάδων εικόνων (αν το πλάνο θεραπείας βασίζεται στο CT #1)
• Το CT #1 (ύπτια θέση) ορίζεται ως Σύνολο ευθυγράμμισης.
• Το CT #1 (ύπτια θέση) ορίζεται ως Σετ αναφοράς.
Ροή εργασίας

Βήματα

1. Προσθέστε μια νέα (π.χ. με προσανατολισμό σε πρηνή θέση) σάρωση CT στο υπάρχον
πλάνο θεραπείας.

2.

Συγχωνεύστε τις δύο ομάδες εικόνων CT χρησιμοποιώντας την αντίστροφη κατεύθυνση
της προεπιλογής (iPlan RT Image)

(CT2 CT1)

3.

Αν σκοπεύετε να δημιουργήσετε νέο πλάνο θεραπείας με διαφορετικό προσανατολισμό
εικόνας (π.χ. σε πρηνή θέση αντί για ύπτια), εγκρίνετε το πλάνο θεραπείας στο παράθυρο
διαλόγου Approval και εξαγάγετέ το στο ExacTrac χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη
λειτουργία του iPlan RT Dose.

Αντιστοίχιση ομάδων εικόνων μετά τη ροή εργασιών
• Το CT #2 (π.χ. πρηνής θέση) ορίζεται ως Σύνολο ευθυγράμμισης.
• Το CT #2 (π.χ. πρηνής θέση) ορίζεται ως Σετ αναφοράς.

Περίπτωση 3: Μη εντοπισμένη κρανιακή σάρωση ενημέρωσης

Σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε μια νεότερη μη εντοπισμένη κρανιακή σάρωση CT. Μπορεί να
ορίσετε μια νεότερη ομάδα εικόνων ως Σετ αναφοράς, αν το εύρος σάρωσης καλύπτει ολόκληρη
την περιοχή ενδιαφέροντος. Αν η νεότερη σάρωση προορίζεται μόνο για το σχηματισμό των
περιγραμμάτων ορισμένων περιοχών, η αλλαγή του Σετ αναφοράς δεν συνιστάται.
Τρέχουσα αντιστοίχιση ομάδων εικόνων (για εγκεκριμένο σχέδιο θεραπείας που βασίζεται
στην CT #1)
• Το CT #1 (εντοπισμένο) ορίζεται ως Σύνολο ευθυγράμμισης.
• Το CT #1 (εντοπισμένο) ορίζεται ως Σετ αναφοράς.
Ροή εργασίας

Βήματα

1. Προσθέστε τη νεότερη σάρωση CT (CT #2) στο υπάρχον πλάνο θεραπείας.

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
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Βήματα

2.
Συγχωνεύστε τις δύο ομάδες εικόνων CT σύμφωνα με την προεπιλογή (iPlan RT Image).

(CT1 CT2)

3. Ορίστε τη νέα σάρωση CT (CT #2) ως Σετ αναφοράς στην οθόνη Surface Segmentati-
on (iPlan RT Dose).

4. Επαληθεύστε το σχέδιο θεραπείας στο παράθυρο διαλόγου Verification και εγκρίνετέ το
στο παράθυρο διαλόγου Approval (iPlan RT Dose).

Αντιστοίχιση ομάδων εικόνων μετά τη ροή εργασιών
• Το CT #1 (εντοπισμένο) ορίζεται ως Σύνολο ευθυγράμμισης.
• Το CT #2 (μη εντοπισμένο) ορίζεται ως Σετ αναφοράς.

Περίπτωση 4: Μη εντοπισμένη κρανιακή σάρωση διάγνωσης

Έχετε μια υπάρχουσα μη εντοπισμένη σάρωση διάγνωσης CT (#1) και σκοπεύετε να
χρησιμοποιήσετε μια νεότερη σάρωση CT (#2) για εντοπισμένη θεραπεία.
Τρέχουσα αντιστοίχιση ομάδων εικόνων (αν το πλάνο θεραπείας βασίζεται στο CT #1)
• Το CT #1 ορίζεται ως Σύνολο ευθυγράμμισης.
• Το CT #1 ορίζεται ως Σετ αναφοράς.
Ροή εργασίας

Βήματα

1. Προσθέστε νέα εντοπισμένη σάρωση CT.

2.

Συγχωνεύστε τις δύο ομάδες εικόνων CT χρησιμοποιώντας την αντίστροφη κατεύθυνση
της προεπιλογής (iPlan RT Image).

(CT2 CT1)

3. Επαληθεύστε τη νέα σάρωση CT ως Σετ αναφοράς στην οθόνη Surface Segmentation
(iPlan RT Dose).

4. Δημιουργήστε ένα νέο σχέδιο θεραπείας και εγκρίνετέ το στο παράθυρο διαλόγου Appro-
val (iPlan RT Dose).

Αντιστοίχιση ομάδων εικόνων μετά τη ροή εργασιών
• Το CT #2 ορίζεται ως Σύνολο ευθυγράμμισης.
• Το CT #2 ορίζεται ως Σετ αναφοράς.

Περίπτωση 5: Ενημέρωση εντοπισμένης κρανιακής σάρωσης

Η νέα εντοπισμένη σάρωση προορίζεται για χρήση ως σύνολο ευθυγράμμισης.
Τρέχουσα αντιστοίχιση ομάδων εικόνων (για εγκεκριμένο σχέδιο θεραπείας που βασίζεται
στην CT #1)
• Το CT #1 ορίζεται ως Σύνολο ευθυγράμμισης.
• Το CT #1 ορίζεται ως Σετ αναφοράς.
Ροή εργασίας

Βήματα

1.
Προσθέστε την εντοπισμένη σάρωση CT ενημέρωσης (CT #2) στο υπάρχον πλάνο
θεραπείας. Η πιο πρόσφατη εντοπισμένη σάρωση CT ενημέρωσης (CT #2) ορίζεται
αυτόματα ως Σύνολο ευθυγράμμισης (iPlan RT Image).

2.
Συγχωνεύστε τις δύο ομάδες εικόνων CT (iPlan RT Image).

(CT1 CT2)

Αλλαγή συνόλων αναφοράς
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Βήματα

3. Επιβεβαιώστε τη νέα σάρωση CT ως Σετ αναφοράς στην εργασία Surface Segmentati-
on. (iPlan RT Dose).

4. Επαληθεύστε το πλάνο θεραπείας στο παράθυρο διαλόγου Verification και εγκρίνετέ το
στο παράθυρο διαλόγου Approval (iPlan RT Dose).

Αντιστοίχιση ομάδων εικόνων μετά τη ροή εργασιών
• Το CT #2 ορίζεται ως Σύνολο ευθυγράμμισης.
• Το CT #2 ορίζεται ως Σετ αναφοράς.

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης Αναθ. 1.5 iPlan® RT Έκδ. 4.5 103



5.4 Ορισμός σημείων αναφοράς

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να ορίσετε ένα σημείο αναφοράς σε μη εντοπισμένα κρανιακά και εξωκρανιακά
δεδομένα το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην επακόλουθη ευθυγράμμιση ασθενή.

Σημείο αναφοράς σε προβολή εικόνων

Εικόνα 38 

Τρόπος ορισμού ενός σημείου αναφοράς

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο Set Reference Point για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

2.

Κάντε κλικ στο κατάλληλο επίπεδο εικόνας για να εμφανίσετε ένα κατακόρυφο και
οριζόντιο επίπεδο, που υποδεικνύεται από γκρι γραμμές στις προβολές εικόνων.
Ένα σημείο αναφοράς στοιχίζεται αυτόματα στο κέντρο της προβολής εικόνας και
εμφανίζονται οι αντίστοιχες συντεταγμένες.

3.

Κάντε κλικ με το ποντίκι στο απαιτούμενο επίπεδο και σύρετε την απαιτούμενη γραμμή
μέχρι το σημείο αναφοράς να τοποθετηθεί στη σωστή θέση.
Για να μετακινήσετε ταυτόχρονα τα οριζόντια και κατακόρυφα επίπεδα, κάντε κλικ στο
σημείο διασταύρωσης και των δύο γραμμών και σύρετε τις γραμμές μέχρι το σημείο
αναφοράς να τοποθετηθεί στη σωστή θέση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι συντεταγμένες του σημείου αναφοράς στα επακόλουθα βήματα σχεδιασμού είναι 0,
0, 0.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν χρησιμοποιείτε κάποιο εργαλείο επαλήθευσης δόσης (π.χ. MapCHECK ή Delta4),
το σημείο αναφοράς πρέπει να οριστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εργαλείου, καθώς οι
συντεταγμένες 0,0,0 είναι συνήθως προκαθορισμένες στο ομοίωμα επαλήθευσης.
 

Ορισμός σημείων αναφοράς
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5.5 Ρύθμιση πληροφοριών περιγράμματος
5.5.1 Εξωτερικά περιγράμματα

Γενικές πληροφορίες

Όταν τα δεδομένα ασθενή φορτώνονται για πρώτη φορά, το iPlan RT Dose δημιουργεί αυτόματα
ένα μπλε εξωτερικό περίγραμμα σε κάθε μεμονωμένη δισδιάστατη τομή, με βάση τις ρυθμίσεις
ανίχνευσης ασθενή που έχουν διαμορφωθεί στο παράθυρο διαλόγου Set Parameters (βλ. σελίδα
86).
Μόνο οι πληροφορίες εντός αυτού του εξωτερικού περιγράμματος λαμβάνονται υπόψη κατά τον
υπολογισμό δόσης.

Εικόνα 39 

Τρόπος προσαρμογής του εξωτερικού περιγράμματος

Χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες Brush και Eraser στην περιοχή λειτουργιών, μπορείτε να
προσαρμόσετε με μη αυτόματο τρόπο τα περιγράμματα που δημιουργήθηκαν από τον αυτόματο
αλγόριθμο. Οι λειτουργίες Brush και Eraser διατίθενται στην καρτέλα Slices.

②

①

Εικόνα 40 

Βήματα

1. Ρυθμίστε το μέγεθος του πινέλου χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό Brush Size στην
περιοχή λειτουργιών.

2.
Για να αυξήσετε το μέγεθος του εξωτερικού περιγράμματος, ενεργοποιήστε τη λειτουργία
Brush και μετακινήστε το πινέλο ①, όπως απαιτείται, κατά μήκος του άκρου του
περιγράμματος, όπως φαίνεται ανωτέρω.

3. Για να μειώσετε το μέγεθος του εξωτερικού περιγράμματος, ενεργοποιήστε τη λειτουργία
Eraser και προσαρμόστε το περίγραμμα όπως απαιτείται.

4.
Για να αφαιρέσετε χώρους ② που έχουν δημιουργηθεί εντός του εξωτερικού
περιγράμματος κατά τη διαδικασία των προσαρμογών, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου
Auto Fill.

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
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Σημειώσεις για την ασφάλεια

Καθώς το εξωτερικό περίγραμμα προσαρτάται στην περιοχή εντοπιστή, ορισμένες
περιοχές των δεδομένων ασθενή μπορεί να εξαιρεθούν, π.χ. σε περίπτωση χορήγησης
θεραπείας στον τράχηλο. Αυτές οι περιοχές δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό
δόσης. Αν είναι απαραίτητο, πρέπει να προστεθούν με μη αυτόματο τρόπο στο εξωτερικό
περίγραμμα.

Ελέγχετε την ακρίβεια του προκύπτοντος εξωτερικού περιγράμματος και της εξομοίωσης
ιστών που χρησιμοποιούνται για τους δοσολογικούς υπολογισμούς. Στο περίγραμμα
πρέπει να συμπεριληφθεί ολόκληρη η περιοχή για θεραπεία.

Τρόπος εξομάλυνσης του εξωτερικού περιγράμματος

Μπορείτε να εξομαλύνετε το εξωτερικό περίγραμμα, για παράδειγμα, για να πετύχετε μεγαλύτερη
ομοιομορφία στην κάλυψη δόσης σε περίπτωση θεραπειών μάσκας.
Για να εξομαλύνετε το εξωτερικό περίγραμμα, κάντε κλικ στην επιλογή Smooth Outer Contour
στην περιοχή λειτουργιών.

②①
Εικόνα 41 

Αρ. Στοιχείο

① Αρχικό περίγραμμα

② Εξομαλυσμένο περίγραμμα

Ρύθμιση πληροφοριών περιγράμματος
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5.5.2 Εσωτερικά περιγράμματα

Γενικές πληροφορίες

Ο αυτόματος αλγόριθμος περιγράμματος συμπληρώνει αυτόματα τις κοιλότητες στο εξωτερικό
περίγραμμα αν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Add fully enclosed cavities to patient κατά
τη διαμόρφωση παραμέτρων (βλ. σελίδα 86).
Αυτές οι εσωτερικές κοιλότητες συνεπώς δεν παρουσιάζονται αρχικά με μπλε χρώμα και
λαμβάνονται υπόψη για τον επακόλουθο υπολογισμό δόσης. Το αν αυτές οι κοιλότητες
αντιμετωπίζονται ως νερό ή αν χρησιμοποιείται η πραγματική τιμή της πυκνότητας ηλεκτρονίων
εξαρτάται από το αν είναι ενεργοποιημένη η διόρθωση ετερογένειας (βλ. σελίδα 110).

① ②
Εικόνα 42 

Αρ. Στοιχείο

① Εσωτερικές κοιλότητες (γεμισμένες)

② Εσωτερικές κοιλότητες (με μπλε περίγραμμα)

Τρόπος σχηματισμού περιγράμματος σε εσωτερικές κοιλότητες

Βήματα

1.

Για να σχηματίσετε περίγραμμα σε όλες τις εσωτερικές κοιλότητες προκειμένου να
αποκλειστούν από τον επακόλουθο υπολογισμό δόσης, απενεργοποιήστε το πλαίσιο
ελέγχου Add fully enclosed cavities to patient στο παράθυρο διαλόγου Set Parame-
ters (βλ. σελίδα 86).

2. Το λογισμικό σχηματίζει αυτόματα περίγραμμα για τις εσωτερικές κοιλότητες.

Τρόπος προσαρμογής εσωτερικών περιγραμμάτων

Χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες Brush και Eraser, μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε αυτά τα
περιγράμματα όπως απαιτείται. Οι λειτουργίες Brush και Eraser διατίθενται στην καρτέλα Slices.

①

②

Εικόνα 43 

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
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Βήματα

1. Ρυθμίστε το μέγεθος του πινέλου χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό Brush Size.

2.
Για να αυξήσετε το μέγεθος ενός περιγράμματος εσωτερικών κοιλοτήτων, ενεργοποιήστε
τη λειτουργία Eraser και μετακινήστε το πινέλο ①, όπως απαιτείται, κατά μήκος του
άκρου του περιγράμματος, όπως φαίνεται ανωτέρω.

3. Για να μειώσετε το μέγεθος του εσωτερικού περιγράμματος, ενεργοποιήστε τη λειτουργία
Brush και προσαρμόστε το περίγραμμα όπως απαιτείται.

4.
Για να αφαιρέσετε χώρους ② που έχουν δημιουργηθεί εντός του εσωτερικού
περιγράμματος κατά τη διαδικασία των προσαρμογών, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου
Auto Fill.

Ρύθμιση πληροφοριών περιγράμματος
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5.5.3 Εμφάνιση ιστού και διόρθωση

Αυτόματη ενημέρωση εξομοίωσης ιστών

Η εξομοίωση ιστών ενημερώνεται αυτόματα όταν:
• Κλείνει το παράθυρο διαλόγου Set Parameters με το πλαίσιο ελέγχου Acknowledged
ενεργοποιημένο (βλ. σελίδα 93)

• Χρησιμοποιούνται οι λειτουργίες Remove 3D Region (βλ. σελίδα 114) ή Smooth Outer
Contour (βλ. σελίδα 106)

• Πραγματοποιείται έξοδος από το βήμα Surface Segmentation από το Next ή το Go to ... (βλ.
σελίδα 48)

• Η λειτουργία Update Tissue χρησιμοποιείται ακολουθώντας μη αυτόματες αλλαγές (βλ.
παρακάτω)

Η εξομοίωση ιστών και συνεπώς η υπολογισμένη κατανομή δόσης τροποποιούνται
αυτόματα όταν προστεθούν αντικείμενα, όπως η επιφάνεια τραπεζιού ή το bolus, ή αν
αντιστοιχιστούν τιμές HU που έχουν οριστεί από το χρήστη σε ορισμένα αντικείμενα. Ο
χρήστης πρέπει να επαληθεύσει την ορθότητα κάθε τροποποίησης χρησιμοποιώντας το
ρυθμιστικό Original / Tissue (βλ. σελίδα 109) και τη λειτουργία μέτρησης μονάδων
Hounsfield (βλ. σελίδα 537). Πρέπει επίσης να εκτελέσει τελική επαλήθευση
χρησιμοποιώντας τις ανακατασκευές βάθους και πεδίου που παρέχονται στο βήμα
Physicist’s Verification (βλ. σελίδα 377).

Τρόπος μη αυτόματης ενημέρωσης ιστού

Κάντε κλικ στο Update Tissue για να ενημερώσετε χειροκίνητα τις αλλαγές που έχετε
πραγματοποιήσει στα περιγράμματα ιστών (βλ. σελίδα 105) και στην εξομοίωση ιστών (βλ. σελίδα
113 και σελίδα 111).

②①

Εικόνα 44 
Για παράδειγμα, κάνοντας κλικ στο Update Tissue μπορείτε να προβάλετε με ακρίβεια την αρχική
αλλαγή ① στο εσωτερικό του περιγράμματος ②.
Ωστόσο, αν δεν χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία, οι σωστοί υπολογισμοί πραγματοποιούνται
ακόμα όταν πραγματοποιείτε έξοδο από το βήμα Surface Segmentation.

Τρόπος σύγκρισης του συνόλου αναφοράς και της εξομοίωσης ιστών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ρυθμιστικό Original / Tissue για εναλλαγή της προβολής και
σύγκριση του συνόλου αναφοράς CT και της τροποποιημένης ανακατασκευής του (εξομοίωση
ιστών).

Βήματα

1. Μετακινήστε το ρυθμιστικό στα αριστερά, για να εμφανιστεί το σύνολο αναφοράς CT.

2. Μετακινήστε το ρυθμιστικό στα δεξιά, για να εμφανιστεί η ενημερωμένη εξομοίωση ιστών.

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
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① ②

Εικόνα 45 

Αρ. Στοιχείο

① Αρχική τομή

② Τροποποιημένη τομή

Πρέπει να επαληθεύετε πάντα ότι ο ιστός έχει υπολογιστεί σωστά και ότι η ευθυγράμμιση
και ο προσανατολισμός του ασθενή είναι οι σκοπούμενοι για τη θεραπεία. Αυτό είναι
ιδιαίτερα σημαντικό αν αλλάξετε το σύνολο αναφοράς.

Heterogeneity Correction

Επιλογές

Αν ενεργοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου Heterogeneity Correction, ο υπολογισμός της δόσης
προσαρμόζεται σύμφωνα με τις πληροφορίες πυκνότητας ηλεκτρονίων που παρέχονται από τα
δεδομένα εικόνας που έχει ληφθεί με υπολογιστική τομογραφία.

Αν απενεργοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου Heterogeneity Correction, ο υπολογισμός δόσης βα-
σίζεται στην υπόθεση ότι όλες οι πληροφορίες εντός του εξωτερικού περιγράμματος έχουν πυ-
κνότητα ισοδύναμη με την πυκνότητα του νερού. Εξαιρούνται μόνο οι εσωτερικές κοιλότητες στις
οποίες έχει σχηματιστεί ειδικό περίγραμμα (βλ. σελίδα 105).

Αν δεν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Heterogeneity Correction, το αποτέλεσμα μπορεί να
είναι εσφαλμένη ισοδυναμία βάθους.

Αν χρησιμοποιήθηκε σκιαγραφικό μέσο κατά τη σάρωση ασθενή, ίσως θελήσετε να
απενεργοποιήσετε τη διόρθωση ετερογένειας, καθώς το σκιαγραφικό μέσο αυξάνει την
ένταση της τιμής HU στις εικόνες σάρωσης.

Ρύθμιση πληροφοριών περιγράμματος
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5.6 Προσθήκη ενός Bolus και άλλων τρισδιάστατων
αντικειμένων

5.6.1 Αυτόματος ορισμός bolus

Γενικές πληροφορίες

Όταν χορηγείται θεραπεία σε PTV που βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια του δέρματος, τοποθετείται
πάνω στο δέρμα ένα υλικό ισοδύναμο του ιστού που είναι γνωστό ως bolus, ώστε η απαιτούμενη
δόση να εφαρμοστεί σωστά στην απαιτούμενη περιοχή.
Για να ληφθεί υπόψη το bolus κατά τον υπολογισμό δόσης, πρέπει αυτό να καθοριστεί στο
λογισμικό.

Παράθυρο διαλόγου Bolus Definition

Εικόνα 46 

Τρόπος ορισμού ενός αντικειμένου bolus

Βήματα

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Define Bolus ... στην καρτέλα Artificial στην περιοχή
λειτουργιών.

2.

Στο παράθυρο διαλόγου Bolus Definition, κάντε κλικ στο πλήκτρο Bolus Range στα
δεξιά του παραθύρου διαλόγου.

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
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Βήματα

3.

Στην προβολή Axial, Coronal ή Sagittal, τοποθετήστε το ποντίκι πάνω στο μπλε πλαίσιο
και προσαρμόστε το πλαίσιο προκειμένου να ορίσετε την περιοχή που θα καλυφθεί με το
bolus (Bolus Range).

4. Στο πεδίο Object Name, καταχωρήστε ένα όνομα για το αντικείμενο bolus.

5. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Bolus Direction, επιλέξτε την απαραίτητη κατεύθυνση για
το αντικείμενο bolus.

6.
• Στο πεδίο τιμής HU, καταχωρήστε την αντίστοιχη τιμή για το αντικείμενο bolus.
• Είναι δυνατή η χρήση τιμών -1.000 έως 3.071 HU.

7.

• Στο πεδίο τιμής Thickness (mm), καταχωρήστε την αντίστοιχη τιμή για το αντικείμενο
bolus.

• Ένα αντικείμενο bolus μπορεί να δημιουργηθεί μόνο αν η επιλογή Bolus Range είναι
μεγαλύτερη από ή ίση με το διπλάσιο της τιμής πυκνότητας που καταχωρήθηκε.

8. Κάντε κλικ στην επιλογή Create Bolus για να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο bolus.

9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για επιστροφή στην κύρια οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε επίσης να ορίσετε χειροκίνητα τα αντικείμενα bolus στο βήμα Object
Creation (σελίδα 117).
 

Προσθήκη ενός Bolus και άλλων τρισδιάστατων αντικειμένων
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5.6.2 Αντιστοίχιση ενός συγκεκριμένου επιπέδου HU

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να ορίσετε μια συγκεκριμένη τιμή HU για εφαρμογή σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο,
όπως π.χ. ένα ιατρικό εμφύτευμα.

Λειτουργία HU

Εικόνα 47 

Τρόπος τροποποίησης της τιμής HU

Βήματα

1. Επιλέξτε το απαιτούμενο αντικείμενο στη λίστα αντικειμένων στην καρτέλα Artificial.

2.
Επιλέξτε τη σχετική τιμή χρησιμοποιώντας το πλαίσιο HU Value.
Υποστηρίζεται εύρος τιμών HU -1.000 έως +3.071.

3. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Overwrite HU.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Όπου επικαλύπτονται αντικείμενα, το αντικείμενο που επικαλύπτει και έχει την
υψηλότερη τιμή HU, καθορίζει την τιμή HU του τέμνοντος όγκου.
 

Σημειώσεις για την ασφάλεια

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι τιμές HU της σάρωσης υπολογιστικής τομογραφίας δεν
αντιπροσωπεύουν τα πραγματικά χαρακτηριστικά ενός υλικού (π.χ. πυκνότητα μάζας και
σύνθεση υλικού). Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανακριβή υπολογισμό δόσης για
υλικά μη ανθρώπινου ιστού, όπως εμφυτεύματα.

Αν χρησιμοποιείται σκιαγραφικό μέσο κατά τη διάρκεια της σάρωσης CT, οι πληροφορίες
πυκνότητας ηλεκτρονίων που παρέχονται στα δεδομένα σάρωσης και χρησιμοποιούνται
από τον αλγόριθμο δόσης δεν αντιστοιχούν στην πραγματική πυκνότητα ιστού του
ασθενή. Όταν πραγματοποιείτε το σχεδιασμό θεραπείας χρησιμοποιώντας σαρώσεις με
σκιαγραφικό μέσο, θα πρέπει να εξετάσετε με προσοχή αν η ενεργοποίηση της διόρθωσης
ετερογένειας μπορεί να βελτιώσει τα αποτελέσματα υπολογισμού δόσης ή αν η
εναλλακτική σάρωση υπολογιστικής τομογραφίας χωρίς σκιαγραφικό μέσο μπορεί να
είναι πιο χρήσιμη. Ίσως είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν διορθώσεις στις τιμές HU ή στις
μονάδες παρακολούθησης με μη αυτόματο τρόπο.

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
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5.6.3 Κατάργηση τρισδιάστατων αντικειμένων

Γενικές πληροφορίες

Το πλήκτρο Remove 3D Region σάς δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε οποιοδήποτε επιλεγμένο
τρισδιάστατο αντικείμενο από την ομάδα δεδομένων, π.χ. τραπέζι, θέση εντοπιστή.

Κατάργηση τρισδιάστατου αντικειμένου

Εικόνα 48 

Τρόπος κατάργησης τρισδιάστατων αντικειμένων

Βήματα

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Remove 3D Region για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

2. Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το τρισδιάστατο σχήμα για κατάργηση και
κάντε κλικ στην επισημασμένη περιοχή.

3. Κάντε ξανά κλικ στην επιλογή Remove 3D Region για να καταργήσετε το ανιχνευμένο
σχήμα και να πραγματοποιηθεί αυτόματα ενημέρωση της εξομοίωσης ιστών.

Προσθήκη ενός Bolus και άλλων τρισδιάστατων αντικειμένων
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5.7 Ολοκλήρωση τμηματοποίησης επιφάνειας

Γενικές πληροφορίες

Μόλις ολοκληρωθούν οι τροποποιήσεις στο βήμα Surface Segmentation, μπορείτε να μεταβείτε
στο επόμενο βήμα.

Τρόπος συνέχισης

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Next στην περιοχή Navigator.

2.

Στο μήνυμα που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Yes για να επιβεβαιώσετε τις
τροποποιήσεις σας στο τρέχον βήμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν οι τιμές HU που έχουν οριστεί για την εξομοίωση ιστών (βλ. σελίδα 87)
υπερβαίνουν τις τιμές που ορίζονται στον πίνακα μετατροπής (βλ. σελίδα 83), εμφανίζεται σχετικό
μήνυμα. Πρέπει να επαληθεύσετε τις ρυθμίσεις στο παράθυρο διαλόγου Set Parameter σε αυτή
την περίπτωση.
 

Για να αποφύγετε τον εσφαλμένο υπολογισμό δόσης, πρέπει να διασφαλίσετε μέσω
οπτικού ελέγχου της προβολής βάθους και της προβολής πεδίου ή του ιστού στην εργασία
Surface Segmentation, ότι η εξομοίωση ιστών που χρησιμοποιείται για τους υπολογισμούς
δόσης είναι σωστή. Σε αυτή την ενέργεια πρέπει να περιλαμβάνεται η επαλήθευση των
σωστών ρυθμίσεων αποκοπής, επιφάνειας τραπεζιού και των ρυθμίσεων Overwrite HU.

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
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Ολοκλήρωση τμηματοποίησης επιφάνειας
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6 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

6.1 Τι είναι η δημιουργία αντικειμένου;

Γενικές πληροφορίες

Με τη δημιουργία αντικειμένου μπορείτε να επισημάνετε και να τμηματοποιήσετε ανατομικές δομές
και να τις αποθηκεύσετε ως αντικείμενα προγραμματισμού.
Αν έχετε εισαγάγει το πλάνο σας από το iPlan RT Image ή προηγούμενες εκδόσεις του iPlan RT
Dose, τα αντικείμενα μπορεί να έχουν ήδη δημιουργηθεί και τμηματοποιηθεί.

Τρόπος δημιουργίας αντικειμένων προγραμματισμού

Βήματα

1. Δημιουργήστε μια λίστα αντικειμένων προγραμματισμού.

2. Τμηματοποιήστε τα αντικείμενα επισημαίνοντας ανατομικές δομές μέσα στα δεδομένα
ασθενή.

Δημιουργία μιας λίστας αντικειμένων

Ένα αντικείμενο είναι μια ανατομική δομή, π.χ. ένα όργανο υπό προστασία, ένας όγκος, το PTV ή
οποιαδήποτε περιοχή ενδιαφέροντος μέσα στα δεδομένα εικόνας.
Μπορείτε να δημιουργήσετε τη λίστα αντικειμένων-στόχος που επιθυμείτε από τα εξής:
• Προκαθορισμένες λίστες τυπικών αντικειμένων για καθορισμένες περιοχές του σώματος, π.χ.
κεφαλή και αυχένας, πύελος κ.λπ.

• Μεμονωμένα αντικείμενα που δημιουργείτε για μια συγκεκριμένη περίπτωση, π.χ. τα PTV.
Μετά τον ορισμό των αντικειμένων και το σχηματισμό των περιγραμμάτων τους, τα αντικείμενα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία προγραμματισμού.

Μέθοδοι τμηματοποίησης αντικειμένου

Αφού επιλέξετε τα αντικείμενα-στόχος, μπορείτε να τα επισημάνετε στα δεδομένα εικόνας σας με
τους παρακάτω τρόπους:

Μέθοδος

Μη αυτόματη τμηματοποίη-
ση

Μπορείτε να επισημάνετε μόνοι σας τη θέση ενός αντικειμένου στα
δεδομένα εικόνας. Έχετε στη διάθεσή σας πολλά εργαλεία, συμπε-
ριλαμβανομένων των:
• Brush
• SmartBrush
• Auto Fill και Interpolation

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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Μέθοδος

Αυτόματη τμηματοποίηση

Το iPlan RT Dose μπορεί να βρει και να επισημάνει τυπικές ανατο-
μικές δομές χρησιμοποιώντας ουδό ζώνης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν θέλετε να εκτελέσετε αυτόματη τμηματοποίηση χρη-
σιμοποιώντας ανατομικούς άτλαντες, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το
iPlan RT Image.
 

Τι είναι η δημιουργία αντικειμένου;
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6.1.1 Επισκόπηση κύριας οθόνης

Γενικές πληροφορίες

Αυτό το βήμα περιέχει διάφορες μη αυτόματες και αυτόματες λειτουργίες που επιτρέπουν την
τμηματοποίηση κρίσιμων ανατομικών δομών ή PTV και την αποθήκευσή τους ως αντικείμενα
σχεδιασμού.
Αν χρησιμοποιείτε το iPlan RT Phantom QA (βλ. σελίδα 483), η δημιουργία αντικειμένου μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για το σχηματισμό περιγράμματος του ανοίγματος εισαγωγής, π.χ. για
εξοπλισμό δοσιμετρίας.

Κύρια οθόνη

Εικόνα 49 

Διαθέσιμες λειτουργίες

Στοιχείο Λειτουργία

New ...
Προσθέτει ένα νέο αντικείμενο στη λίστα. Το αντικείμενο δεν περιέχει
πληροφορίες voxel μέχρι να προστεθούν χρησιμοποιώντας τις λειτουρ-
γίες πινέλου ή σφαίρας (βλ. παρακάτω).

Remove Διαγράφει ένα επιλεγμένο αντικείμενο από τη λίστα.

Auto Segmentation ...

Η αυτόματη τμηματοποίηση (δημιουργία) πραγματοποιείται με βάση
μια περιοχή τιμής κλίμακας του γκρι που ορίζεται από το χρήστη (ου-
δός ζώνης). Στην περίπτωση εικόνων με ακτίνες X, αυτή η λειτουργία
είναι γνωστή ως X-ray Segmentation ...

Brush Size Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσαρμογή του μεγέθους πινέλου
για τις λειτουργίες Brush και Eraser.

Contours Αν αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι απενεργοποιημένο, τα αντικείμενα εμ-
φανίζονται ως διαγράμματα μόνο.

Brush Επιτρέπει την προσθήκη πληροφοριών voxel σε ένα αντικείμενο με μη
αυτόματο τρόπο.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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Στοιχείο Λειτουργία

Eraser Επιτρέπει την κατάργηση πληροφοριών voxel και συνεπώς την προ-
σαρμογή του σχήματος ενός αντικειμένου.

SmartBrush Επιτρέπει τη γρηγορότερη δημιουργία αντικειμένων με βάση τις τιμές
κλίμακας του γκρι.

Draw Sphere Επιτρέπει την άμεση δημιουργία ενός τρισδιάστατου αντικειμένου
(σφαίρα) που μπορεί να προσαρμοστεί όπως απαιτείται.

SmartShaper ... Επιτρέπει τη διαμόρφωση ενός επιλεγμένου αντικειμένου με μη αυτό-
ματο τρόπο, όπως απαιτείται.

Auto Fill Αν αυτό το πλαίσιο είναι ενεργοποιημένο, οι περιοχές που περικλείστη-
καν με χρήση της λειτουργίας Brush γεμίζουν αυτόματα.

Interpolation

Αν αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι ενεργοποιημένο, οι πληροφορίες
voxel που προστίθενται σε δύο μη γειτονικές και ορατές τομές χρησιμο-
ποιώντας τις λειτουργίες Brush ή SmartBrush προεμβάλλονται μεταξύ
των δύο τομών.

Advanced Manipulation Επιτρέπει τη δημιουργία νέων αντικειμένων με βάση τα υπάρχοντα
αντικείμενα.

Role Reassignment
Επιτρέπει την αντικατάσταση ενός αντικειμένου με αντιστοιχισμένο
έναν συγκεκριμένο ρόλο στη συνταγή (βλ. σελίδα 178) από άλλο αντι-
κείμενο (βλ. σελίδα 158).

Create Dose Object Δημιουργεί ένα αντικείμενο από τις ισοδοσιακές γραμμές. Αυτό είναι
διαθέσιμο μόνο μετά τον καθορισμό της δόσης. Βλ. σελίδα 289.

Undo Αναιρεί την τελευταία αλλαγή που έγινε.

Redo Αποκαθιστά την τελευταία αλλαγή που είχε αναιρεθεί.

Σημειώσεις για την ασφάλεια

Αν χρησιμοποιείτε ένα συντηγμένο σύνολο για σχηματισμό περιγράμματος, πάντα να ελέγχετε
ξανά την ορθότητα των αντικειμένων στο σύνολο αναφοράς.

Όταν τμηματοποιείτε περιοχές ενδιαφέροντος σε ανακατασκευασμένες προβολές,
θυμηθείτε ότι οι ανακατασκευασμένες προβολές εμφανίζουν εικόνες προεμβολής και
συνεπώς μπορεί να μην εμφανίζουν τα απαιτούμενα ή αναμενόμενα δεδομένα voxel, όπως
περιέχονται στις αρχικές τομές εικόνας. Συνεπώς, τα αντικείμενα σχεδιασμού πρέπει να
επαληθεύονται στο αρχικό σύνολο τομών.

Τα τμηματοποιημένα αντικείμενα που προκύπτουν βασίζονται στην εισαγωγή
πληροφοριών στο λογισμικό. Το επίπεδο ανταπόκρισης με την πραγματική ανατομική
δομή εξαρτάται από το μέγεθος pixel, τον αριθμό των τομών, την πυκνότητα τομών και την
ακρίβεια της τμηματοποίησης.

Πρέπει να επαληθεύετε προσεχτικά την ορθότητα του περιεχόμενου του πλάνου (π.χ.
θέσεις φύλλων) αφού αλλάξετε ή διαγράψετε αντικείμενα (π.χ. PTV, OAR) που
χρησιμοποιούνται ήδη σε ένα υπάρχον πλάνο. Πραγματοποιήστε όλες τις προσαρμογές σε
αντικείμενα πριν τα χρησιμοποιήσετε στο δοσολογικό σχεδιασμό.

Περιοχή σχεδιασμού

Οι λειτουργίες που παρέχονται στις προβολές σχεδιασμού και τη γραμμή εργαλείων
περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα σελίδα 497.

Τι είναι η δημιουργία αντικειμένου;
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Σειρά δεδομένων 4D

Αν είναι διαθέσιμη μια σειρά δεδομένων τετραδιάστατης απεικόνισης, κάτω δεξιά στις προβολές
τομής και ανακατασκευής εμφανίζεται ένας πίνακας ελέγχου για να μπορείτε να προβάλετε μια
προσομοίωση της κίνησης των εσωτερικών οργάνων (βλ. σελίδα 159).

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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6.2 Δημιουργία μιας λίστας αντικειμένων
6.2.1 Δημιουργία κενού αντικειμένου

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να ορίσετε μια λίστα αντικειμένων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον προγραμματισμό
από τα εξής:
• Τυπικές δομές που παρέχονται στο iPlan RT Dose
• Προσαρμοσμένα αντικείμενα που ορίζετε μόνοι σας
Αυτά τα αντικείμενα αρχικά είναι κενά. Πρέπει να προσθέσετε περιεχόμενο χρησιμοποιώντας την
αυτόματη ή μη τμηματοποίηση.

Objects

Κάθε αντικείμενο έχει:
• Ένα όνομα
• Έναν τύπο δομής
Αν δεν επιλεχθεί σωστά ο τύπος δομής (π.χ. PTV, όγκος ή άγνωστος), ενδέχεται να μην
αναγνωρίζονται τα αντικείμενα για τα πρότυπα πλάνων θεραπείας και να μην είναι δυνατός ο
προγραμματισμός θεραπείας βάσει προτύπων.

Τρόπος ενεργοποίησης δημιουργίας αντικειμένων

Κάντε κλικ στην επιλογή New ... στην περιοχή λειτουργιών.

Δημιουργία μιας λίστας αντικειμένων
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Καρτέλες δημιουργίας αντικειμένου

Εικόνα 50 

Τρόπος προσθήκης μεμονωμένων αντικειμένων

Η προσθήκη μεμονωμένων αντικειμένων μπορεί να γίνει μη αυτόματα, όπως περιγράφεται
παρακάτω.

Βήματα

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Single Object.

2.
• Καταχωρήστε ένα όνομα για το αντικείμενο στο πεδίο Name ή
• Επιλέξτε ένα κατάλληλο αντικείμενο από τη λίστα Structure.

3. Για να αλλάξετε το χρώμα της νέας δομής, κάντε κλικ στο επιθυμητό χρώμα.

4. Από τη λίστα Image Set, επιλέξτε το σύνολο εικόνων όπου θα πρέπει να ανήκει το
αντικείμενο.

5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας και για να προσθέσετε
το νέο αντικείμενο στη λίστα της περιοχής λειτουργιών.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί με την ονομασία αντικειμένων. Αποφύγετε τον
ορισμό πολλαπλών αντικειμένων με τη χρήση του ίδιου ονόματος ή δομής. Οι
πληροφορίες δομής λαμβάνονται υπόψη κατά τον επακόλουθο σχεδιασμό με τη χρήση
των προτύπων του iPlan RT Dose.

Τρόπος προσθήκης πολλαπλών αντικειμένων

Η επιλογή προκαθορισμένων προτύπων που περιέχουν μια λίστα συχνά χρησιμοποιούμενων
αντικειμένων μπορεί να γίνει όπως περιγράφεται παρακάτω.

Βήματα

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Multiple Objects.

2.
Επιλέξτε το απαιτούμενο πρότυπο θεραπείας από τη λίστα Treatment Templates.
Για να προσθέσετε μη αυτόματα μια μη φιλτραρισμένη λίστα πολλαπλών αντικειμένων,
επιλέξτε All Objects από τη λίστα προτύπων.

3.

• Επιλέξτε τα απαιτούμενα αντικείμενα από τη λίστα Objects (είναι δυνατή η πολλαπλή
επιλογή), ή

• Κάντε κλικ στο στοιχείο Select All για να συμπεριλάβετε όλα τα αντικείμενα
(προεπιλεγμένο για τα πρότυπα).

4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας και για να προσθέσετε
τα επιλεγμένα αντικείμενα στη λίστα της περιοχής λειτουργιών.

Τρόπος δημιουργίας προτύπων αντικειμένων

Μπορούν να δημιουργηθούν πρόσθετα πρότυπα που περιέχουν πολλαπλά αντικείμενα με μη
αυτόματο τρόπο ως εξής:

Βήματα

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Multiple Objects.

2. Επιλέξτε All Objects από τη λίστα προτύπων.

3. Επιλέξτε τις απαιτούμενες δομές από τη λίστα Objects.

4. Κάντε κλικ στην επιλογή New Template και καταχωρήστε ένα όνομα για το νέο πρότυπο
στο παράθυρο διαλόγου Template που εμφανίζεται.

5.
Κάντε κλικ στο κουμπί OK στο παράθυρο διαλόγου Template για να επιβεβαιώσετε τις
ρυθμίσεις και για να προσθέσετε το νέο πρότυπο στη λίστα της καρτέλας Multiple Ob-
jects.

Τρόπος κατάργησης προτύπων αντικειμένων

Για να καταργήσετε ένα πρότυπο αντικειμένου από την καρτέλα Multiple Objects:

Βήματα

1. Επιλέξτε το πρότυπο στη λίστα Treatment Templates.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Remove.

Τρόπος κατάργησης των αντικειμένων

Για να καταργήσετε ένα αντικείμενο από την περιοχή λειτουργιών:

Βήματα

1. Επιλέξτε το αντικείμενο από τη λίστα, στην περιοχή λειτουργιών.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Remove.

Δημιουργία μιας λίστας αντικειμένων
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6.2.2 Κατανόηση της λίστας αντικειμένων

Γενικές πληροφορίες

Οι ανατομικές δομές που έχουν τμηματοποιηθεί ως αντικείμενα παρατίθενται στην κορυφή της
περιοχής λειτουργιών. Οι αντίστοιχες λειτουργίες τμηματοποίησης παρέχονται κάτω από τη λίστα.

Κατάσταση λίστας αντικειμένων

Σύμβολο Επεξήγηση

Αν έχει ενεργοποιηθεί ένα αντικείμενο, από δίπλα του εμφανίζεται το εικονίδιο με
το ανοιχτό μάτι στη λίστα. Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για απόκρυψη του αντι-
κειμένου.

Αν έχει απενεργοποιηθεί ένα αντικείμενο, από δίπλα του εμφανίζεται το εικονίδιο
με το κλειστό μάτι στη λίστα. Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για εμφάνιση του
αντικειμένου.

Ιδιότητες λίστας αντικειμένων

Μπορείτε να προβάλετε και να τροποποιήσετε τις ιδιότητες του αντικειμένου ανά πάσα στιγμή από
τη λίστα στην περιοχή λειτουργιών.

Επιλογές

Κάντε κλικ σε αυτό το έγχρωμο τετράγωνο για να τροποποιήσετε το χρώμα και το βαθ-
μό αδιαφάνειας του αντικειμένου.

Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για:
• Να τροποποιήσετε το χρώμα και το βαθμό διαφάνειας του αντικειμένου.
• Να τροποποιήσετε το όνομα του αντικειμένου, την αντιστοιχισμένη δομή του αντικει-
μένου ή το αντιστοιχισμένο σύνολο τομών.

Τρόπος τροποποίησης ιδιοτήτων αντικειμένου

Επιλογές

Για να εμφανιστούν οι ιδιότητες για το επιλεγμένο τμηματοποιημένο αντικείμενο, κάντε
κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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Εικόνα 51 

Στοιχείο Λειτουργία

Properties
Μπορείτε να επεξεργαστείτε το πεδίο Name του αντικειμένου, αν χρειάζεται.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια ετικέτα για τη δομή από την παρεχόμενη
λίστα.

Select color

Μπορείτε να τροποποιήσετε το χρώμα που έχει αντιστοιχιστεί στο αντικείμε-
νο:
• Το επίπεδο αδιαφάνειας του τρέχοντος χρώματος μπορεί να τροποποιηθεί
για προβολές 3D με τη χρήση της γραμμής ρύθμισης Opacity.

• Μπορείτε να επιλέξετε νέο χρώμα κάνοντας κλικ σε άλλο χρώμα από την
παρεχόμενη παλέτα.

Dose Planning

Ο τύπος αντικειμένου όπως ορίζεται για το δοσολογικό σχεδιασμό εμφανίζε-
ται σε αυτή τη σελίδα καρτέλας.
Για αντικείμενα PTV, εμφανίζονται επίσης οι αντιστοιχισμένες ομάδες θερα-
πείας. Αυτές οι αντιστοιχίσεις μπορούν επίσης να τροποποιηθούν κάνοντας
κλικ στο κουμπί Change ... (βλ. σελίδα 190.)

Σημειώσεις για την ασφάλεια

Ο ορισμός των επικαλυπτόμενων PTV έχει ως αποτέλεσμα εσφαλμένους υπολογισμούς
για τον όγκο φυσιολογικού ιστού.

Για να αποφύγετε τους εσφαλμένους υπολογισμούς, τα PTV πρέπει να είναι εντελώς εντός
του όγκου που έχει οριστεί από το εξωτερικό περίγραμμα. Οι όγκοι ενίσχυσης πρέπει να
καλύπτονται πλήρως από το PTV.

Δημιουργία μιας λίστας αντικειμένων
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6.3 Μη αυτόματη τμηματοποίηση αντικειμένου

Γενικές πληροφορίες

Κατά την αρχική προσθήκη ενός αντικειμένου στη λίστα σας, αυτό δεν έχει περιεχόμενο. Αυτό
σημαίνει ότι καμία περιοχή στα δεδομένα εικόνας δεν αντιστοιχεί σε αυτό το αντικείμενο.
Μπορείτε να προσθέσετε περιεχόμενο στο αντικείμενο μη αυτόματα, τμηματοποιώντας το μέρος
των δεδομένων εικόνας που πρόκειται να αντιπροσωπεύει το αντικείμενο.

Διαθέσιμες μέθοδοι μη αυτόματης τμηματοποίησης

Μπορείτε να τμηματοποιήσετε την εικόνα χρησιμοποιώντας αυτές τις λειτουργίες:

Λειτουργία

Brush Σας δίνει τη δυνατότητα να χρωματίσετε τα μέρη της εικόνας που αντιστοιχούν
στο αντικείμενο.

Smart Brush Γεμίζει αυτόματα τα μέρη της εικόνας ανάλογα με την τιμή της κλίμακας του
γκρι.

Sphere Σχεδιάζει ένα σφαιρικό όγκο.

Auto Fill Γεμίζει αυτόματα τις περιοχές της εικόνας.

Interpolation Προεμβάλλει αυτόματα αντικείμενα μεταξύ των τομών.

Επίσης, μπορείτε να τμηματοποιήσετε το περιεχόμενο σε εικόνες ακτίνων Χ. Περισσότερες
λεπτομέρειες παρέχονται στο Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης, iPlan RT Image.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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6.3.1 Προσθήκη περιεχομένου σε ένα αντικείμενο με τη χρήση της λειτουργίας
πινέλου

Τρόπος προσθήκης περιεχομένου

Βήματα

1. Επιλέξτε το απαιτούμενο αντικείμενο από τη λίστα στην περιοχή λειτουργιών.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Brush.

3.
• Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό Brush Size για να ορίσετε το μέγεθος του πινέλου.
• Για να δείτε το κατά προσέγγιση μέγεθος του πινέλου, μετακινήστε το ποντίκι στην
περιοχή σχεδιασμού.

4.

• Χρησιμοποιήστε το δεξιό κουμπί του ποντικιού για να τμηματοποιήσετε το αντικείμενο
στην τομή εικόνας (βλ. σελίδα 143).

• Για να διαγράψετε τις άκρες αντικειμένου όπως είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε το
αριστερό κουμπί του ποντικιού (βλ. σελίδα 143).

5.

Αντιγράψτε το επιλεγμένο τμηματοποιημένο αντικείμενο σε πρόσθετες τομές σάρωσης,
όπως απαιτείται, απενεργοποιώντας τη λειτουργία Brush και χρησιμοποιώντας το μενού
που εμφανίζεται με το δεξιό κουμπί του ποντικιού.

Αντικείμενο στις προβολές εικόνων

Εικόνα 52 
Η εικόνα παρακάτω εμφανίζει ένα αντικείμενο που δημιουργήθηκε με τη χρήση της λειτουργίας
Brush. Ο όνομα που έχει αντιστοιχιστεί στο αντικείμενο, εμφανίζεται στις προβολές εικόνας όταν ο
δείκτης του ποντικιού τοποθετηθεί πάνω από το αντικείμενο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Όταν πραγματοποιείται τμηματοποίηση μικρών αντικειμένων σε ανακατασκευασμένες
προβολές, η αυτόματη προεμβολή (βλ. σελίδα 131) μπορεί να έχει ανεπιθύμητα αποτελέσματα αν
η απόσταση των τομών υπερβαίνει το μέγεθος pixel του αντικειμένου.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η σχεδίαση σε ανακατασκευές μπορεί να έχει ανεπιθύμητα αποτελέσματα για μικρά
αντικείμενα (δηλ. αντικείμενα των οποίων το μέγεθος είναι περίπου η απόσταση τομής του
υποκείμενου συνόλου τομών).
 

Μη αυτόματη τμηματοποίηση αντικειμένου

128 Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης Αναθ. 1.5 iPlan® RT Έκδ. 4.5



6.3.2 Προσθήκη περιεχομένου σε ένα αντικείμενο με τη χρήση SmartBrush

Επισκόπηση

Το SmartBrush είναι ένα εργαλείο τμηματοποίησης εικόνας που προσφέρει εξελιγμένες
λειτουργίες τμηματοποίησης, π.χ. για να διακρίνετε τον υγιή ιστό από όγκους. 
Χρησιμοποιείται για την αυτόματη συμπλήρωση περιοχών ίδιας τιμής κλίμακας γκρι που είναι
συνδεδεμένες μεταξύ τους.

Δημιουργία αντικειμένου έξυπνου πινέλου

Εικόνα 53 

Τρόπος δημιουργίας ενός αντικειμένου

Βήματα

1. Δημιουργήστε ένα κενό αντικείμενο, όπως περιγράφεται στην ενότητα σελίδα 122.

2. Επιλέξτε το απαιτούμενο αντικείμενο από τη λίστα στην περιοχή λειτουργιών.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή SmartBrush.

4.
• Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό Brush Size για να ορίσετε το μέγεθος του πινέλου.
• Για να δείτε το κατά προσέγγιση μέγεθος του πινέλου, μετακινήστε το ποντίκι στην
περιοχή σχεδιασμού.

5.

• Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από την περιοχή για τμηματοποίηση,
κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού και σύρετε το δείκτη του
ποντικιού πάνω από την απαιτούμενη περιοχή.

• Το SmartBrush θα τμηματοποιήσει όλα τα συνδεδεμένα pixel με πανομοιότυπες τιμές
κλίμακας gray/μονάδες Hounsfield στην περιοχή που περιβάλλει το δείκτη του
ποντικιού.

6.
Αν τα άκρα της τμηματοποιημένης περιοχής δεν είναι σωστά διαχωρισμένα από την
περιβάλλουσα περιοχή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Brush και Eraser
(βλ. σελίδα 143) για να ορίσετε αυτά τα όρια με περισσότερη ακρίβεια.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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6.3.3 Προσθήκη περιεχομένου σε ένα αντικείμενο με τη χρήση της σχεδίασης σφαίρας

Επισκόπηση

Το Draw Sphere είναι ένα εργαλείο τμηματοποίησης που σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα
τρισδιάστατο σφαιρικό αντικείμενο στο πλάνο θεραπείας. Το μέγεθος της σφαίρας ορίζεται
ελεύθερα.

Δημιουργία αντικειμένου με σχεδίαση σφαίρας

① ② ③

Εικόνα 54 

Αρ. Στοιχείο

① Δημιουργία σφαίρας

② Ολοκληρωμένη σφαίρα (δισδιάστατη προβολή)

③ Ολοκληρωμένη σφαίρα (τρισδιάστατη προβολή)

Τρόπος δημιουργίας ενός αντικειμένου

Βήματα

1. Δημιουργήστε ένα κενό αντικείμενο, όπως περιγράφεται στην ενότητα σελίδα 122.

2. Επιλέξτε το απαιτούμενο αντικείμενο από τη λίστα στην περιοχή λειτουργιών.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Draw Sphere.

4.
Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στο κέντρο της περιοχής για τμηματοποίηση,
κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού και σύρετε το δείκτη του ποντικιού
μέχρι η σφαίρα να καλύψει την απαιτούμενη περιοχή.

Τροποποίηση αντικειμένων σφαίρας

Το αντικείμενο σφαίρας μπορεί να τροποποιηθεί περαιτέρω, για παράδειγμα ώστε να αντιστοιχεί
στα περιγράμματα ενός όγκου ή ενός OAR χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες λειτουργίες
επεξεργασίας (βλ. σελίδα 142).

Μη αυτόματη τμηματοποίηση αντικειμένου
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6.3.4 Αυτόματο γέμισμα και προεμβολή

Λειτουργίες αυτόματου γεμίσματος και προεμβολής

Εικόνα 55 

Auto Fill

Αν περικλείσετε ένα τμήμα μιας τομής εικόνας, π.χ. σχεδιάζοντας έναν κύκλο χρησιμοποιώντας τη
λειτουργία Brush, ο χώρος που περικλείεται θα γεμίζει όταν είναι ενεργοποιημένο το πλαίσιο
ελέγχου Auto Fill.

① ②
Εικόνα 56 

Αρ. Στοιχείο

① Απενεργοποιημένη λειτουργία αυτόματου γεμίσματος

② Ενεργοποιημένη λειτουργία αυτόματου γεμίσματος

Interpolation

Αν το πλαίσιο ελέγχου Interpolation είναι ενεργοποιημένο, οι πληροφορίες voxel που
προστίθενται σε δύο μη γειτονικές και ορατές τομές χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες Brush (ή
SmartBrush) προεμβάλλονται μεταξύ των δύο τομών.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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①

②

③

Εικόνα 57 

Αρ. Στοιχείο

① Πληροφορίες προεμβολής

② Έναρξη τομής

③ Τέλος τομής

Μη αυτόματη τμηματοποίηση αντικειμένου
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6.3.5 Δημιουργία αντικειμένου για εικόνες με ακτίνες X

Πριν ξεκινήσετε

Για να πραγματοποιήσετε δημιουργία αντικειμένου σε εικόνες ακτίνων X, απαιτούνται τα
ακόλουθα:
• Ένα εντοπισμένο σύνολο δεδομένων που έχουν ληφθεί με υπολογιστική τομογραφία.
• Μετωπικές και πλευρικές εικόνες ακτίνων X (όπου είναι κατάλληλο με αντίστοιχες εικόνες DSA),
εντοπισμένες με το ίδιο πλαίσιο αναφοράς όπως το εντοπισμένο σύνολο δεδομένων που έχουν
ληφθεί με υπολογιστική τομογραφία.

Παράθυρο διαλόγου δημιουργία αντικειμένου

Εικόνα 58 

Τρόπος εκτέλεσης τμηματοποίησης

Βήματα

1. Μεταβείτε στην καρτέλα X-ray Images, στην κύρια οθόνη.

2. Δημιουργήστε ένα κενό αντικείμενο (βλ. σελίδα 122).

3. Κάντε κλικ στην επιλογή X-ray Segmentation ... για να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου
δημιουργίας αντικειμένου.

4.
Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες Brush και Eraser (βλ. σελίδα 143) για να
τμηματοποιήσετε την απαιτούμενη δομή στις προβολές ακτίνων X που παρέχονται στην
καρτέλα Frontal και Lateral.

5.

Για προεπισκόπηση του αντικειμένου που προκύπτει:
Κάντε κλικ στην προβολή προεπισκόπησης που παρέχεται επάνω δεξιά στην καρτέλα.
Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Overlay Object Preview για την εμφάνιση μετωπικού
και πλευρικού αντικειμένου που επικαλύπτεται σε προβολή ακτίνων Χ.

6. Για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και για να κλείσετε αυτό το παράθυρο διαλόγου, κάντε
κλικ στο κουμπί OK.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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Επαλήθευση τμηματοποίησης

① ②
Εικόνα 59 

Αρ. Στοιχείο

① Εικόνα με ακτίνες X

② Εικόνα CT

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, το τμηματοποιημένο αντικείμενο εμφανίζεται στις προβολές
εικόνας, στην περιοχή σχεδιασμού.

Σημειώσεις για την ασφάλεια

Η τμηματοποίηση με τη χρήση εικόνων ακτίνων X δημιουργεί ένα αντικείμενο περιθωρίου
που περιλαμβάνει τη σχετική δομή αντί για ένα ακριβές περίγραμμα. Για το λόγο αυτό, η
διαδικασία δεν είναι πάντα ακριβής και θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όπου είναι
κατάλληλο (π.χ. για AVM). Όλα τα αντικείμενα που έχουν τμηματοποιηθεί με τη χρήση
εικόνων ακτίνων X πρέπει να επαληθευθούν σε ένα σύνολο δεδομένων που έχουν ληφθεί
με υπολογιστική ή μαγνητική τομογραφία από τον ιατρικό επαγγελματία που χρησιμοποιεί
το λογισμικό. Αν τμηματοποιήθηκαν εσφαλμένα, τα αντικείμενα πρέπει να διορθωθούν με
μη αυτόματο τρόπο ή να καταργηθούν.

Οι επιλογές τρισδιάστατης προεπισκόπησης που παρέχονται στις καρτέλες Frontal και
Lateral παρέχουν στον ιατρικό επαγγελματία που χρησιμοποιεί το λογισμικό μια κατά
προσέγγιση ιδέα της επακόλουθης εμφάνισης του τμηματοποιημένου αντικειμένου.
Ωστόσο, ανάλογα με το αποτέλεσμα εντοπισμού των ακτίνων X και τον τρόπο που
πραγματοποιήθηκε ο μετασχηματισμός του αντικειμένου, αυτή η προεπισκόπηση μπορεί
σε μεμονωμένες περιπτώσεις να εμφανιστεί μετατοπισμένη ως προς τα σχεδιασμένα
δισδιάστατα περιγράμματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, επαληθεύστε την ακρίβεια της
εντόπισης και το αποτέλεσμα τμηματοποίησης ακτίνων Χ πολύ προσεκτικά στο
υποκείμενο σύνολο τομών CT.

Αντικείμενα ακτίνων X που μετασχηματίστηκαν σε σύνολα δεδομένων CT/MR

Όταν δημιουργούνται αντικείμενα σε σύνολα εικόνων ακτίνων X και στη συνέχεια τροποποιούνται
με βάση ένα τρισδιάστατο σύνολο δεδομένων CT/MR, οι αλλαγές δεν είναι ορατές στο σύνολο
δεδομένων ακτίνων Χ.
Τα περιγράμματα που σχηματίζονται στις δύο δισδιάστατες εικόνες ακτίνων X μεταφέρονται σε ένα
τρισδιάστατο αντικείμενο μέσω ενός μηχανισμού προβολής (μετασχηματισμός από δισδιάστατη σε
τρισδιάστατη προβολή). Για κάθε αντίστοιχη τομή CT (αντιστοίχιση μέσω εντοπιστή),

Μη αυτόματη τμηματοποίηση αντικειμένου
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προβάλλονται τα περιγράμματα των εικόνων ακτίνων X και μια ελλειπτική μορφή προσαρμόζεται
μέσα στο προκύπτον τετράγωνο. Ο συνδυασμός αυτών των μεμονωμένων ελλείψεων δημιουργεί
το τρισδιάστατο αντικείμενο.
Για να εμφανίσετε τις τροποποιήσεις που βασίζονται σε ένα τρισδιάστατο σύνολο δεδομένων σε
ακτίνες Χ, θα πρέπει να μετασχηματίσετε το τρισδιάστατο αντικείμενο ξανά σε δισδιάστατο. Αυτός
ο αντίστροφος μετασχηματισμός θα είχε ως συνέπεια την απώλεια πληροφοριών και ο
επακόλουθος επαναμετασχηματισμός από τα δισδιάστατα περιγράμματα σε ένα τρισδιάστατο
αντικείμενο θα παραμόρφωνε το αντικείμενο και θα το έκανε μη αναγνωρίσιμο.
Για το λόγο αυτό, το iPlan RT Dose εμφανίζει μόνο τα αρχικά σχηματισμένα περιγράμματα στην
καρτέλα X-ray Segmentation και το τρισδιάστατο αντικείμενο υπολογίζεται εκ νέου με βάση τα
περιγράμματα που εμφανίζονται στις προβολές.
Πρέπει να επαληθεύσετε όλες τις δομές σε ένα σύνολο δεδομένων CT ή MR.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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6.4 Αυτόματη τμηματοποίηση αντικειμένου

Γενικές πληροφορίες

Κατά την αρχική προσθήκη ενός αντικειμένου στη λίστα σας, αυτό δεν έχει περιεχόμενο. Αυτό
σημαίνει ότι καμία περιοχή στα δεδομένα εικόνας δεν αντιστοιχεί σε αυτό το αντικείμενο.
Το iPlan RT Dose μπορεί να τμηματοποιήσει αντικείμενα αυτόματα χρησιμοποιώντας ουδό ζώνης
με:
• Ένα περικλείoν ορθογώνιο
• Ένα αντικείμενο μάσκας

Αυτόματη τμηματοποίηση αντικειμένου
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6.4.1 Ορισμός ουδού ζώνης με τη χρήση του περικλείoντος ορθογωνίου

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία Band Thresholding είναι μια αυτόματη διαδικασία τμηματοποίησης που βασίζεται
στις πληροφορίες επιπέδου γκρίζου.

Παράθυρο διαλόγου Band Thresholding

Εικόνα 60 

Τρόπος εκτέλεσης τμηματοποίησης

Βήματα

1. Επιλέξτε ένα αντικείμενο από τη λίστα, στην περιοχή λειτουργιών.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Auto Segmentation ... για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου
Band Thresholding.

3.

Κάντε κλικ στο κουμπί Resize Bounding Box από τη γραμμή εργαλείων στο παράθυρο
διαλόγου Band Thresholding (αν δεν είναι ήδη ενεργό).

4. Επιλέξτε το στοιχείο Bounding Box στην αναπτυσσόμενη λίστα Mask.

5.
Χρησιμοποιήστε το δείκτη του ποντικιού για να τοποθετήσετε το περικλείoν ορθογώνιο
(περικλείoν ορθογώνιο) στην αξονική, στεφανιαία ή οβελιαία προβολή για να περιβάλει
την περιοχή που πρόκειται να τμηματοποιηθεί.

6.

• Από την αναπτυσσόμενη λίστα Maximal Fragment Number, επιλέξτε τον αριθμό
κλασμάτων για ανίχνευση και τμηματοποίηση.

• Για παράδειγμα, αν επιλέξετε ένα κλάσμα, τότε θα τμηματοποιηθεί η μεγαλύτερη
συνδεδεμένη περιοχή.

7.

Ορίστε τις τιμές κλίμακας γκρι στην προβολή ιστογράμματος (κάτω δεξιά) ως εξής:
• Καταχωρήστε τις απαιτούμενες τιμές Right και Left απευθείας στα παρεχόμενα πεδία ή
• Χρησιμοποιήστε το δείκτη ποντικιού για να προσαρμόσετε τα ρυθμιστικά για τις τιμές
αριστερά ή/και δεξιά μέχρι να εμφανιστούν οι απαιτούμενες τιμές στα αντίστοιχα πεδία.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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Βήματα

8. Για να ορίσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια τον ουδό, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Zoom
για μεγέθυνση της περιοχής μεταξύ αριστερού και δεξιού ουδού.

9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας και ενεργοποιήστε την
τμηματοποίηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η κόκκινη τμηματοποιημένη περιοχή υποδεικνύει τις πληροφορίες σάρωσης που
βρίσκονται εντός του καθορισμένου ορίου ουδού. Δεν είναι προεπισκόπηση του τμηματοποιημένου
αντικειμένου.
 

Επαλήθευση τμηματοποίησης

Εικόνα 61 
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, το τμηματοποιημένο αντικείμενο εμφανίζεται στις προβολές
εικόνας, στην περιοχή σχεδιασμού.

Παρατήρηση για την ασφάλεια

Η τμηματοποίηση με τη χρήση ουδού ζώνης μπορεί να μην βρει το σωστό σχήμα μιας
συγκεκριμένης δομής. Για αυτό το λόγο, όλα τα αντικείμενα που έχουν τμηματοποιηθεί
αυτόματα πρέπει να επαληθεύονται στις αρχικές τομές από τον ιατρικό επαγγελματία με τη
χρήση λογισμικού. Αν τμηματοποιήθηκαν εσφαλμένα, τα αντικείμενα πρέπει να
διορθωθούν με μη αυτόματο τρόπο ή να καταργηθούν.

Το αποτέλεσμα της τμηματοποίησης αγγείων πρέπει να ελεγχθεί προσεκτικά και να
επαληθευτεί.

Αυτόματη τμηματοποίηση αντικειμένου
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6.4.2 Ορισμός ουδού ζώνης με τη χρήση αντικειμένου μάσκας

Γενικές πληροφορίες

Στο παράθυρο διαλόγου Band Thresholding, μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε
τμηματοποίηση εντός μιας περιοχής που έχει οριστεί από ένα αντικείμενο μάσκας.

Αντικείμενο μάσκας

Εικόνα 62 

Τρόπος δημιουργίας αντικειμένου μάσκας

Βήματα

1. Δημιουργήστε ένα κενό αντικείμενο (βλ. σελίδα 122).

2. Για να ορίσετε γενικά την περιοχή προς τμηματοποίηση, χρησιμοποιήστε το εργαλείο
Draw Sphere (βλ. σελίδα 130) ή SmartShaper (βλ. σελίδα 145), για παράδειγμα.

Ορισμός ουδού ζώνης με τη χρήση αντικειμένου μάσκας

Εικόνα 63 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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Τρόπος εκτέλεσης ορισμού ουδού ζώνης

Βήματα

1. Δημιουργήστε με μη αυτόματο τρόπο ένα δεύτερο κενό αντικείμενο (βλ. σελίδα 122),
ονομάζοντάς το σύμφωνα με το αντικείμενο προς τμηματοποίηση.

2. Επιλέξτε αυτό το αντικείμενο στην περιοχή λειτουργιών και κάντε κλικ στην επιλογή Auto
Segmentation ...

3. Στο παράθυρο διαλόγου Band Thresholding, επιλέξτε το απαιτούμενο αντικείμενο
μάσκας από την αναπτυσσόμενη λίστα Mask, στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου.

4.
Για να ορίσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια τη ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι,
ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Zoom για μεγέθυνση της περιοχής μεταξύ αριστερού
και δεξιού ουδού.

5.

• Από την αναπτυσσόμενη λίστα Maximal Fragment Number, επιλέξτε τον αριθμό
κλασμάτων για ανίχνευση και τμηματοποίηση.

• Για παράδειγμα, αν επιλέξετε ένα κλάσμα, τότε θα τμηματοποιηθεί το μεγαλύτερο
συνδεδεμένο κλάσμα.

6.

Ορίστε τις τιμές κλίμακας γκρι στην προβολή ιστογράμματος (κάτω δεξιά) ως εξής:
• Καταχωρήστε τις απαιτούμενες τιμές Right και Left απευθείας στα παρεχόμενα πεδία ή
• Χρησιμοποιήστε το δείκτη ποντικιού για να προσαρμόσετε τα ρυθμιστικά για τις τιμές
αριστερά ή/και δεξιά μέχρι να εμφανιστούν οι απαιτούμενες τιμές στα αντίστοιχα πεδία.

7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας και ενεργοποιήστε την
τμηματοποίηση.

Επαλήθευση τμηματοποίησης

Εικόνα 64 
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, το τμηματοποιημένο αντικείμενο εμφανίζεται στις προβολές
εικόνας, στην περιοχή σχεδιασμού.

Παρατήρηση για την ασφάλεια

Η τμηματοποίηση με τη χρήση ουδού ζώνης μπορεί να μην βρει το σωστό σχήμα μιας
συγκεκριμένης δομής. Για αυτό το λόγο, όλα τα αντικείμενα που έχουν τμηματοποιηθεί
αυτόματα πρέπει να επαληθεύονται στις αρχικές τομές από τον ιατρικό επαγγελματία με τη
χρήση λογισμικού. Αν τμηματοποιήθηκαν εσφαλμένα, τα αντικείμενα πρέπει να
διορθωθούν με μη αυτόματο τρόπο ή να καταργηθούν.

Αυτόματη τμηματοποίηση αντικειμένου
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Το αποτέλεσμα της τμηματοποίησης αγγείων πρέπει να ελεγχθεί προσεκτικά και να
επαληθευτεί.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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6.5 Τροποποίηση υπαρχόντων αντικειμένων

Γενικές πληροφορίες

Το iPlan RT Dose παρέχει πολλά εργαλεία για την τροποποίηση των υπαρχόντων αντικειμένων.

Διαθέσιμα εργαλεία

Μπορείτε να τροποποιήσετε ένα αντικείμενο με τα:
• Brush και Eraser
• SmartShaper
• Μεταφορά αντικειμένων μεταξύ τομών

Τροποποίηση υπαρχόντων αντικειμένων
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6.5.1 Brush και Eraser

Λειτουργίες Brush και Eraser

Εικόνα 65 

Επιλογές

Η διάμετρος του εργαλείου πινέλου/γόμας μπορεί να προσαρμοστεί με τη χρήση του ρυθμιστι-
κού Brush Size.

Για να εμφανιστεί το εργαλείο πινέλου/γόμας και τα τμηματοποιημένα αντικείμενα ως περιγράμ-
ματα, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Contours.

Χρήση της λειτουργίας Brush

Η λειτουργία Brush επιτρέπει τη μη αυτόματη εισαγωγή περιεχομένου σε τμηματοποιημένα
αντικείμενα ή το άδειασμα αντικειμένων (βλ. σελίδα 128).

① ②
Εικόνα 66 

Αρ. Στοιχείο

① Τυπική λειτουργία πινέλου

② Λειτουργία πινέλου μόνο με περιγράμματα

Χρήση της λειτουργίας Eraser

Η λειτουργία Eraser επιτρέπει τη μη αυτόματη κατάργηση πληροφοριών από τμηματοποιημένα
αντικείμενα (βλ. σελίδα 128).

① ②
Εικόνα 67 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης Αναθ. 1.5 iPlan® RT Έκδ. 4.5 143



Αρ. Στοιχείο

① Τυπική γόμα

② Γόμα μόνο για περιγράμματα

Εναλλαγή μεταξύ πινέλου και γόμας

Για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών Brush και Eraser κατά την τμηματοποίηση αντικειμένου,
χρησιμοποιήστε το δεξιό κουμπί του ποντικιού (Brush) και το αριστερό κουμπί του ποντικιού
(Eraser) αναλόγως.

Τροποποίηση υπαρχόντων αντικειμένων
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6.5.2 SmartShaper

Γενικές πληροφορίες

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη διαμόρφωση ή επανατοποθέτηση ενός επιλεγμένου αντικειμένου
με μη αυτόματο τρόπο, όπως απαιτείται.

Παράθυρο διαλόγου SmartShaper

Εικόνα 68 

Τρόπος ενεργοποίησης του SmartShaper

Βήματα

1. Επιλέξτε το απαιτούμενο αντικείμενο στην περιοχή λειτουργιών και κάντε κλικ στην
επιλογή SmartShaper ... για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου SmartShaper.

2. Για να εμφανιστούν τα αντικείμενα ως περίγραμμα, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου
Contours.

3. Η διάμετρος του εργαλείου σχήματος μπορεί να προσαρμοστεί με τη χρήση του
ρυθμιστικού Tool Size.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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Τρόπος χρήσης του SmartShaper

Βήματα

1.

Για να προσαρμόσετε τη θέση του επιλεγμένου αντικειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Mo-
ve και σύρετε το αντικείμενο στην απαιτούμενη θέση.

2.

Για να προσαρμόσετε το σχήμα του επιλεγμένου αντικειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή
Deform και μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στο αντικείμενο για προσαρμογή του
εξωτερικού περιγράμματος.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές.

Παρατήρηση για την ασφάλεια

Για λόγους απόδοσης, το παράθυρο διαλόγου SmartShaper παρέχει μόνο μια
προεπισκόπηση του αντικειμένου που προκύπτει. Ο υπολογισμός αντικειμένων
πραγματοποιείται μόνο όταν το παράθυρο διαλόγου κλείσει με το κουμπί OK. Για το λόγο
αυτό, το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να διαφέρει από την προεπισκόπηση, ιδιαίτερα για
μικρά ή λεπτά αντικείμενα. Για αυτόν το λόγο, όλα τα αντικείμενα που έχουν τροποποιηθεί
με τη χρήση του SmartShaper πρέπει να επαληθεύονται στις αρχικές τομές από τον ιατρικό
επαγγελματία με τη χρήση λογισμικού. Αν τροποποιήθηκαν εσφαλμένα, τα αντικείμενα
πρέπει να διορθωθούν με μη αυτόματο τρόπο ή να καταργηθούν.

Τροποποίηση υπαρχόντων αντικειμένων
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6.5.3 Μεταφορά αντικειμένων μεταξύ συνόλων τομών

Γενικές πληροφορίες

Μόλις δημιουργηθούν, τα αντικείμενα αντιστοιχίζονται αυτόματα στο σύνολο δεδομένων όπου
τμηματοποιήθηκαν.
Αν απαιτείται, ένα αντικείμενο μπορεί να αντιστοιχιστεί σε άλλα συντηγμένα σύνολα δεδομένων
στο πλάνο θεραπείας.

Διαθεσιμότητα

Δεν είναι δυνατή η μεταφορά αντικειμένων μεταξύ συνόλων τομών αφού δημιουργηθεί ένα πλάνο
θεραπείας δόσης.

Τρόπος εκτέλεσης μεταφοράς αντικειμένου

Βήματα

1.
Κάντε κλικ στο κουμπί “...” δίπλα στο αντικείμενο.

2.

Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, ανοίξτε την καρτέλα Set/Statistics.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αυτή η καρτέλα είναι διαθέσιμη μόνο πριν δημιουργηθεί ένα πλάνο
θεραπείας.
 

3. Επιλέξτε το σύνολο δεδομένων στο οποίο πρέπει να γίνει η μεταφορά του αντικειμένου.

4. Αν θέλετε να μεταφέρετε όλα τα αντικείμενα και όχι μόνο το αντικείμενο που έχει επιλεγεί
επί του παρόντος, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Move all Objects.

5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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Βήματα

6.

Κάντε κλικ στο κουμπί OK στο μήνυμα επαναδειγματοληψίας για να ενεργοποιήσετε τη
μεταφορά αντικειμένου.

Σημειώσεις για την ασφάλεια

Όταν μεταφέρετε ένα αντικείμενο από ένα σύνολο τομών σε άλλο συντηγμένο σύνολο
τομών, μπορούν να προκύψουν μεγάλα σφάλματα προεμβολής αν τα σύνολα τομών
διαφέρουν σημαντικά όσον αφορά τις γεωμετρικές ιδιότητες, όπως μέγεθος pixel,
απόσταση τομών και προσανατολισμός τομών. Επιπλέον, αν το σύνολο τομών-στόχος
επικαλύπτει μόνο μέρος του αντικειμένου, θα είναι δυνατή η μεταφορά μόνο του
συγκεκριμένου τμήματος του αντικειμένου. Το υπόλοιπο αντικείμενο δεν θα μεταφερθεί. Ως
αποτέλεσμα αυτών των παραγόντων, το σχήμα του αντικειμένου στην τομή-στόχο μπορεί
να μην είναι πλέον σωστό.

Η τιμή όγκου που ενδείκνυται στην καρτέλα Set/Statistics υπολογίζεται από το iPlan με
βάση την ποιότητα εικόνας, την ανάλυση εικόνας, την πυκνότητα τομών κ.λπ. και μπορεί
να διαφέρει από τον πραγματικό όγκο του τμηματοποιημένου αντικειμένου.

Το σχήμα του μετατοπισμένου αντικειμένου μπορεί να είναι διαφορετικό μετά την εκ νέου
τομή σε ένα σύνολο τομών, καθώς αυτά τα τμήματα του μετατοπισμένου αντικειμένου που
δεν βρίσκονται εντός του συνόλου τομών μετακινούνται. Επιπρόσθετα, τα σφάλματα
προεμβολής μπορεί να τροποποιήσουν λίγο το σχήμα.

Τροποποίηση υπαρχόντων αντικειμένων
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6.6 Σύνθετος χειρισμός αντικειμένων

Γενικές πληροφορίες

Το iPlan RT Dose παρέχει πολλές εξελιγμένες μεθόδους για εργασία με τα αντικείμενα.

Διαθέσιμες λειτουργίες

• Κλιμάκωση αντικειμένων
• Δημιουργία ενός αντικειμένου τοιχώματος
• Συγχώνευση αντικειμένων
• Διαχωρισμός αντικειμένων
• Εκ νέου ανάθεση ρόλου

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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6.6.1 Κλιμάκωση αντικειμένων

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία Scaling επιτρέπει τα εξής:
• Την αναλογική μεγέθυνση ή σμίκρυνση αντικειμένων που έχετε δημιουργήσει και την
παραγωγή ενός νέου αντικειμένου από το διαμορφωμένο αντικείμενο.

• Τη δημιουργία ενός αντικειμένου “τοιχώματος” που δημιουργείτε σε σχέση με ένα αντικείμενο
προέλευσης που έχετε δημιουργήσει ήδη.

Τρόπος ενεργοποίησης κλιμάκωσης αντικειμένων

Βήματα

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Advanced Manipulation ... στην περιοχή λειτουργιών.

2. Επιλέξτε την καρτέλα Scaling.

Καρτέλα Scaling

①

②

Εικόνα 69 

Αρ. Στοιχείο

① Το επιλεγμένο αντικείμενο προέλευσης από το οποίο θα δημιουργηθεί το κλιμακούμενο
αντικείμενο.

② Μια προεπισκόπηση του κλιμακούμενου αντικειμένου με βάση το χειρισμό αντικειμένου
που πραγματοποιήθηκε.

Τρόπος μεγέθυνσης και σμίκρυνσης αντικειμένων

Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες στο παράθυρο διαλόγου Scaling θα εξαρτώνται από το αν
πραγματοποιείτε σμίκρυνση ή μεγέθυνση αντικειμένων, ή αν δημιουργείτε αντικείμενο τοιχώματος.

Σύνθετος χειρισμός αντικειμένων
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Βήματα

1. Στην περιοχή Choose Operation and Source Object, επιλέξτε Enlarge Object ή Shrink
Object.

2. Επίσης στην περιοχή Choose Operation and Source Object, επιλέξτε το αντικείμενο
που θέλετε να διαβαθμίσετε από την παρεχόμενη λίστα.

3.

• Στην ενότητα Adjust Parameters, ορίστε τις διαστάσεις σε χιλιοστά για αύξηση ή
μείωση του μεγέθους του αντικειμένου.

• Από προεπιλογή, το μέγεθος του αντικειμένου θα προσαρμοστεί αναλογικά στην
κατεύθυνση αριστερά προς δεξιά, μπροστά προς πίσω και κεφαλή προς πόδια. Για να
απενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου proportional για
τον αντίστοιχο προσανατολισμό.

4.

• Στο πεδίο Name, ορίστε ένα όνομα για το κλιμακούμενο αντικείμενο. Μπορείτε να
επιλέξετε επίσης μια προκαθορισμένη δομή από την παρεχόμενη λίστα.

• Από προεπιλογή, το νέο αντικείμενο θα ονομαστεί σύμφωνα με το όνομα του
αντικειμένου προέλευσης και της επιλεγμένης λειτουργίας.

5. Κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε για το αντικείμενο.

6. Για προεπισκόπηση του αποτελέσματος της λειτουργίας κλιμάκωσης, κάντε κλικ στις
προβολές προεπισκόπησης που παρέχονται στα δεξιά της σελίδας καρτέλας.

7. Κάντε κλικ στην επιλογή Generate για να δημιουργήσετε ένα διαβαθμισμένο αντικείμενο.

8.

• Για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και για να κλείσετε αυτό το παράθυρο διαλόγου,
κάντε κλικ στο κουμπί Close.

• Το κλιμακούμενο αντικείμενο εμφανίζεται τώρα στην προβολή λίστας, στην περιοχή
λειτουργιών.

Παρατήρηση για την ασφάλεια

Τα αντικείμενα μεγεθύνονται ή σμικρύνονται αν το περιθώριο που έχει καταχωρηθεί είναι
μεγαλύτερο από ή ίσο με το μισό της απόστασης τομών και πάχους τομών στο σύνολο
δεδομένων. Με άλλα λόγια, αν η σάρωση έχει απόσταση τομών και πάχος τομών 5 mm και
το περιθώριο συνόλου έχει ρυθμιστεί στα 2 mm, το αντικείμενο δε θα μεγεθυνθεί στην
κατεύθυνση της σάρωσης. Αν το περιθώριο είναι 2,5 mm, θα μεγεθυνθεί.

Περιορισμοί κατά τη σμίκρυνση

Η σμίκρυνση των αντικειμένων/δομών με σημαντικά διαφορετικές αποστάσεις σε κάθετη
κατεύθυνση μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη διάβρωση από την αναμενόμενη. Μελετήστε το
παρακάτω δισδιάστατο παράδειγμα, όπου το ελλειπτικό αντικείμενο στην Εικόνα 70 απεικονίζει τις
διαστάσεις του στοιχείου που χρησιμοποιείται για τη σμίκρυνση/διάβρωση, το οποίο στο εξής θα
λέγεται στοιχείο διάβρωσης.

Εικόνα 70 
Αυτό το στοιχείο διάβρωσης είναι περίπου 16 φορές υψηλότερο σε σχέση με το πλάτος του. Η
κουκίδα στο κέντρο του υποδεικνύει το σημείο που μετακινείται στο όριο του αντικειμένου για
διάβρωση. Η εφαρμογή αυτού του στοιχείου διάβρωσης σε έναν κυκλικό δίσκο (υποδεικνύεται
από τον κύκλο στην Εικόνα 71) δημιουργεί ένα διαβρωμένο αντικείμενο (υποδεικνύεται από το
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στερεό αντικείμενο στο κέντρο της Εικόνα 71) όπου η σμίκρυνση του πλάτους είναι περίπου 5
φορές μεγαλύτερη από αυτό που ορίζει η οριζόντια ακτίνα του στοιχείου διάβρωσης. Λαμβάνετε
υπόψη σας αυτό το φαινόμενο όταν επιλέγετε παραμέτρους για σμίκρυνση αντικειμένων.

Εικόνα 71 

Τρόπος δημιουργίας ενός αντικειμένου τοιχώματος

Βήματα

1. Στην περιοχή Choose Operation and Source Object, επιλέξτε Create Wall.

2.
• Κάντε κλικ στην περιοχή Exterior για να δημιουργήσετε το αντικείμενο τοιχώματος έξω
από το αντικείμενο προέλευσης.

• Κάντε κλικ στην επιλογή Centered για να δημιουργήσετε το όριο του αντικειμένου
προέλευσης στο κέντρο του νέου αντικειμένου τοιχώματος.

• Κάντε κλικ στην επιλογή Interior για να δημιουργήσετε το αντικείμενο τοιχώματος εντός
του αντικειμένου προέλευσης.

3. Επίσης, στην περιοχή Choose Operation and Source Object, επιλέξτε το απαιτούμενο
αντικείμενο προέλευσης.

4. Στην ενότητα Adjust Parameters, ορίστε τις διαστάσεις σε χιλιοστά για το αντικείμενο
τοιχώματος.

5.

• Στο πεδίο Name, ορίστε ένα όνομα για το αντικείμενο τοιχώματος. Μπορείτε να
επιλέξετε επίσης μια προκαθορισμένη δομή από την παρεχόμενη λίστα.

• Το προεπιλεγμένο όνομα του νέου αντικειμένου είναι το όνομα του αντικειμένου
προέλευσης.

6. Κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε για το αντικείμενο.

7. Για προεπισκόπηση του αποτελέσματος της λειτουργίας κλιμάκωσης, κάντε κλικ στις
προβολές προεπισκόπησης που παρέχονται στα δεξιά της σελίδας καρτέλας.

8. Κάντε κλικ στην επιλογή Generate για να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο τοιχώματος.

Σύνθετος χειρισμός αντικειμένων
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Βήματα

9.

• Για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και για να κλείσετε αυτό το παράθυρο διαλόγου,
κάντε κλικ στο κουμπί Close.

• Το αντικείμενο τοιχώματος εμφανίζεται τώρα στην προβολή λίστας, στην περιοχή
λειτουργιών.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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6.6.2 Συγχώνευση αντικειμένων

Γενικές πληροφορίες

Η καρτέλα Logical Operations επιτρέπει τη συγχώνευση δύο αντικειμένων και τη δημιουργία
ενός νέου αντικειμένου από τα συγχωνευμένα αντικείμενα.

Τρόπος ενεργοποίησης των λογικών λειτουργιών

Βήματα

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Advanced Manipulation ... στην περιοχή λειτουργιών.

2. Επιλέξτε την καρτέλα Logical Operations.

Καρτέλα Logical Operations

①

②

Εικόνα 72 

Αρ. Στοιχείο

① Τα επιλεγμένα αντικείμενα προέλευσης από τα οποία θα δημιουργηθεί το νέο αντικείμενο.

② Μια προεπισκόπηση του νέου αντικειμένου με βάση τον τρόπο συγχώνευσης των δύο
αντικειμένων προέλευσης.

Τρόπος συγχώνευσης των αντικειμένων

Βήματα

1. Από τα πεδία First Operand και Second Operand, επιλέξτε τα δύο αντικείμενα στα
οποία θα πρέπει να βασίζεται το νέο αντικείμενο.

Σύνθετος χειρισμός αντικειμένων
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Βήματα

2.

Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία από τις παρακάτω επιλογές:
• Κάντε κλικ στην επιλογή Union για να δημιουργήσετε ένα νέο αντικείμενο από δύο
συγχωνευμένα αντικείμενα.

• Κάντε κλικ στην επιλογή Intersection για να δημιουργήσετε ένα νέο αντικείμενο από τη
διασταύρωση δύο αντικειμένων.

• Κάντε κλικ στην επιλογή Subtraction για να δημιουργήσετε νέο αντικείμενο που
προκύπτει από την αφαίρεση του δεύτερου αντικειμένου (Second Operand) από το
πρώτο αντικείμενο (First Operand).

3.

• Στο πεδίο Name, ορίστε ένα όνομα για το νέο αντικείμενο. Μπορείτε να επιλέξετε
επίσης μια προκαθορισμένη δομή από την παρεχόμενη λίστα.

• Από προεπιλογή, το νέο αντικείμενο θα ονομαστεί σύμφωνα με την επιλεγμένη
λειτουργία.

4. Κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε για το αντικείμενο.

5. Για προεπισκόπηση του αποτελέσματος της λειτουργίας συγχώνευσης, κάντε κλικ στις
προβολές προεπισκόπησης που παρέχονται στα δεξιά της σελίδας καρτέλας.

6. Κάντε κλικ στην επιλογή Generate για να δημιουργήσετε ένα νέο αντικείμενο.

7.
• Για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και για να κλείσετε αυτό το παράθυρο διαλόγου,
κάντε κλικ στο κουμπί Close.

• Το νέο αντικείμενο εμφανίζεται τώρα στην προβολή λίστας, στην περιοχή λειτουργιών.
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6.6.3 Διαχωρισμός αντικειμένων

Γενικές πληροφορίες

Η καρτέλα Splitting επιτρέπει το διαχωρισμό των σχεδιασμένων αντικειμένων σε μικρότερα
αντικείμενα. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο, για παράδειγμα, κατά τη χορήγηση θεραπείας σε
όγκους της νωτιαίας μοίρας, για διαχωρισμό των περιοχών OAR που δεν θα πρέπει να εκτεθούν
στην ακτινοβολία της θεραπείας από τις περιοχές του όγκου που θα πρέπει να λάβουν τη μέγιστη
δόση.

Τρόπος ενεργοποίησης των λειτουργιών διαχωρισμού

Βήματα

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Advanced Manipulation ... στην περιοχή λειτουργιών.

2. Επιλέξτε την καρτέλα Splitting.

Καρτέλα Splitting

Εικόνα 73 

Αρχικά βήματα

Βήματα

1. Από τη λίστα Source Object, επιλέξτε το αντικείμενο για διαχωρισμό.

2.

Επιλέξτε τον επιθυμητό προορισμό διαχωρισμού για το επίπεδο κοπής:
• Κάντε κλικ στην επιλογή Min Area για να ορίσετε ελεύθερα τον προσανατολισμό
διαχωρισμού, ώστε η διατομή τους να παραμείνει ελάχιστη.

• Κάντε κλικ στις επιλογές Axial, Coronal ή Sagittal για να διαχωρίσετε το αντικείμενο
σύμφωνα με τον καθορισμένο προσανατολισμό.

Σύνθετος χειρισμός αντικειμένων

156 Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης Αναθ. 1.5 iPlan® RT Έκδ. 4.5



Βήματα

3.

Κάντε κλικ στο κουμπί Object Splitter στη γραμμή εργαλείων, στην καρτέλα Splitting.

4. Κάντε κλικ στην προτιμώμενη προβολή στην καρτέλα.

5.

• Με τη χρήση του δείκτη ποντικιού, σύρετε το πράσινο τετράγωνο για να προσαρμόσετε
το επίπεδο κοπής κατά μήκος του επιλεγμένου προσανατολισμού.

• Επίσης είναι δυνατό να δώσετε κλίση στο επίπεδο, μετακινώντας το δείκτη του
ποντικιού πάνω ή κάτω από το πράσινο τετράγωνο.

6.

Επαληθεύστε ότι το αντικείμενο έχει διαχωριστεί χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες
προβολές σάρωσης και την τρισδιάστατη προβολή.

Τρόπος δημιουργίας αντικειμένων διαχωρισμού

Αφού ικανοποιηθείτε ότι το αντικείμενο έχει διαχωριστεί σωστά, μπορείτε να δημιουργήσετε τα δύο
νέα αντικείμενα που υποδεικνύονται από το μπλε και πορτοκαλί πλαίσιο.

Βήματα

1. Στο πεδίο Name, ορίστε ένα όνομα για το πρώτο αντικείμενο.

2. Κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε για το αντικείμενο.

3.
Κάντε κλικ στην επιλογή Generate Blue ή Generate Amber, ανάλογα με το ποιο
αντικείμενο θέλετε να δημιουργήσετε. Το αντικείμενο εμφανίζεται τώρα στη λίστα Source
Object.

4. Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 για το δεύτερο αντικείμενο.

5.
• Για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και για να κλείσετε αυτό το παράθυρο διαλόγου,
κάντε κλικ στο κουμπί Close.

• Τα νέα αντικείμενα εμφανίζονται τώρα στην προβολή λίστας, στην περιοχή λειτουργιών.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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6.6.4 Εκ νέου ανάθεση ρόλου

Γενικές πληροφορίες

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει σε ένα αντικείμενο που έχει αντιστοιχισμένο ένα συγκεκριμένο ρόλο
στη συνταγή (βλ. σελίδα 178) να αντικατασταθεί από άλλο αντικείμενο.
• Για παράδειγμα, αν ο όγκος-στόχος έχει μειωθεί σε μέγεθος μεταξύ των θεραπειών, μπορεί να
δημιουργηθεί προσαρμοσμένος όγκος με τη χρήση των λειτουργιών διαβάθμισης (σελίδα 150).

• Ο αρχικός όγκος (που έχει οριστεί ως PTV στη συνταγογράφηση πλάνου) μπορεί να
αντικατασταθεί με το συρρικνωμένο όγκο.

Τρόπος ενεργοποίησης της εκ νέου ανάθεσης ρόλου

Κάντε κλικ στην επιλογή Role Reassignment ... για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου
Reassignment.

Παράθυρο διαλόγου Reassignment

Εικόνα 74 
Τα αντικείμενα που έχουν οριστεί ως PTV, Boost ή OAR στη συνταγή (βλ. σελίδα 178)
εμφανίζονται στην περιοχή Assigned Objects.
Τα εναπομένοντα αντικείμενα που είναι διαθέσιμα για επιλογή, εμφανίζονται στην περιοχή
Available Objects.

Βήματα

1. Στην περιοχή Assigned Objects, επιλέξτε το αρχικό αντικείμενο για αντικατάσταση.

2. Στην περιοχή Available Objects, επιλέξτε το αντικείμενο αντικατάστασης.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Swap για να αντικαταστήσετε το αρχικό αντικείμενο με το
αντικείμενο αντικατάστασης.

4. Για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και για να κλείσετε αυτό το παράθυρο διαλόγου, κάντε
κλικ στο κουμπί Close.

Επαληθεύστε ότι το προσαρμοσμένο σχήμα θεραπείας είναι κατάλληλο για τη σχεδιασμένη
θεραπεία.

Σύνθετος χειρισμός αντικειμένων
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6.7 Εξομοίωση δεδομένων 4-D
6.7.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Αν είναι διαθέσιμη μια σειρά δεδομένων τετραδιάστατης απεικόνισης (βλ. σελίδα 506) κάτω δεξιά
στις προβολές τομής και ανακατασκευής εμφανίζεται ένας πίνακας ελέγχου για να μπορείτε να
προβάλετε μια προσομοίωση της κίνησης των εσωτερικών οργάνων.
Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν σχεδιάζονται περιγράμματα αντικειμένων για
εξωκρανιακές θεραπείες, καθώς η κίνηση των εσωτερικών οργάνων μπορεί να είναι σημαντικός
παράγοντας σε αυτές τις περιπτώσεις.

Πίνακας ελέγχου

Εικόνα 75 

Προσομοίωση σε εξέλιξη

① ②

③ ④

Εικόνα 76 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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Λειτουργίες του πίνακα ελέγχου

Στοιχείο Λειτουργία

Ξεκινά την προσομοίωση τετραδιάστατης απεικόνισης, πραγματοποιώντας αυ-
τόματα πλοήγηση με τη σειρά στα διαθέσιμα δεδομένα.

Διακόπτει προσωρινά την προσομοίωση τετραδιάστατης απεικόνισης.

Επιτρέπει την προώθηση της πλοήγησης με μη αυτόματο τρόπο, στα διαθέσιμα
σύνολα δεδομένων.

Πραγματοποιεί γρήγορη προώθηση στο τέλος της προσομοίωσης τετραδιάστα-
της απεικόνισης.

Επιτρέπει την πλοήγηση προς τα πίσω με μη αυτόματο τρόπο, στα διαθέσιμα
σύνολα δεδομένων.

Πραγματοποιεί γρήγορη επιστροφή στην αρχή της προσομοίωσης τετραδιάστα-
της απεικόνισης.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε ένα συγκεκριμένο σημείο της προσομοίωσης με τη
χρήση του ρυθμιστικού προόδου.

Εξομοίωση δεδομένων 4-D
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6.8 Έξοδος από τη δημιουργία αντικειμένου
6.8.1 Επισκόπηση

Ειδοποίηση εξόδου

Εικόνα 77 
Πριν πραγματοποιήσετε έξοδο από το βήμα Object Creation, βεβαιωθείτε ότι όλα τα αντικείμενα
έχουν τμηματοποιηθεί σωστά.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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Έξοδος από τη δημιουργία αντικειμένου
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7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΝΟΥ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

7.1 Σχετικά με το Πλάνο Θεραπείας

Διαδικασία προγραμματισμού θεραπείας

Με το βήμα αυτό μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ολοκληρωμένο πλάνο θεραπείας.

Βήματα

1. Επιλέξτε ένα πρότυπο ή εκτελέστε μη αυτόματο προγραμματισμό.

2. Καθορίστε μια συνταγογράφηση για κάθε αντικείμενο προγραμματισμού.

3. Προσθέστε ομάδες θεραπείας.

4. Προβάλετε τα αποτελέσματα εναλλακτικών αλγόριθμων υπολογισμού δόσης.

5. Προβάλετε τη δόση χρησιμοποιώντας τις προβολές εικόνων ή το ιστόγραμμα δόσης-
όγκου.

6. Συγκρίνετε τα πλάνα.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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7.1.1 Σύγκριση των επιλογών θεραπείας

Γενικές πληροφορίες

Το iPlan RT Dose επιτρέπει τη δημιουργία ενός πλάνου θεραπείας χρησιμοποιώντας τα
απεικονιστικά συστήματα θεραπείας:
• Σύμμορφη δέσμη
• Σύμμορφο τόξο (στατικό και δυναμικό)
• IMRT
• Κυκλικό τόξο
• HybridArc
Το λογισμικό δεν περιορίζει την ποσότητα πεδίων θεραπείας, δεσμών ή τόξων που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί. Ωστόσο, η απόδοση του συστήματος θα επηρεαστεί αν χρησιμοποιείται μεγάλος
αριθμός δεσμών (> 50), τόξων (> 10) ή πεδίων IMRT (> 20).

Σύμμορφες δέσμες

Η τεχνική σύμμορφης δέσμης χρησιμοποιεί συγκεκριμένα σχήματα κατευθυντήρα για διαφορετικές
κατευθύνσεις βραχίονα και τραπεζιού, βελτιστοποιώντας έτσι κάθε πεδίο ακτινοβολίας στο σχήμα
του PTV. Λόγω του μεγάλου μεγέθους πεδίου που μπορεί να επιτευχθεί με έναν κατευθυντήρα
πολλαπλών φύλλων, συνήθως αρκεί ο προγραμματισμός ενός ισόκεντρου για κάθε αλλοίωση.
Το μειονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι ότι η δόση στον περιβάλλοντα ιστό στην πλευρά εισόδου
της δέσμης μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την εκτέλεση τυπικής ακτινοχειρουργικής με
περιστροφικό βραχίονα.

Σύμμορφα τόξα

Κατά τη διάρκεια των θεραπειών με σύμμορφο τόξο, η περιστροφή βραχίονα κατά τη διάρκεια της
ακτινοβολίας είναι παρόμοια με εκείνη για την τυπική ακτινοχειρουργική. Η προσαρμογή του
πεδίου ακτινοβολίας στο σχήμα του όγκου για κάθε επίπεδο τόξου και γωνία βραχίονα είναι
παρόμοια με εκείνη για την προσέγγιση με σύμμορφη δέσμη. Είναι εφικτές θεραπείες τόσο
στατικού όσο και δυναμικού σύμμορφου τόξου.

Θεραπεία Σχήμα πεδίου ακτινοβολίας

Δυναμικό σύμμορφο τόξο Προσαρμόζεται στην προβολή PTV κατά τη διάρκεια του τόξου

Στατικό σύμμορφο τόξο Υπολογίζεται ένα μέσο μέγεθος πεδίου για ολόκληρο το τόξο

Ακτινοθεραπεία διαμορφωμένης έντασης

Με την ακτινοθεραπεία διαμορφωμένης έντασης (IMRT), η ένταση της δέσμης μεταβάλλεται εντός
του πεδίου χορήγησης. Με αυτό τον τρόπο, η χορήγηση δόσης στα υπό προστασία όργανα (OAR)
δίπλα από το PTV μπορεί να ελαχιστοποιηθεί.

Κυκλικά τόξα

Οι θεραπείες κυκλικού τόξου χρησιμοποιούν κωνικούς κατευθυντήρες που έχουν ως αποτέλεσμα
πεδία ακτινοβολίας κωνικού σχήματος. Στο σημείο διασταύρωσης χορηγείται υψηλή δόση
ακτινοβολίας, ενώ οι δόσεις εκτός του όγκου είναι σημαντικά μικρότερες. Για μία θεραπεία
χρησιμοποιείται ένας αριθμός τόξων, που είναι διατεταγμένα χωρικά γύρω από τον ασθενή με τη
χρήση μοναδικών γωνιών τραπεζιού θεραπείας για κάθε τόξο. Η χρήση επαρκούς αριθμού
δεσμών βελτιώνει την κατανομή δόσης, ελαχιστοποιώντας τη δόση στον περιβάλλοντα ιστό.
Τα κυκλικά τόξα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα κατά τη θεραπεία μικρών αλλοιώσεων σφαιρικού
σχήματος και κατά την εκτέλεση λειτουργικής ακτινοχειρουργικής. Το μειονέκτημα της χρήσης
κωνικών πεδίων είναι ότι ίσως χρειαστεί ο προγραμματισμός περισσότερων του ενός ισόκεντρων
για ένα PTV. Ως αποτέλεσμα, η δόση εντός της αλλοίωσης μπορεί να είναι αρκετά ομοιογενής.

Σχετικά με το Πλάνο Θεραπείας
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Ο υπολογισμός δόσης για τις θεραπείες κυκλικού τόξου πραγματοποιείται με τη χρήση του
αλγόριθμου δόσης κυκλικού κώνου. Ο αλγόριθμος Monte Carlo δεν είναι διαθέσιμος σε αυτή την
περίπτωση.

Η ακρίβεια του κυκλικού κώνου που είναι προσαρτημένος στη βάση του κατευθυντήρα δεν
μπορεί να εξασφαλιστεί για όλες τις γωνίες του κατευθυντήρα. Διασφαλίστε ότι κατά τη
θεραπεία θα χρησιμοποιηθεί πανομοιότυπη γωνία κατευθυντήρα, όπως κατά τη διάρκεια
των μετρήσεων δέσμης.

Για κυκλικούς κώνους, οι σιαγόνες πρέπει να θωρακίζουν την ακτινοβολία εκτός του
υλικού κώνου. Οι θέσεις των σιαγόνων που χρησιμοποιούνται κατά τη θεραπεία πρέπει να
είναι ίδιες με τις θέσεις των σιαγόνων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των
μετρήσεων δέσμης.

HybridArc

Το HybridArc είναι ένας συνδυασμός θεραπειών με δυναμικό σύμμορφο τόξο και IMRT. Μία ή
περισσότερες δέσμες IMRT προστίθενται σε κάθε δυναμικό σύμμορφο στην ίδια θέση τραπεζιού
για περαιτέρω βελτιστοποίηση της κατανομής δόσης, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη για πρόσθετη
ρύθμιση.
Το μήκος του τόξου και ο αριθμός των δεσμών IMRT ανά τόξο μπορούν να ρυθμιστούν από το
χρήστη. Οι γωνίες βραχίονα των δεσμών IMRT κατανέμονται αυτόματα από το λογισμικό
χρησιμοποιώντας την απόσταση γωνίας βραχίονα μεταξύ δύο γειτονικών δεσμών IMRT και της
γωνίας βραχίονα της πρώτης δέσμης IMRT που υπολογίζεται από:

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

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

Επίσης, η στάθμιση μεταξύ της δόσης που χορηγήθηκε από το σύμμορφο τόξο και από τις δέσμες
IMRT μπορεί να ρυθμιστεί από το χρήστη. Πριν από τη βελτιστοποίηση των δεσμών IMRT, το
άνοιγμα του δυναμικού σύμμορφου τόξου βελτιστοποιείται σύμφωνα με τους περιορισμούς IMRT
που έχουν καθοριστεί για περαιτέρω βελτίωση της κατανομής δόσης. Με τον τρόπο αυτό το
HybridArc παρέχει τα πλεονεκτήματα των θεραπειών δυναμικού σύμμορφου τόξου και των
θεραπειών IMRT.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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7.1.2 Επισκόπηση κύριας οθόνης

Σκοπός

Στην οθόνη Treatment Planning, μπορείτε να ορίσετε, να προβάλετε και να επεξεργαστείτε το
πλάνο θεραπείας.

Άνοιγμα προγραμματισμού θεραπείας

Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτό το βήμα μέσω των λειτουργιών Navigator (βλ. σελίδα 48).
Αν δεν έχει οριστεί ακόμη πλάνο θεραπείας, το iPlan RT Dose ανοίγει αυτόματα το παράθυρο
διαλόγου Create Plan (βλ. σελίδα 170).

Κύρια οθόνη

Εικόνα 78 

Refresh MU

Αυτό το κουμπί ενημερώνει τον υπολογισμό μονάδας παρακολούθησης για ολόκληρο το πλάνο
θεραπείας. Οι τιμές MU ενημερώνονται αυτόματα μόνο σε περίπτωση που έχουν
πραγματοποιηθεί σημαντικές αλλαγές, π.χ. στη στάθμιση ομάδων θεραπείας και μεμονωμένων
στοιχείων θεραπείας (βλ. σελίδες 204 και 211), ή προσαρμογές στη συνταγή (βλ. σελίδα 189).
• Για στοιχεία HybridArc, το Refresh MU επαναφέρει τη στάθμιση τόξου-δέσμης IMRT μετά τη
βελτιστοποίηση του ανοίγματος.

• Για στοιχεία IMRT και HybridArc, το Refresh MU πραγματοποιεί κανονικοποίηση της
συνταγογραφημένης δόσης PTV μετά τη βελτιστοποίηση IMRT.

• Το Refresh MU μετά από βελτιστοποίηση IMRT θα πρέπει γενικά να αποφεύγεται, επειδή δε
συνυπολογίζει τους στόχους OAR. Με τον τρόπο αυτό, το Refresh MU μπορεί να προκαλέσει
παραβίαση των περιορισμών OAR.

• Το Refresh MU μετά τη βελτιστοποίηση IMRT σε συνδυασμό με έναν ενεργοποιημένο
αλγόριθμο Monte Carlo πάντα ενεργοποιεί ένα νέο υπολογισμό Monte Carlo, ανεξάρτητα από
οποιοδήποτε αποτέλεσμα προηγούμενου υπολογισμού. Εξαιτίας της στατιστικής φύσης του
αλγόριθμου Monte Carlo, κάθε ενεργοποίηση του Refresh MU μπορεί να οδηγεί σε ελαφρώς
διαφορετικές μονάδες παρακολούθησης δέσμης.

Σχετικά με το Πλάνο Θεραπείας
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Περιοχή Functions

Αν δεν έχει οριστεί πλάνο θεραπείας, διατίθενται οι παρακάτω λειτουργίες:

Στοιχείο Λειτουργία

Create Treatment Plan Σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα πλάνο θεραπείας (βλ.
σελίδα 170).

Object Manipulation
Σας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε το σχήμα αντικειμένων εί-
τε με βάση τη μορφολογία τους είτε με την εκτέλεση λογικών λειτουρ-
γιών (βλ. σελίδα 149).

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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7.1.3 Γραμμή εργαλείων για δόση και λειτουργίες προβολής

Λειτουργίες γραμμής εργαλείων

Στοιχείο Λειτουργία Βλ.

Το κουμπί Plan Comparison επιτρέπει τη φόρτωση ενός δεύτε-
ρου πλάνου θεραπείας που μπορεί να συγκριθεί με το τρέχον
πλάνο θεραπείας ή επιτρέπει τη σύγκριση των υπολογισμών
Monte Carlo και εστιασμένης δέσμης.

Σελίδα 256

Το κουμπί Open DVH Dialog ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου
όπου η δόση θεραπείας μπορεί να υπολογιστεί για προγραμματι-
σμένους όγκους-στόχους. 

Σελίδα 237

Το κουμπί Dose Display ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου εί-
ναι δυνατή η διαμόρφωση διάφορων επιλογών εμφάνισης δόσης,
π.χ. σχετικές ή απόλυτες τιμές, μονάδες cGy ή Gy κ.λπ. 

Σελίδα 234

Το κουμπί Toggle Monte Carlo / Pencil Beam επιτρέπει την
εναλλαγή μεταξύ του αλγόριθμου Monte Carlo και του αλγόριθμου
εστιασμένης δέσμης για υπολογισμό της δόσης. 

Σελίδα 225

Το κουμπί Show Dose σάς δίνει τη δυνατότητα να εμφανίσετε την
κατανομή προγραμματισμένης δόσης για κάθε όγκο-στόχο, μαζί
με μια ένδειξη της αντίστοιχης κλίμακας δόσης. 

Σελίδα 230

Το κουμπί Threshold σάς επιτρέπει να εμφανίσετε μόνο έναν ου-
δό δόσης, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να επικεντρωθείτε σε μία
συγκεκριμένη τιμή δόσης. 

Σελίδα 232

Λειτουργίες προβολής εικόνας

Στοιχείο Λειτουργία Βλ.

Το κουμπί Toggle view mode σάς δίνει τη δυνατότητα να εμφανί-
σετε τη μετωπιαία ή κρανιακή προβολή είτε αποκλειστικά των OAR
είτε όλων των δομών. 

Σελίδα 262

Το κουμπί Show/draw planning shape επιτρέπει την προσαρμο-
γή του πεδίου ακτινοβολίας, αλλάζοντας τα φύλλα του κατευθυντή-
ρα πολλαπλών φύλλων. 

Σελίδα 281

Το κουμπί Show/change leaves and jaw positions επιτρέπει τη
μη αυτόματη προσαρμογή των θέσεων φύλλων και διαφραγμάτων. Σελίδα 282

Το κουμπί Enter leaf positions numerically επιτρέπει την εισαγω-
γή συγκεκριμένων τιμών για κάθε φύλλο. Σελίδα 284

Το κουμπί Reset manual changes to shape σάς δίνει τη δυνατό-
τητα να αναιρέσετε τις προσαρμογές που έχετε πραγματοποιήσει
στις θέσεις φύλλων. 

Σελίδα 285

Σχετικά με το Πλάνο Θεραπείας
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Στοιχείο Λειτουργία Βλ.

Το κουμπί Toggle fluence display επιτρέπει την εναλλαγή της εμ-
φάνισης σε ένα χάρτη πυκνότητας ενέργειας. Σελίδα 233

Το κουμπί Arc/Beam display σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε
ποιες από τις σχεδιασμένες δέσμες ή τόξα πρέπει να εμφανιστούν. Σελίδα 268

Αυτές οι λειτουργίες επιτρέπουν τη μετακίνηση σε επιλεγμένα τόξα
ή σε δέσμες IMRT.

Σελίδα 286

Εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών δεσμών IMRT ενός HybridArc.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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7.2 Δημιουργία νέου πλάνου θεραπείας
7.2.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Όταν ολοκληρωθεί το βήμα Object Creation (βλ. σελίδα 77), σας ζητείται αυτόματα να
δημιουργήσετε ένα νέο πλάνο θεραπείας.
Αν το πλάνο θεραπείας δεν έχει οριστεί ακόμα, είναι δυνατό να δημιουργήσετε νέο πλάνο
κάνοντας κλικ στην επιλογή Create Treatment Plan.

Παράθυρο διαλόγου Create Plan

Εικόνα 79 

Επιλογές δημιουργίας πλάνου

Υπάρχουν τρεις διαφορετικές παραλλαγές για τη δημιουργία νέου πλάνου θεραπείας:

Ενότητα Βλ.

Τρόπος δημιουργίας ενός εντελώς νέου πλάνου Σελίδα 172

Τρόπος δημιουργίας ενός νέου πλάνου (υπάρχουσα συνταγογράφηση) Σελίδα 172

Τρόπος δημιουργίας ενός νέου πλάνου (υπάρχουσα συνταγογράφηση και ρύθμι-
ση) Σελίδα 172

Διαχείριση προτύπου πλάνου

Αν θέλετε να αναδιοργανώσετε τα υπάρχοντα πρότυπα θεραπείας, κάντε κλικ στην επιλογή
Manage ... (βλ. σελίδα 314.)

Δημιουργία νέου πλάνου θεραπείας
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Επακόλουθες τροποποιήσεις

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τροποποιήσεις σε ολοκληρωμένα πλάνα θεραπείας στο
παράθυρο διαλόγου Prescription (βλ. σελίδα 189). Ωστόσο, μπορείτε να ορίσετε τον τύπο
συνταγής (βλ. σελίδα 177) αποκλειστικά στο παράθυρο διαλόγου Create Plan.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης Αναθ. 1.5 iPlan® RT Έκδ. 4.5 171



7.2.2 Επιλογές δημιουργίας πλάνου

Τρόπος δημιουργίας ενός εντελώς νέου πλάνου

Βήματα

1. Διαλέξτε την επιλογή Manually στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Create Plan.

2. Κάντε κλικ στο Next για να ορίσετε τη συνταγή (βλ. σελίδα 175).

Η ρύθμιση θεραπείας πρέπει να οριστεί ξεχωριστά στο παράθυρο διαλόγου Group (βλ. σελίδα
193).

Τρόπος δημιουργίας ενός νέου πλάνου (υπάρχουσα συνταγογράφηση)

Βήματα

1. Επιλέξτε το κουμπί Plan Template στο πάνω μέρος του παραθύρου διαλόγου.

2. Επιλέξτε το προτιμώμενο πρότυπο από τη λίστα.

3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Load prescription only και κάντε κλικ στο κουμπί Next.

Οι επιλεγμένες πληροφορίες συνταγογράφησης εφαρμόζονται στο πλάνο θεραπείας και μπορούν
να τροποποιηθούν:
• Στο παράθυρο διαλόγου Create Plan (βλ. σελίδα 175)
• Στο παράθυρο διαλόγου Prescription (βλ. σελίδα 189)
Η ρύθμιση θεραπείας πρέπει να οριστεί ξεχωριστά στο παράθυρο διαλόγου Group (βλ. σελίδα
193).

Τρόπος δημιουργίας ενός νέου πλάνου (υπάρχουσα συνταγογράφηση και ρύθμιση)

Βήματα

1. Επιλέξτε το κουμπί Plan Template στο πάνω μέρος του παραθύρου διαλόγου.

2. Επιλέξτε το προτιμώμενο πρότυπο από τη λίστα και κάντε κλικ στο κουμπί Next.

Οι επιλεγμένες πληροφορίες συνταγογράφησης εφαρμόζονται στο πλάνο θεραπείας και μπορούν
να τροποποιηθούν:
• Στο παράθυρο διαλόγου Create Plan (βλ. σελίδα 175)
• Στο παράθυρο διαλόγου Prescription (βλ. σελίδα 189)
Οι πληροφορίες ρύθμισης θεραπείας εφαρμόζονται στο πλάνο θεραπείας και μπορούν να
τροποποιηθούν στο παράθυρο διαλόγου Group (βλ. σελίδα 193).

Η κατανομή τόξου ή δέσμης που δημιουργήθηκε με την επιλογή ενός προτύπου δεν είναι
κλινικά βελτιστοποιημένη. Η αποτελεσματικότητα του πλάνου που προκύπτει πρέπει να
αξιολογηθεί πριν από τη θεραπεία.

Δημιουργία νέου πλάνου θεραπείας
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7.2.3 Αλλαγή ιδιοτήτων πλάνου

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να αλλάξετε τις ιδιότητες του πλάνου θεραπείας στο παράθυρο διαλόγου Properties του
RTPlan.

Τρόπος ορισμού παραμέτρων υπολογισμού δόσης

Βήματα

1.

Επιλέξτε το αντικείμενο RTPlan στην περιοχή λειτουργιών.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Properties στην καρτέλα Functions, στην περιοχή λειτουργιών,
για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Properties.

Παράθυρο διαλόγου Properties του RTPlan

Εικόνα 80 

Στοιχείο Λειτουργία

Name Το όνομα του πλάνου θεραπείας. Αυτό εμφανίζεται στην καρτέλα λειτουρ-
γιών. Η προεπιλογή είναι “The RTPlan”.

Treatment Type Cranial ή Extracranial.

Plan Intent Εδώ μπορείτε να σημειώσετε το σκοπό του πλάνου, π.χ. καταπραϋντικό ή
θεραπευτικό.

Μπορείτε επίσης να προβάλετε τα εξής:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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• Τα τρέχοντα σύνολα αναφοράς και ευθυγράμμισης
• Τον προσανατολισμό ασθενή

Άλλες ιδιότητες

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου μπορείτε να ορίσετε τις ιδιότητες για τις παρακάτω λειτουργίες:
• Υπολογισμός δόσης: βλ. σελίδα 222.
• Monte Carlo: βλ. σελίδα 226.
• Συνταγή: βλ. σελίδα 222.

Δημιουργία νέου πλάνου θεραπείας
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7.3 Ορισμός συνταγογράφησης
7.3.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Η συνταγογράφηση είναι η βάση του πλάνου θεραπείας. Στη συνταγογράφηση μπορείτε να
ορίσετε:
• Ποιά δομή είναι PTV ή Boost και ποιά είναι τα υπό προστασία αντικείμενα (OAR)
• Πώς πρέπει να υπολογίζεται η δόση σε σχέση με μια δομή
• Πόση δόση πρέπει να λαμβάνει μια δομή PTV ή Boost
• Τι στάθμιση πρέπει να έχει κάθε OAR
• Περιορισμούς δόσης και όγκου για κάθε αντικείμενο
• Στόχους για βελτιστοποίηση του προγραμματισμού

Παράθυρο διαλόγου Create Plan

Εικόνα 81 

Τρόπος ορισμού μιας συνταγογράφησης

Βήματα Βλ.

1. Επιλέξτε έναν τύπο συνταγογράφησης. Σελίδα 177

2. Αντιστοιχίστε τύπους στα αντικείμενα προγραμματισμού, όπως π.χ. OAR,
PTV. Σελίδα 178

3. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις δόσης και την κλασματοποίηση για τα αντικείμενα
PTV και Boost. Σελίδα 179

4. Ορίστε το ιστόγραμμα δόσης-όγκου (DVH) για κάθε αντικείμενο. Σελίδα 183

5.
Ορίστε περιορισμούς για τα PTV και τα διαφορετικά OAR. Το πλάνο
θεραπείας που προκύπτει πρέπει να τηρεί αυτούς τους περιορισμούς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι περιορισμοί μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με τους στόχους.
 

Σελίδα 185

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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Βήματα Βλ.

6.
Ορίστε τους στόχους προγραμματισμού. Αυτοί θα επηρεάσουν τους
υπολογισμούς βελτιστοποίησης δόσης κατά τον αντίστροφο
προγραμματισμό.

Σελίδα 185

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε μια υπάρχουσα συνταγή (βλ. σελίδα 189).
 

Ορισμός συνταγογράφησης
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7.3.2 Επιλογή ενός τύπου συνταγογράφησης

Γενικές πληροφορίες

Ο τύπος συνταγογράφησης καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού της δόσης σε σχέση με τη δομή-
στόχο.
Οι τύποι συνταγογράφησης ορίζονται συνολικά για το πλάνο θεραπείας. Δεν είναι δυνατό να
αλλάξετε τύπους συνταγογράφησης αργότερα.

Τύποι συνταγογράφησης

Εικόνα 82 

Ποιος τύπος συνταγογράφησης;

Τύπος συνταγογρά-
φησης

Dose Volume
Prescription

Αυτός ο τύπος συνταγογράφησης χρησιμοποιείται για να διασφαλιστεί ότι
ένα ορισμένο ποσοστό της δομής στόχου λαμβάνει ένα συγκεκριμένο
ποσοστό της συνταγογραφημένης δόσης.
Αν επιλέξετε Dose Volume Prescription, το σύστημα μπορεί να υπολο-
γίσει αυτόματα τη βέλτιστη αναλογία κάλυψης δόσης-όγκου, λαμβάνο-
ντας ταυτόχρονα υπόψη τους περιορισμούς που έχουν οριστεί (βλ. σελί-
δα 185).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε να δημιουργήσετε και σε μεταγενέστερο χρόνο κά-
ποιο σημείο κανονικοποίησης (βλ. σελίδα 252).
 

Point Prescription to
Isocenter

Αυτός το τύπος συνταγογράφησης ορίζει μια συγκεκριμένη δόση σε ένα
σημείο ισόκεντρου (σημείο κανονικοποίησης) χωρίς να ληφθεί υπόψη ο
όγκος δομής.
Αν επιλέξετε Point Prescription to Isocenter, το λογισμικό υποδεικνύει
ότι έχει παραβιαστεί κάποιος περιορισμός στο ιστόγραμμα δόσης-όγκου
(βλ. σελίδα 183). Το πλάνο πρέπει να προσαρμοστεί με μη αυτόματο
τρόπο, όπως απαιτείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν επιλεχθεί Dose Volume Prescription, αφήστε ένα εύλογο περιθώριο γύρω από
το PTV για την παρασκιά του MLC.
 

Σχετική δόση

Αυτή η ρύθμιση ορίζει την αναλογία δόσης σύμφωνα με τη γνώμη του ιατρού. Μια σχετική δόση
100% υποδεικνύει μια απόλυτη 1.

Υπολογισμός δόσης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις παραμέτρους υπολογισμού δόσης. Βλ. σελίδα 222.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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7.3.3 Αντιστοίχιση τύπων στα αντικείμενα

Γενικές πληροφορίες

Σε κάθε αντικείμενο μπορεί να αντιστοιχιστεί ένας συγκεκριμένος τύπος αντικειμένου
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά επιλογής δίπλα από τη λίστα, π.χ. PTV ή Boost.

Αντιστοίχιση αντικειμένου

Εικόνα 83 

Διαθέσιμες ρυθμίσεις

Τύπος αντικει-
μένου

Περιγραφή

PTV Το αντίστοιχο αντικείμενο ρυθμίζεται ως τον προγραμματισμένο όγκο-στόχο.

Boost
Μια επιλεγμένη περιοχή του προγραμματισμένου όγκου-στόχου μπορεί να ορι-
στεί για τη λήψη μιας υψηλότερης δόσης.
Τα αντικείμενα ενίσχυσης πρέπει να είναι πάντα μέρος του PTV.

OAR
Στις σύμμορφες θεραπείες, οι ρυθμίσεις που έχουν οριστεί για τα αντικείμενα
OAR (βλ. σελίδα 179) επηρεάζουν άμεσα την αυτόματη βελτιστοποίηση φύλ-
λων.

Other

Αν απαιτείται, αυτή η επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον ορισμό δομών
γενικού ενδιαφέροντος που δεν είναι απευθείας σχετικά για την περιοχή θερα-
πείας. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες διαθέσιμες ρυθμίσεις για αυτόν τον τύπο
αντικειμένου.

Τρόπος αντιστοίχισης τύπων αντικειμένου

Βήματα

1. Επιλέξτε αντικείμενο στη λίστα.

2.

Αντιστοιχίστε έναν τύπο ενεργοποιώντας ένα κουμπί επιλογής π.χ. PTV, OAR κ.λπ. Το
αντικείμενο θα αλλάξει χρώμα στη λίστα.
Επίσης μπορούν να επιλεγούν μαζί κατάλληλα αντικείμενα (χρησιμοποιώντας το ποντίκι
με το πλήκτρο Shift ή Ctrl) και να αντιστοιχιστεί ένας συγκεκριμένος τύπος αντικειμένου
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά επιλογών.

3. Ορίστε τις συνταγογραφήσεις δόσεων για κάθε αντικείμενο PTV και Boost.

4. Ορίστε τους περιορισμούς για κάθε αντικείμενο OAR.

5. Ορίστε τους στόχους για κάθε αντικείμενο PTV, Boost και OAR.

Ορισμός συνταγογράφησης

178 Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης Αναθ. 1.5 iPlan® RT Έκδ. 4.5



7.3.4 Ορισμός συνταγογράφησης δόσης για αντικείμενα PTV και Boost

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να ορίσετε πληροφορίες συνταγογράφησης και κλάσματος για κάθε αντικείμενο PTV
που εμφανίζεται στη λίστα Objects.

Περιοχή ρυθμίσεων

Εικόνα 84 

Τρόπος ορισμού ρυθμίσεων αντικειμένου PTV

Βήματα

1. Επιλέξτε το αντικείμενο-στόχο στη λίστα Objects.

2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το κουμπί επιλογής PTV. Το αντικείμενο θα πρέπει τώρα να
έχει πράσινο χρώμα και να είναι χαρακτηρισμένο ως PTV.

3. Ορίστε το συνολικό αριθμό κλασμάτων με το πλαίσιο Number of Fractions.

4.

Ορίστε τη δόση. Αυτή μπορεί να είναι είτε:
• Μια ειδική δόση για κάθε επιλογή Single Fraction, ή
• Μια συνολική δόση για την επιλογή All Fractions.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Dose Display (βλ. σελίδα 234) για
να ορίσετε:
• Τη μονάδα εμφάνισης δόσης (cGy ή Gy)
• Αν η δόση είναι σχετική ή απόλυτη

5.

Ορίστε ένα στόχο κανονικοποίησης:
• Χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα για να ορίσετε έναν προτιμώμενο στόχο
κανονικοποίησης ως στόχο απόλυτης ή σχετικής δόσης ή

• Ορίστε απευθείας το Normalization ως ποσοστό του Όγκου (V%).
• Ορίστε ένα σημείο κανονικοποίησης στο ιστόγραμμα δόσης-όγκου (DVH) επιλέγοντας
ένα σημείο περιορισμού, κάνοντας δεξιό κλικ με το ποντίκι για να εμφανιστεί το θεματικό
μενού και επιλέγοντας Normalization. Βλ. σελίδα 185.

Ο καθορισμένος στόχος θα διατηρηθεί από τη λειτουργία Refresh MU.
Για άμεση κανονικοποίηση κατά τη διάρκεια ευθέως υπολογισμού IMRT, επιλέξτε ένα
σημείο κανονικοποίησης, κάντε δεξιό κλικ με το ποντίκι για να εμφανιστεί το θεματικό
μενού και επιλέξτε Renormalize Post-Optimization.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η βελτιστοποίηση ανοίγματος για HybridArcs κανονικοποιεί και σε σημεία που
επιλέγονται για Renormalize Post-Optimization, αλλά μόνο αν δεν εκκρεμεί καμία
βελτιστοποίηση IMRT.
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Βήματα

6. Η περιοχή Assigned groups χρησιμεύει σε μεταγενέστερο χρόνο, για τον ορισμό
ομάδων θεραπείας (βλ. σελίδα 189).

Τρόπος ορισμού ρυθμίσεων αντικειμένου Boost

Μπορείτε να ορίσετε ρυθμίσεις για αντικείμενα Boost με τον ίδιο τρόπο όπως για τα αντικείμενα
PTV. Στην περίπτωση αντικειμένων Boost, συμπληρώνεται η δόση PTV. Το συνολικό αποτέλεσμα
εμφανίζεται σωστά στο ιστόγραμμα δόσης-όγκου (βλ. σελίδα 183).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν ο στόχος σας αποτελείται από δύο PTV, το ένα μέσα στο άλλο, συνιστούμε να
αντιστοιχίσετε τον τύπο αντικειμένου boost στο PTV που βρίσκεται στο εσωτερικό του άλλου.
 

PTV και προ-προγραμματισμός

Αν εκτελείτε ευθύ σχεδιασμό, κάθε PTV ή αντικείμενο boost πρέπει να σχετίζεται με ένα ισόκεντρο
(βλ. σελίδα 193).

PTV και προγραμματισμός IMRT

Κατά τον προγραμματισμό IMRT, μπορείτε να χορηγήσετε θεραπεία σε πολλαπλά PTV με μία
ομάδα θεραπείας και μπορείτε να χορηγήσετε θεραπεία με ένα ολοκληρωμένο αντικείμενο
ενίσχυσης. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν χρειάζεται να επιλέξετε ομάδα θεραπείας για τα
αντικείμενα boost, και μπορείτε να αγνοήσετε τον αριθμό των κλασμάτων, καθώς λαμβάνεται
υπόψη μόνο η τιμή δόσης. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Λάβετε υπόψη ότι κατά τη χορήγηση θεραπείας σε πολλαπλές αλλοιώσεις με μία
μεμονωμένη ομάδα θεραπείας, για πρακτικούς και τεχνικούς λόγους υπάρχουν περιορισμοί
σχετικά με την απόσταση μεταξύ των αλλοιώσεων και τη θέση τους μέσα στο πιθανό πεδίο
ακτινοβολίας.
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7.3.5 Ορισμός περιορισμών δόσης για αντικείμενα OAR

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να ορίσετε το επίπεδο προστασίας που πρέπει να λαμβάνει κάθε OAR κατά τη διάρκεια
του προγραμματισμού.

Φροντίστε πάντα να σχηματίζεται το σωστό περίγραμμα και να ορίζονται σωστά τα OAR,
για την αποφυγή ακούσιας χορήγησης δόσης στα OAR.

OAR Settings

Εικόνα 85 

Τρόπος ορισμού ρυθμίσεων αντικειμένου OAR

Βήματα

1. Επιλέξτε το αντικείμενο-στόχο στη λίστα Objects.

2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το κουμπί επιλογής OAR. Το αντικείμενο θα πρέπει τώρα
να έχει μπλε χρώμα και να είναι χαρακτηρισμένο ως OAR.

3. Αν θέλετε να εκτελέσετε Forward Planning, ορίστε μια ιδιότητα για το OAR Type (βλ.
παρακάτω).

4. Αν θέλετε να εκτελέσετε Inverse Planning, ορίστε μια τιμή Guardian για κάθε OAR (βλ.
παρακάτω).

Προ-σχεδιασμός

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε τη λειτουργία Forward Planning, μπορείτε να αντιστοιχίσετε σε
κάθε OAR ένα από τρία επίπεδα προτεραιότητας που λαμβάνονται υπόψη σε επακόλουθο
σχεδιασμό:

Προτεραιότητα
OAR

Περιγραφή

OAR Type 1

Το σύστημα λαμβάνει αυτά τα αντικείμενα υπόψη κατά τη διάρκεια βελτιστο-
ποίησης των φύλλων.
Τα αντικείμενα OAR με προτεραιότητα 1 πρέπει να αποκλείονται για την προ-
στασία της αντίστοιχης περιοχής. Ωστόσο, ανάλογα με τη θέση του PTV,
μπορεί να μην είναι πάντα εφικτός πλήρης αποκλεισμός 100%.
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Προτεραιότητα
OAR

Περιγραφή

OAR Type 2

Το σύστημα λαμβάνει και αυτά τα αντικείμενα υπόψη κατά τη διάρκεια βελτι-
στοποίησης των φύλλων.
Τμήματα του περιθωρίου PTV που επικαλύπτουν τα αντικείμενα OAR προτε-
ραιότητας 2 αποκλείονται για την προστασία της αντίστοιχης περιοχής.

OAR Type 3 Αυτά τα αντικείμενα δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη βελτιστοποίηση φύλ-
λων.

Ανάστροφος σχεδιασμός

Αν θέλετε να εκτελέσετε Inverse Planning, μπορείτε να ορίσετε μια τιμή Guardian για κάθε OAR. 

Τύπος OAR Προεπιλεγμένη τιμή προφύλαξης

OAR Type 1 Η προεπιλεγμένη ρύθμιση παρέχει 100% προστασία για το αντιστοιχισμένο
αντικείμενο.

OAR Type 2 Η προεπιλεγμένη ρύθμιση παρέχει 66% προστασία για το αντιστοιχισμένο
αντικείμενο.

OAR Type 3 Η προεπιλεγμένη ρύθμιση παρέχει 33% προστασία για το αντιστοιχισμένο
αντικείμενο.

Σε περίπτωση θεραπειών σύμμορφης δέσμης και σύμμορφου τόξου, οι ρυθμίσεις τιμής
προφύλαξης δεν επηρεάζουν τον αυτόματο υπολογισμό μονάδων παρακολούθησης (MU).

Ρυθμίσεις προφύλαξης και IMRT

Οι ρυθμίσεις προφύλαξης είναι ιδιαίτερα σημαντικές για βελτιστοποίηση δόσης κατά τη διάρκεια
θεραπειών IMRT και HybridArc, καθώς οι υπολογισμένες βελτιστοποιήσεις είναι το αποτέλεσμα
πολλαπλασιασμών με το ποσοστό της τιμής προφύλαξης.
• Αν η τιμή προφύλαξης για ένα OAR έχει ρυθμιστεί σε 100%, το OAR θα τύχει μέγιστης
προσοχής κατά τη βελτιστοποίηση δόσης.

• Ένα OAR με ρύθμιση τιμής προφύλαξης 0% δεν θα λαμβάνεται καθόλου υπόψη κατά τη
διάρκεια της βελτιστοποίησης δόσης.

• Αν, για τις θεραπείες HybridArc, η τιμή προφύλαξης για ένα OAR έχει οριστεί σε λιγότερο από
10%, τότε το OAR δε λαμβάνεται υπόψη για βελτιστοποίηση του ανοίγματος.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη βελτιστοποίηση δόσης, ανατρέξτε στο σελίδα 327.

Σχέση δόσης

Η σχέση δόσης για εμφάνιση παρουσιάζεται στο κάτω μέρος της περιοχής ρυθμίσεων, στην
περιοχή General Dose Relation for Display. Αν έχουν οριστεί δύο ή περισσότερα PTV για το
πλάνο θεραπείας με διαφορετικές δόσεις συνταγογράφησης, είναι δυνατό να ρυθμίσετε αυτή την
τιμή, ώστε να εφαρμοστεί κατάλληλη σχέση. Πρόκειται μόνο για ρύθμιση εμφάνισης και δεν
επηρεάζει την πραγματική συνταγογράφηση δόσης.

Η τιμή All Fractions είναι ίση με την ποσοστιαία δόση που περιμένετε για ένα PTV. Για όλες
τις συνηθισμένες ρυθμίσεις, αυτή η τιμή θα πρέπει να συσχετίζεται με τη σχέση δόσης. Για
παράδειγμα, θα μπορούσατε να συνταγογραφήσετε 20,0 Gy σε ένα PTV αν η προτιμώμενη
εμφανιζόμενη σχέση ήταν 80% = 16,0 Gy. Ο βαθμός περιπλοκότητας αυξάνεται για
πολλαπλά PTV με διαφορετικά συνταγογραφικά σχήματα.

Ορισμός συνταγογράφησης

182 Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης Αναθ. 1.5 iPlan® RT Έκδ. 4.5



7.3.6 Αναθεώρηση του ιστογράμματος δόσης-όγκου

Γενικές πληροφορίες

Ένα ιστόγραμμα δόσης όγκου (DVH) εμφανίζεται για κάθε αντικείμενο στην κεντρική περιοχή του
παραθύρου διαλόγου Create Plan.
Αυτό δείχνει, για κάθε αντικείμενο, πόση δόση θα πρέπει να λάβει κάθε αναλογία του αντικειμένου.
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το ιστόγραμμα δόσης-όγκου εξαρτώνται από το
αντικείμενο και τις ρυθμίσεις συνταγογράφησης.

Τρόπος αναθεώρησης του ιστογράμματος δόσης-όγκου για ένα αντικείμενο

Για να προβάλετε το ιστόγραμμα δόσης-όγκου για ένα αντικείμενο, επιλέξτε το συγκεκριμένο
αντικείμενο από τη λίστα Objects. Εμφανίζεται το ιστόγραμμα δόσης-όγκου.

Το ιστόγραμμα δόσης-όγκου δεν θα πρέπει να είναι το μόνο κριτήριο για την απόφαση
σχετικά με την ακρίβεια του πλάνου θεραπείας. Άλλο δυνατό κριτήριο είναι η εμφάνιση
κατανομής δόσης.

Ιστόγραμμα δόσης-όγκου (παράδειγμα PTV)

①

②

③

④

⑤

⑤

Εικόνα 86 

Αρ. Στοιχείο Λειτουργία

① Volume Κάντε κλικ εδώ για να τροποποιήσετε τη μονάδα εμφάνισης όγκου
(ccm ή ποσοστό).

② Αναλογία δόσης-
όγκου

Εμφανίζεται για κάθε σημείο περιορισμού που ορίζεται στο γρά-
φημα για το τρέχον αντικείμενο. Βλ. σελίδα 185.

③ Σκιασμένες περιοχές
Περιοχές στο ιστόγραμμα δόσης-όγκου από τις οποίες δεν πρέπει
να περάσει η γραφική παράσταση του ιστογράμματος δόσης-
όγκου.
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Αρ. Στοιχείο Λειτουργία

④ Dose Κάντε κλικ εδώ για να τροποποιήσετε τη μονάδα εμφάνισης δόσης
(Gy, cGy ή ποσοστό).

⑤ Σημεία περιορισμού Βλ. σελίδα 185.

Άξονες Χ και Υ

Άξονας Περιγραφή

Άξονας Υ Όγκος αντικειμένου (% ή ccm).

Άξονας Χ Δόση που λαμβάνεται από το συγκεκριμένο όγκο [σχετική (%) ή απόλυτη (Gy ή
cGy)].

Τιμή προφύλαξης

Η ρύθμιση της τιμής προφύλαξης για το τρέχον OAR εμφανίζεται στη γραφική παράσταση κάτω
από τη σχέση δόσης.

Τρόπος αλλαγής εύρους όγκου ή δόσης

Αν θέλετε να αυξήσετε το εμφανιζόμενο εύρος όγκου ή δόσης, κάντε κλικ κατά μήκος των βελών
στο τέλος των αξόνων y και x μέχρι η γραφική παράσταση να φτάσει το απαιτούμενο εύρος. Ένα
διπλό κλικ με το ποντίκι σε έναν άξονα την προσαρμόζει αυτόματα στο βέλτιστο μέγεθος.

Ορισμός συνταγογράφησης
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7.3.7 Ορισμός περιορισμών και στόχων

Περιορισμοί

Οι περιορισμοί χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό της δόσης που λαμβάνεται από δομές εκτός
του όγκου-στόχου. Συνήθως ορίζονται από τον ιατρό.

Περιορισμοί κατά προτεραιότητα

Με τον ορισμό ενός περιορισμού κατά προτεραιότητα αντιστοιχίζεται σε αυτόν υψηλότερη
προτεραιότητα στην περίπτωση αντικειμένων PTV, και για όλα τα αντικείμενα σε περίπτωση
αντίστροφου προγραμματισμού.
Η στάθμιση για τα αντικείμενα OAR κατά προτεραιότητα σε IMRT αυξάνεται κατά συντελεστή 10
(χαμηλό OAR), 100 (μέτριο OAR) ή 1.000 (υψηλό OAR).
Η εκ νέου κανονικοποίηση της συνταγογράφησης υπολογίζεται έτσι, ώστε το ιστόγραμμα δόσης-
όγκου που προκύπτει να αντιστοιχεί πάντα σωστά στον περιορισμό κατά προτεραιότητα.

Στόχοι

Μπορείτε να ορίσετε στόχους καθώς και περιορισμούς. Οι στόχοι χρησιμοποιούνται για
προγραμματισμό θεραπείας IMRT. Οι στόχοι σας δίνουν τη δυνατότητα να ορίσετε τις τιμές που
προτιμάτε για ένα βέλτιστο πλάνο, ενώ παραμένετε εντός των ορίων που ορίζουν οι περιορισμοί.

Διαθέσιμοι περιορισμοί

Ανάλογα με την επιλεγμένη συνταγογράφηση και τον τύπο θεραπείας, και ανάλογα με τον τύπο
αντικειμένου, η χρήση περιορισμών διαφέρει ως εξής:

Συνταγογράφηση/
θεραπεία

PTV/Boost OAR Other

Συνταγογράφηση
όγκου δόσης

3 προεπιλεγμένοι
περιορισμοί
Τιμές οριζόμενες από
το χρήστη
Χρήση σε υπολογι-
σμό μονάδων παρα-
κολούθησης

Αριθμός περιορι-
σμών που ορίζονται
από τον χρήστη
Τιμές οριζόμενες από
το χρήστη
Μόνο εμφάνιση

Χωρίς περιορισμούς

Συνταγογράφηση
σημείου

2 προεπιλεγμένοι
περιορισμοί
Τιμές οριζόμενες από
το χρήστη
Μόνο εμφάνιση

Ανάστροφος σχεδια-
σμός

Ο αριθμός των περιορισμών εξαρτάται από τον επιλεγμένο τύπο αντικει-
μένου
Όλοι οι περιορισμοί που ορίζονται για όλα τα αντικείμενα λαμβάνονται
υπόψη κατά τη βελτιστοποίηση της δόσης

Τρόπος τροποποίησης των υπαρχόντων περιορισμών στο ιστόγραμμα δόσης-όγκου

Βήματα

1. Επιλέξτε το σχετικό αντικείμενο στη λίστα Objects.

2. Απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Change Only Objectives.
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Βήματα

3.
Επιλέξτε ένα σημείο περιορισμού στο ιστόγραμμα δόσης-όγκου χρησιμοποιώντας το
ποντίκι. (Βλ. Εικόνα 86.)
Το σημείο επισημαίνεται και μπορείτε να το σύρετε σε μια άλλη θέση.

4. Για να διαγράψετε ένα σημείο περιορισμού ή για να το ορίσετε ως περιορισμό κατά
προτεραιότητα, κάντε δεξιό κλικ σε αυτό με το ποντίκι για να ανοίξετε ένα θεματικό μενού.

Τρόπος προσθήκης στόχων στο ιστόγραμμα δόσης-όγκου

Βήματα

1. Επιλέξτε το σχετικό αντικείμενο στη λίστα Objects.

2. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Change Only Objectives.

3.

Επιλέξτε ένα σημείο περιορισμού στο ιστόγραμμα δόσης-όγκου χρησιμοποιώντας το
ποντίκι. (Βλ. Εικόνα 86.)
Το σημείο επισημαίνεται και μπορείτε να σύρετε ένα νέο σημείο από εκεί σε μια άλλη
θέση.
Ο κατώτατος και ο ανώτατος περιορισμός ενός PTV μπορούν να οριστούν ως στόχοι που
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το IMRT.

4. Για να διαγράψετε ένα στόχο ή για να τον ορίσετε ως στόχο κατά προτεραιότητα, κάντε
δεξιό κλικ σε αυτόν με το ποντίκι για να ανοίξετε ένα θεματικό μενού.

Περιορισμοί και στόχοι στο ιστόγραμμα δόσης-όγκου

Γραφικό

Περιορισμός (ορίζεται από τον ιατρό)

Σημείο κανονικοποίησης

Στόχος (για βελτιστοποίηση)

Περιορισμός και στόχος

Κατά προτεραιότητα (υποδεικνύεται από ένα πρόσθετο περίγραμμα)

Τρόπος τροποποίησης περιορισμών και στόχων στο παράθυρο διαλόγου Edit

Βήματα

1. Επιλέξτε το σχετικό αντικείμενο στη λίστα Objects.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Numeric.

3. Ορίστε με μη αυτόματο τρόπο τις τιμές όγκου (σε %) και δόσης (σε Gy) για κάθε σημείο.
Το σημείο θα τοποθετηθεί σύμφωνα με το ιστόγραμμα δόσης-όγκου.

Ορισμός συνταγογράφησης
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Βήματα

4.

Για τα αντικείμενα PTV και boost ①, μπορούν να οριστούν τρεις περιορισμοί: χαμηλότερη
δόση, επιθυμητή δόση ή 50% της δόσης και υψηλότερη δόση.
Για τα αντικείμενα OAR ②, μπορούν να οριστούν πολλαπλά σημεία περιορισμού. Πρέπει
να ορίζεται πάντα μέγιστη δόση.

①

②

5. Αν απαιτείται, μπορείτε επίσης να ορίσετε έναν περιορισμό ως Prioritize ή ως Objective.

6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας.

Τρόπος προσθήκης νέων περιορισμών

Μπορείτε να δημιουργήσετε νέους περιορισμούς μόνο για OAR. Για να το κάνετε:

Βήματα

1. Επιλέξτε το απαιτούμενο αντικείμενο OAR από τη λίστα Objects (βλ. σελίδα 178).

2.

Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο υψηλότερο σημείο του άξονα όγκου στο
ιστόγραμμα όγκου-δόσης (που υποδεικνύεται από ένα σημείο που διασταυρώνεται με μια
γραμμή) και σύρετε το δείκτη του ποντικιού μέχρι το νέο σημείο να εμφανιστεί στο
γράφημα.
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Τρόπος αποθήκευσης περιορισμών ως προτύπων

Βήματα

1.

Για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις περιορισμών ως πρότυπο για επακόλουθη
χρήση, κάντε κλικ στην επιλογή Save As ... δίπλα στη λίστα Constraint Templates για να
ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Save.

2. Καταχωρήστε ένα κατάλληλο όνομα για το πρότυπο περιορισμού στο πεδίο Enter new
name.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Save για να αποθηκεύσετε το νέο πρότυπο περιορισμού.

Τρόπος χρήσης των προτύπων περιορισμών

Τα πρότυπα περιορισμών που έχουν αποθηκευτεί όπως περιγράφεται στο σελίδα 188 μπορούν
να επιλεχθούν και να εφαρμοστούν στο τρέχον DVH.

Εικόνα 87 

Βήματα

1. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Constraint Templates, επιλέξτε το πρότυπο για εφαρμογή
στο τρέχον ιστόγραμμα δόσης-όγκου.

2. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις επιλεγμένες τιμές σε μεταγενέστερο χρόνο, όπως
περιγράφεται στο σελίδα 185.

3. Αν δεν είναι πλέον απαραίτητο κάποιο πρότυπο, επιλέξτε το και καταργήστε το κάνοντας
κλικ στην επιλογή Delete.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα περιορισμών μπορείτε να βρείτε στο σελίδα
318.

Ορισμός συνταγογράφησης
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7.3.8 Τροποποίηση μιας υπάρχουσας συνταγογράφησης

Γενικές πληροφορίες

Αφού δημιουργήσετε το πλάνο θεραπείας (βλ. σελίδα 172), μπορείτε να επεξεργαστείτε τις
πληροφορίες της συνταγής ανά πάσα στιγμή.

Τρόπος τροποποίησης μιας συνταγογράφησης

Κάνοντας κλικ στην επιλογή Prescription στην καρτέλα Prescription στην περιοχή λειτουργιών
της κύριας οθόνης. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Prescription.

Συνιστάται ιδιαίτερα η αναθεώρηση των υπολογισμένων κατανομών δόσης και των
ιστογραμμάτων δόσης-όγκου μετά τις τροποποιήσεις στο παράθυρο διαλόγου Prescription
και έπειτα κάνοντας κλικ στην επιλογή Refresh MU στην περιοχή λειτουργιών.

Παράθυρο διαλόγου Prescription

Εικόνα 88 

Τι μπορεί να τροποποιηθεί;

Αυτό το παράθυρο διαλόγου περιέχει παρόμοιες επιλογές διαμόρφωσης με το παράθυρο
διαλόγου Create Plan (βλ. σελίδα 175), το οποίο χρησιμοποιείται αρχικά για τον ορισμό των
απαιτούμενων παραμέτρων της συνταγής.
Ωστόσο, δεν είναι πλέον δυνατό να αλλάξετε τον τύπο συνταγής (βλ. σελίδα 177).
Είναι επίσης δυνατό να ορίσετε αν οι ομάδες θεραπείας που παρατίθενται στην περιοχή
Assigned groups θα πρέπει να αποκλειστούν από το δοσολογικό σχεδιασμό (βλ. σελίδα 190).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η τροποποίηση των Assigned groups δεν είναι διαθέσιμη κατά τη δημιουργία
σχεδίου, διότι η σχέση μεταξύ του PTV και του ισόκεντρου μπορεί να καθοριστεί αποκλειστικά στην
κύρια οθόνη σχεδιασμού θεραπείας (βλ. σελίδα 193).
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Τρόπος αντιστοίχισης ομάδων για υπολογισμό μονάδων παρακολούθησης

Μπορείτε να καθορίσετε αν οι ομάδες θεραπείας που αναφέρονται στην περιοχή Assigned
groups λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό MU.

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο Edit στο παράθυρο διαλόγου Prescription.

2.

Στο παράθυρο διαλόγου Edit που εμφανίζεται, μπορείτε να κάνετε τα εξής:
Να ορίσετε αν η ομάδα θεραπείας και το PTV (π.χ. Tumor) θα πρέπει να
συμπεριληφθούν στο δοσολογικό σχεδιασμό.
Να ορίσετε έναν κατάλληλο σχετικό συντελεστή στάθμισης αν το πλάνο θεραπείας
περιέχει πολλαπλά ισόκεντρα.

Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε αυτές τις πληροφορίες σε μεταγενέστερο χρόνο
χρησιμοποιώντας το εικονίδιο Open Weighting Dialog που παρέχεται στην περιοχή λειτουργιών
κατά τον σχεδιασμό θεραπείας (βλ. σελίδα 204):

Ορισμός συνταγογράφησης
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7.3.9 Συνταγογράφηση σε ένα σημείο κανονικοποίησης

Γενικές πληροφορίες

Κατά τη συνταγογράφηση σε ένα σημείο κανονικοποίησης, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη
η αλγοριθμική και αριθμητική φύση του αποτελέσματος υπολογισμού.
Η υπολογισμένη παρασκιά του πεδίου ακτινοβολίας, η περιοχή με υψηλή διαβάθμιση δόσης, είναι
ιδιαίτερα ευαίσθητη σε διαφορές στον αλγόριθμο υπολογισμού δόσης.

Χαρακτηριστικά παρασκιάς

Οι διαφορές της διαμόρφωσης δέσμης και συνεπώς τα διαφορετικά χαρακτηριστικά της
παρασκιάς προκαλούνται από:
• Αλγοριθμικές και αριθμητικές βελτιώσεις στον αλγόριθμο εστιασμένης δέσμης μεταξύ των
διαφορετικών εκδόσεων του iPlan RT Dose.

• Διαφορετικούς αλγόριθμους υπολογισμού δόσης (π.χ. αλγόριθμος εστιασμένης δέσμης ή
Monte Carlo).

• Η στατιστική φύση του αλγόριθμου (Monte Carlo) προκαλεί στατιστικά διαφορετικά
υπολογισμένες δόσεις σημείων.

Κατά τη συνταγογράφηση και συγκεκριμένα στον περιορισμό χαμηλότερης δόσης PTV, πρέπει να
γνωρίζετε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι μικρές διαφορές στην αριθμητική μοντελοποίηση
μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις συνταγογραφημένες μονάδες παρακολούθησης.

Εικόνα 89 
Στην Εικόνα 89 εμφανίζονται δύο προφίλ δόσης που υπολογίζονται με διαφορετικούς
αλγόριθμους. Παρουσιάζεται η επίδραση των διαφορετικών παρασκιών δέσμης από
διαφορετικούς αλγόριθμους σε έναν όγκο PTV.

Παράδειγμα: Συνταγογράφηση μιας δόσης x 100% σε έναν όγκο PTV

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 89, η παρασκιά δέσμης επικαλύπτει περιοχές του PTV. Συνεπώς,
οποιαδήποτε διαφορά στην παρασκιά δέσμης, όταν χρησιμοποιούνται διαφορετικοί αλγόριθμοι
(π.χ., εστιασμένης δέσμης ή Monte Carlo) επηρεάζει την κατανομή δόσης στο PTV.
Συνεπώς, όλες οι αποκλίσεις των περιοχών χαμηλής δόσης του PTV (δηλ. οι περιοχές παρασκιάς
πεδίου) επηρεάζουν πλήρως τις συνταγογραφημένες μονάδες παρακολούθησης, επειδή αυτές
διαβαθμίζονται με τέτοιον τρόπο ώστε το σημείο δόσης με την ελάχιστη δόση να λαμβάνει τη
συνταγογραφούμενη δόση x μετά την εκ νέου διαβάθμιση των μονάδων παρακολούθησης.
Για τον αλγόριθμο Monte Carlo συγκεκριμένα, δε συνιστάται η κανονικοποίηση της δόσης στο
100% του όγκου PTV. Εξαιτίας της στατιστικής φύσης του αλγόριθμου, η κατανομή δόσης στον
όγκο του PTV επηρεάζει και το στατιστικό θόρυβο. Μια συνταγογράφηση δόσης x στο 100% του
όγκου οδηγεί αποτελεσματικά σε μια συνταγογράφηση σημείου σε ένα σημείο δόσης με ελαφρώς
πολύ χαμηλή δόση, εξαιτίας του στατιστικού θορύβου. Η συνταγογράφηση με τέτοιον τρόπο
μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά διαφορετικές μονάδες παρακολούθησης.
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Το σενάριο συνταγογράφησης στο 100% του όγκου PTV αποτελεί ένα ακραίο παράδειγμα.
Ωστόσο, μπορεί να συμβεί σχεδόν το ίδιο για τα μικρά PTV όταν εκτελείται συνταγογράφηση σε
κλάσματα του PTV. Και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να εξετάσετε αν είναι λογικό να γίνει
συνταγογράφηση, για παράδειγμα, για το 90% του όγκου PTV, αν ο όγκος του PTV είναι τόσο
μικρός, ώστε οι μικρές αποκλίσεις της παρασκιάς της δέσμης να επηρεάσουν σημαντικά τη δόση
του 90% του όγκου PTV.

Ορισμός συνταγογράφησης
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7.4 Προσθήκη ομάδων θεραπείας
7.4.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Αφού ολοκληρώσετε τον ορισμό των παραμέτρων συνταγής (βλ. σελίδα 175), μπορείτε να ορίσετε
τις παραμέτρους θεραπείας.

Τι είναι μια ομάδα θεραπείας;

Μια ομάδα θεραπείας ορίζει μια μεμονωμένη θεραπεία ενός PTV και περιλαμβάνει τα εξής:
• Μηχάνημα που θα χρησιμοποιηθεί
• Ισόκεντρο
• Απεικονιστικό σύστημα:

- IMRT
- Σύμμορφη δέσμη
- Σύμμορφο τόξο
- Κυκλικό τόξο
- HybridArc

• Πληροφορίες κατευθυντήρα
• Αριθμό δεσμών, κατανομή και γωνίες όπου είναι δυνατό

Τρόπος προσθήκης μιας ομάδας θεραπείας

Βήματα

1.

Επιλέξτε το αντικείμενο The RTPlan στην περιοχή λειτουργιών.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Add Treatment Group στην καρτέλα Functions, στην περιοχή
λειτουργιών, για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Group.
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Παράθυρο διαλόγου Group

Εικόνα 90 

Τρόπος ορισμού μιας ομάδας θεραπείας

Βήματα

1.
Καταχωρήστε ένα όνομα για την ομάδα θεραπείας στο πεδίο Group name.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Σε κάθε όνομα ομάδας δίνεται το προεπιλεγμένο πρόθεμα “Group”.
 

2. Με τη χρήση της αναπτυσσόμενης λίστας Select PTV, επιλέξτε το PTV στο οποίο θα
πρέπει να αντιστοιχιστεί η ομάδα θεραπείας.

3.

Στην περιοχή Isocenter coordinate, επιλέξτε:
• Use existing coordinate για να τοποθετήσετε την ομάδα θεραπείας χρησιμοποιώντας,
για παράδειγμα, τις υπάρχουσες συντεταγμένες ομάδας θεραπείας iPlan RT Dose,
εξωτερικές συντεταγμένες που εισάγονται μέσω του DICOM RT ή επισημασμένα σημεία
που δημιουργούνται με το iPlan Cranial.

• New coordinate in selected PTV για τοποθέτηση της νέας ομάδας θεραπείας στο
γεωμετρικό κέντρο του επιλεγμένου PTV.

Η αναπτυσσόμενη λίστα για την επιλογή Use existing coordinate περιλαμβάνει επίσης
εξωτερικές συντεταγμένες που εισάγονται μέσω του DICOM RT. Αν επιλεγούν εξωτερικές
συντεταγμένες, δεν είναι δυνατή η επανατοποθέτηση στη συνέχεια.

4.

Επιλέξτε το προφίλ του μηχανήματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στην ενότητα Se-
lect profile.
Αν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Hide older profiles, εμφανίζεται μόνο το πιο πρόσφατο
προφίλ για κάθε όνομα προφίλ.

Προσθήκη ομάδων θεραπείας
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Βήματα

5.

Στην περιοχή Irradiation setup, ορίστε τη ρύθμιση θεραπείας χρησιμοποιώντας τα εξής:
• Create new elements: επιλέξτε έναν τύπο θεραπείας ανάλογα με τις επιλογές
θεραπείας που υποστηρίζονται από το επιλεγμένο προφίλ μηχανήματος. Μπορείτε
επίσης να ορίσετε επιπρόσθετες παραμέτρους θεραπείας (βλ. σελίδα 198), ανάλογα με
τον επιλεγμένο τύπο θεραπείας.

• Use template: εδώ μπορείτε να επιλέξετε μια ομάδα στοιχείων θεραπείας με βάση
κάποιο πρότυπο που έχει οριστεί εκ των προτέρων από την κλινική σας για τον τύπο
όγκου, π.χ. AVM (βλ. σελίδα 320).

6. Αφού διαμορφώσετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο κουμπί OK για
επιβεβαίωση.

Συγκεκριμένη ρύθμιση ακτινοβόλησης

Αν επιλέξατε Create new elements, πρέπει να οριστούν διάφορες παράμετροι στην περιοχή
Irradiation setup, στο παράθυρο διαλόγου Group. Αυτές ποικίλλουν ανάλογα με το απεικονιστικό
σύστημα θεραπείας και περιγράφονται παρακάτω:
• σελίδα 195
• Σελίδα 195
• Σελίδα 196
• Σελίδα 196
• Σελίδα 197
Ένα απεικονιστικό σύστημα θεραπείας μπορεί να επιλεχθεί μόνο αν το επιτρέπει το επιλεγμένο
προφίλ μηχανήματος.

Τρόπος δημιουργίας μιας ομάδας θεραπείας σύμμορφης δέσμης

Βήματα

1. Ενεργοποιήστε την επιλογή Conformal beam κάτω από το Treatment Type.

2. Εισαγάγετε τη γωνία κατευθυντήρα στο πεδίο Coll. angle.

3. Μπορείτε να ορίσετε ένα περιθώριο PTV στο πεδίο Margin για τον υπολογισμό του
σχήματος PTV.

4. Εδώ μπορείτε να ορίσετε μια κατανομή δέσμης που να είναι κατάλληλη για θεραπεία Cra-
nial ή Extracranial στο πεδίο Distribution.

5.

Ορίστε:
• Elements: ο αριθμός των στοιχείων θεραπείας (δέσμες)
• Gantry spread
• Table spread
• Off-center: ορίζει πόσο μακριά από την κεντραρισμένη κατανομή περιστρέφονται οι
δέσμες

Τρόπος δημιουργίας μιας ομάδας θεραπείας IMRT

Βήματα

1. Ενεργοποιήστε την επιλογή IMRT beam κάτω από το Treatment Type.

2. Εισαγάγετε τη γωνία κατευθυντήρα στο πεδίο Coll. angle.

3. Μπορείτε να ορίσετε ένα περιθώριο PTV στο πεδίο Margin για τον υπολογισμό του
σχήματος PTV.

4. Εδώ μπορείτε να ορίσετε μια κατανομή δέσμης που να είναι κατάλληλη για θεραπεία Cra-
nial ή Extracranial στο πεδίο Distribution.
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Βήματα

5.

Ορίστε:
• Elements: ο αριθμός των στοιχείων θεραπείας (δέσμες)
• Gantry spread
• Table spread
• Off-center: ορίζει πόσο μακριά από την κεντραρισμένη κατανομή περιστρέφονται οι
δέσμες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις παραμέτρους υπολογισμού δόσης IMRT στο
παράθυρο διαλόγου RTPlan Properties. Βλ. σελίδα 222.
 

Αφού δημιουργήσετε την ομάδα θεραπείας IMRT, μπορείτε να την βελτιστοποιήσετε όπως
περιγράφεται στο σελίδα 199.

Τρόπος δημιουργίας μιας ομάδας σύμμορφου τόξου (στατικό ή δυναμικό)

Βήματα

1. Ενεργοποιήστε την επιλογή Conformal Arc (Static) ή την επιλογή Conformal Arc (Dy-
namic) κάτω από το Treatment Type.

2. Εισαγάγετε τη γωνία κατευθυντήρα στο πεδίο Coll. angle.

3. Μπορείτε να ορίσετε ένα περιθώριο PTV στο πεδίο Margin για τον υπολογισμό του
σχήματος PTV.

4. Εδώ μπορείτε να ορίσετε μια κατανομή δέσμης που να είναι κατάλληλη για θεραπεία Cra-
nial ή Extracranial στο πεδίο Distribution.

5.

Ορίστε:
• Elements: ο αριθμός των στοιχείων θεραπείας (τόξα)
• Table spread
• Arc length

Εξαιτίας του μεγέθους βήματος 10 μοιρών για τον υπολογισμό δόσης των θεραπειών
σύμμορφου τόξου, ενδέχεται η υπολογισμένη δόση να είναι ανακριβής. Συνιστάται
ιδιαίτερα να εκτελείται επαλήθευση σε ομοίωμα για κάθε πλάνο θεραπείας σύμμορφου
τόξου.

Τρόπος δημιουργίας μιας ομάδας σύμμορφου τόξου

Βήματα

1. Ενεργοποιήστε την επιλογή Circular Arc στην περιοχή Treatment Type.

2.
Εισαγάγετε τη διάμετρο κατευθυντήρα στο πεδίο Diameter.
Αν ενεργοποιήσετε το Automatic, η διάμετρος κάθε κυκλικού κώνου της νέας ομάδας
θεραπείας αρχικά προσαρμόζεται στο μεσοσταθμισμένο σχήμα PTV.

3. Μπορείτε να ορίσετε ένα περιθώριο PTV στο πεδίο Margin για τον υπολογισμό του
σχήματος PTV.

4.

Μπορείτε να ορίσετε Overlap για κυκλικά τόξα:
• Στο 100%, το μεσοσταθμισμένο σχήμα PTV που προκύπτει είναι η διασταύρωση όλων
των σχημάτων PTV που υπολογίζονται για όλα τα σημεία ελέγχου βραχίονα.

• Σε 0%, το μεσοσταθμισμένο σχήμα PTV που προκύπτει είναι η ένωση όλων των
σχημάτων PTV που υπολογίζονται για όλα τα σημεία ελέγχου βραχίονα.

Η επικάλυψη και το περιθώριο PTV δεν μπορούν να τροποποιηθούν μετά τη δημιουργία
του τόξου. Η προβολή των αντιστοιχισμένων τιμών μπορεί να γίνει στην καρτέλα Plan
Content, επιλέγοντας την αντίστοιχη ομάδα.
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Βήματα

5. Εδώ μπορείτε να ορίσετε μια κατανομή δέσμης που να είναι κατάλληλη για θεραπεία Cra-
nial ή Extracranial στο πεδίο Distribution.

6.

Ορίστε:
• Elements: ο αριθμός των στοιχείων θεραπείας (τόξα)
• Table spread
• Arc length

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε να διαμορφώσετε τα διαστήματα απόστασης των δεσμών στο παράθυρο
διαλόγου RTPlan Properties. Βλ. σελίδα 222.
 

Τρόπος δημιουργίας μιας ομάδας HybridArc

Βήματα

1. Ενεργοποιήστε την επιλογή HybridArc στην περιοχή Treatment Type.

2. Εισαγάγετε τη γωνία κατευθυντήρα στο πεδίο Coll. angle.

3. Μπορείτε να ορίσετε ένα περιθώριο PTV στο πεδίο Margin για τον υπολογισμό του
σχήματος PTV.

4. Εισάγετε τον αριθμό δεσμών σε κάθε τόξο στο πεδίο Beams.

5. Εδώ μπορείτε να ορίσετε μια κατανομή δέσμης που να είναι κατάλληλη για θεραπεία Cra-
nial ή Extracranial στο πεδίο Distribution.

6.

Ορίστε:
• Elements: ο αριθμός των στοιχείων θεραπείας (τόξα)
• Table spread
• Arc length

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε ένα υβριδικό τόξο κάνοντας κλικ στο κουμπί Add
HybridArc στην περιοχή λειτουργιών. Αυτό το κουμπί απλοποιεί μόνο τη ροή εργασίας. Η
συμπεριφορά παραμένει αμετάβλητη.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Στην τρισδιάστατη εμφάνιση, η θέση των δεσμών IMRT μπορεί να επαληθευτεί στην
πίσω όψη. Π.χ., ένα HybridArc με γωνία τραπεζιού 0° δίνει έμφαση στην αντιπροσώπευση των
στοιχείων IMRT χρησιμοποιώντας την τρισδιάστατη επιλογή προβολής Caudal.
 

Αφού δημιουργηθεί η ομάδα θεραπείας στο HybridArc:

Βήματα

1. Ρυθμίστε τη στάθμιση τόξου-IMRT (βλ. σελίδα 206).

2. Εκτελέστε βελτιστοποίηση HybridArc ή εκτελέστε βελτιστοποίηση ανοίγματος και στη
συνέχεια βελτιστοποίηση IMRT (βλ. σελίδα 199).

Αν πρόκειται να χορηγηθεί θεραπεία σε περισσότερα από ένα ισόκεντρα από ένα τόξο (σε
ένα ισόκεντρο), σφάλματα περιστρεφόμενης ρύθμισης θα επηρεάσουν τα ισόκεντρα
“δορυφόρους”. Πάντα να διορθώνετε τα σφάλματα ρύθμισης πριν από τη θεραπεία,
ιδιαίτερα τα σφάλματα περιστρεφόμενης ρύθμισης, αν πρόκειται να χορηγηθεί θεραπεία σε
περισσότερες από μία αλλοιώσεις με ένα μόνο ισόκεντρο.

Η κατεύθυνση περιστροφής του βραχίονα μπορεί να αποπροσανατολιστεί στις διάφορες
φάσεις της διαδικασίας προγραμματισμού: Π.χ. τα σχήματα του MLC κατοπτρίζονται
εξαιτίας της περιστροφής του ανεστραμμένου βραχίονα ή δεν δηλώνεται σαφώς στην
εκτύπωση η επιλεγμένη κατεύθυνση περιστροφής. Επαληθεύστε πριν από τη θεραπεία ότι
έχει εισαχθεί η σωστή κατεύθυνση περιστροφής βραχίονα στο σύστημα εγγραφής και
επαλήθευσης (R&V) και ότι εμφανίζεται στην κονσόλα του γραμμικού επιταχυντή.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης Αναθ. 1.5 iPlan® RT Έκδ. 4.5 197



Πρότυπα θεραπειών

Αν επιλέξετε Use template, έχετε επίσης τη δυνατότητα να διαχειριστείτε τα διαθέσιμα πρότυπα
στο ειδικό παράθυρο διαλόγου (βλ. σελίδα 314).

Σημειώσεις για την ασφάλεια

Ανάλογα με τη γεωμετρική σύσταση των όγκων-στόχος και των υπό προστασία οργάνων
(OAR), υπάρχουν περιορισμοί ως προς τη δυνατότητα πραγματοποίησης περίπλοκων
κατανομών δόσεων. Πρέπει να αναθεωρήσετε προσεκτικά το τελικό πλάνο.

Λόγω βασικών αρχών της φυσικής, υπάρχουν περιορισμοί ως προς τη δυνατότητα για
περίπλοκες κατανομές δόσεων και ανταγωνιστικών συνταγογραφήσεων αντικειμένων PTV
και ενίσχυσης.

Προσθήκη ομάδων θεραπείας
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7.4.2 Βελτιστοποίηση μιας ομάδας θεραπείας IMRT ή HybridArc

Γενικές πληροφορίες

Αφού δημιουργήσετε μια ομάδα IMRT ή μια ομάδα θεραπείας HybridArc, μπορείτε να τη
βελτιστοποιήσετε (βλ. επίσης σελίδα 327).
Μπορείτε επίσης να βελτιστοποιήσετε ξεχωριστά το άνοιγμα HybridArc, πριν το βελτιστοποιήσετε
για την IMRT (βλ. σελίδα 353).

Τρόπος βελτιστοποίησης μιας ομάδας θεραπείας IMRT

Μπορείτε να βελτιστοποιήσετε μια ομάδα IMRT:
• Ακολουθώντας το βήμα Dose Optimization (βλ. σελίδα 327)
• Χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες στο βήμα Treatment Planning ως εξής:

Βήματα

1. Επιλέξτε την ομάδα θεραπείας IMRT από τη λίστα στην περιοχή λειτουργιών.

2.

Προεπιλέξτε τον τύπο αντίστροφου προγραμματισμού κάνοντας δεξιό κλικ με το ποντίκι
για να εμφανιστεί το θεματικό μενού. Επιλέξτε μία από τις επιλογές που διατίθενται στο
Select Inverse Planning Type, οι οποίες ορίζουν τη στάθμιση των OAR (βλ. σελίδα
339).

3. Κάντε κλικ στο Optimize IMRT.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η ομάδα θεραπείας IMRT βελτιστοποιείται χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους που
ορίζονται σε ένα προηγούμενο βήμα Dose Optimization. Αν αυτό το βήμα δεν είχε εκτελεστεί
προηγουμένως, πρέπει να το εκτελέσετε για τη βελτιστοποίηση του IMRT, διαφορετικά, κάντε μια
επιλογή στο Select Inverse Planning Type.
 

Τρόπος βελτιστοποίησης ενός HybridArc

Μπορείτε να βελτιστοποιήσετε το άνοιγμα (βλ. σελίδα 353) και την IMRT μιας ομάδας HybridArc:
• Ακολουθώντας το βήμα Dose Optimization (βλ. σελίδα 327)
• Χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες στο βήμα Treatment Planning ως εξής:
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Βήματα

1. Επιλέξτε την ομάδα θεραπείας HybridArc από τη λίστα στην περιοχή λειτουργιών.

2.

Προεπιλέξτε τον τύπο αντίστροφου προγραμματισμού κάνοντας δεξιό κλικ με το ποντίκι
για να εμφανιστεί το θεματικό μενού. Επιλέξτε μία από τις επιλογές που διατίθενται στο
Select Inverse Planning Type, οι οποίες ορίζουν τη στάθμιση των OAR για την
βελτιστοποίηση της IMRT και του ανοίγματος (βλ. σελίδα 339).

3.

Κάντε κλικ στα:
- Opt. Aperture για να βελτιστοποιήσετε μόνο το άνοιγμα
- Opt. HybridArc για να βελτιστοποιήσετε το άνοιγμα και την IMRT
Αν επιλέξετε τη βελτιστοποίηση του ανοίγματος μόνο, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε
αργότερα το IMRT κάνοντας κλικ στην επιλογή Optimize IMRT. Πάντα να
βελτιστοποιείτε το άνοιγμα πριν από το IMRT.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν δεν έχουν οριστεί παράμετροι IMRT, το HybridArc βελτιστοποιείται
χρησιμοποιώντας τις προεπιλεγμένες παραμέτρους.
 

Τρόπος κατάργησης βελτιστοποίησης

Για κατάργηση της βελτιστοποίησης:

Κατάργηση από

Ολόκληρο το πλάνο Επιλέξτε το πλάνο και κάντε κλικ στο Reset Inverse Optimization

Ομάδα θεραπείας IMRT Επιλέξτε την ομάδα θεραπείας και κάντε κλικ στο Reset IMRT

Προσθήκη ομάδων θεραπείας
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Κατάργηση από

Ομάδα θεραπείας
HybridArc

Επιλέξτε την ομάδα θεραπείας και κάντε κλικ:
• Reset All για κατάργηση της βελτιστοποίησης του IMRT και του
ανοίγματος. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή, αν έχουν προσαρ-
μοστεί οι βασικές παράμετροι του πλάνου θεραπείας (π.χ. αντικεί-
μενα, γωνίες, θέση ισόκεντρου).

• Reset IMRT για κατάργηση της βελτιστοποίησης του IMRT. Η επι-
λογή αυτή είναι χρήσιμη για τη ρύθμιση ακριβείας του πλάνου (μπο-
ρεί να προσαρμοστεί ο αριθμός των δεσμών IMRT και η στάθμιση
μεταξύ τόξου και IMRT).

• Reset Aperture για κατάργηση της βελτιστοποίησης του ανοίγμα-
τος (διαθέσιμο μόνο αν δεν έχει βελτιστοποιηθεί για IMRT).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε να αποφύγετε τα παράθυρα διαλόγου μετά από
αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιώντας το θεματικό μενού.
 

Τρόπος επιλογής μιας ομάδας για βελτιστοποίηση

Μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τις ομάδες IMRT ή HybridArc μεμονωμένα, για να αξιολογήσετε τις
επιπτώσεις τους στη θεραπεία ξεχωριστά. Μπορείτε να κλειδώσετε τα αποτελέσματα
βελτιστοποίησης για διαφορετικές ομάδες θεραπείας και να εκτελείτε διαδοχική βελτιστοποίηση
των ομάδων θεραπείας. Για επιλογή μιας ομάδας για βελτιστοποίηση:

Βήματα

1. Επιλέξτε την ομάδα θεραπείας.

2.

Κάντε δεξιό κλικ με το ποντίκι για να εμφανιστεί το θεματικό μενού.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Selected for IMRT Optimization. Όταν εκτελείτε
βελτιστοποίηση, αυτή εφαρμόζεται μόνο στην επιλεγμένη ομάδα(ες).

Εικονίδια επιλογής βελτιστοποίησης

Εικονίδιο Σημασία

Αυτή η ομάδα θεραπείας έχει επιλεχθεί για βελτιστοποίηση.
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Εικονίδιο Σημασία

Αυτή η ομάδα θεραπείας έχει βελτιστοποιηθεί.

Αυτή η ομάδα δεν έχει επιλεχθεί για βελτιστοποίηση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν δεν έχει επιλεχθεί ομάδα θεραπείας για βελτιστοποίηση, θα βελτι-
στοποιηθούν όλες οι ομάδες θεραπείας IMRT ταυτόχρονα στο βήμα Dose
Optimization.
 

Χρήση της λειτουργίας Refresh MU

• Για στοιχεία HybridArc, το Refresh MU επαναφέρει τη στάθμιση τόξου-δέσμης IMRT μετά τη
βελτιστοποίηση του ανοίγματος.

• Για στοιχεία IMRT και HybridArc, το Refresh MU πραγματοποιεί κανονικοποίηση της
συνταγογραφημένης δόσης PTV μετά τη βελτιστοποίηση IMRT.

• Το Refresh MU μετά τη βελτιστοποίηση IMRT γενικά θα πρέπει να αποφεύγεται, επειδή δε
συνυπολογίζει τους στόχους OAR. Με τον τρόπο αυτό, το Refresh MU μπορεί να προκαλέσει
παραβίαση των περιορισμών OAR.

Προσθήκη ομάδων θεραπείας

202 Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης Αναθ. 1.5 iPlan® RT Έκδ. 4.5



7.4.3 Επεξεργασία ομάδων θεραπείας

Γενικές πληροφορίες

Αφού δημιουργήσετε μια ομάδα θεραπείας (βλ. σελίδα 193), μπορείτε να την τροποποιήσετε
χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχονται στην περιοχή λειτουργιών.

Τρόπος επεξεργασίας μιας ομάδας θεραπείας

Για να επεξεργαστείτε μια ομάδα θεραπείας, επιλέξτε την από τη λίστα στην περιοχή λειτουργιών.
Τα κουμπιά επεξεργασία εμφανίζονται στην παρακάτω περιοχή.

Εικόνα 91 

Τρόπος μετακίνησης του ισόκεντρου

Για να μετακινήσετε τις συντεταγμένες ισόκεντρου της επιλεγμένης ομάδας θεραπείας σε άλλη
θέση, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

Βήματα

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Position.

2.

Σε μια προβολή τομής, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού (που εμφανίζεται ως λευκός
σταυρός) πάνω από το ισόκεντρο (που εμφανίζεται ως πράσινος σταυρός).

3. Το ισόκεντρο μπορεί να μεταφερθεί στην απαιτούμενη θέση με τη χρήση του ποντικιού.

4.

Όταν τοποθετείτε τις συντεταγμένες του ισόκεντρου μιας ομάδας θεραπείας κυκλικού
τόξου (Circular Arc), στην ανακατασκευή εμφανίζεται ένας πράσινος κύκλος.

5. Ο κύκλος αντιπροσωπεύει μια εκτίμηση της ισοδοσιακής γραμμής 50%.
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Βήματα

6. Η αντίστοιχη διάμετρος Superimp. field for isoc. εμφανίζεται στην απεικόνιση όψης
μέσα από τη δέσμη (βλ. σελίδα 280).

7.
Η τελική κατανομή δόσης μπορεί να μην αντιστοιχεί σε ακριβή σφαίρα, έτσι αυτή η
προσέγγιση της έκτασης του πεδίου θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως οδηγός για
υποβοήθηση του χωρικού προσανατολισμού.

Τρόπος εύρεσης του κέντρου μιας ομάδας

Για στοίχιση της ομάδας θεραπείας στο κέντρο της εμφάνισης εικόνας, κάντε κλικ στην επιλογή
Find.

Τρόπος προβολής ιδιοτήτων ομάδας

Η πρόσβαση στις ιδιότητες της επιλεγμένης ομάδας θεραπείας μπορεί να γίνει με κλικ στην
επιλογή Properties.

Τρόπος διαγραφής μιας ομάδας

Για κατάργηση μιας ομάδας θεραπείας από το πλάνο θεραπείας, κάντε κλικ στην επιλογή Delete.

Τρόπος προσαρμογής των συντεταγμένων

Εικόνα 92 
Μπορείτε να προσαρμόσετε τις συντεταγμένες θέσης για την ομάδα θεραπείας.

Τρόπος προσαρμογής στάθμισης της ομάδας

Εικόνα 93 

Επιλογές

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Open Weighting Dialog για να ανοίξετε το παράθυρο διαλό-
γου που περιέχει πληροφορίες για τη σχετική στάθμιση μεταξύ των ομάδων θεραπείας.

Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σελίδα 190.

Τρόπος προσθήκης επιπλέον στοιχείων

Κάντε κλικ στην επιλογή Add για να προσθέσετε επιπλέον στοιχεία θεραπείας (δέσμες ή τόξα)
στην επιλεγμένη ομάδα θεραπείας.

Η προσθήκη ή κατάργηση τόξου ή δέσμης αλλάζει το πλάνο θεραπείας με αποτέλεσμα το
πλάνο θεραπείας να μην πληροί πλέον τη συνταγογράφηση. Σε αυτή την περίπτωση,
πρέπει να ενημερώσετε την κατανομή δόσης σύμφωνα με τη συνταγογράφηση με το
κουμπί Update MU.

Προσθήκη ομάδων θεραπείας
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Ορισμός μιας επικάλυψης για στατικά τόξα

Για στατικά σύμμορφα τόξα (Σύμμορφα τόξα), μπορεί να οριστεί μια επιτρεπόμενη επικάλυψη για
μεμονωμένα πεδία που με τη σειρά της επηρεάζει το σχήμα του μεσοσταθμισμένου πεδίου MLC.

Εικόνα 94 
Όταν προγραμματίζετε ένα στατικό τόξο, το λογισμικό δημιουργεί πρώτα ένα δυναμικό τόξο, με τον
MLC να προσαρμόζεται στο PTV σε διαστήματα των 10 μοιρών. Ανάλογα με την τιμή επικάλυψης,
το λογισμικό στη συνέχεια δημιουργεί ένα πεδίο MLC για το στατικό τόξο.
Παράδειγμα: Θέλετε να δημιουργήσετε ένα τόξο πάνω από ένα εύρος 40 μοιρών. Αυτό
αντιστοιχεί σε 5 πεδία MLC όταν γίνεται ο προγραμματισμός ενός δυναμικού τόξου.
• Με τα στατικά τόξα, έχετε την επιλογή να ορίσετε επικάλυψη 0%, για παράδειγμα. Αυτό
σημαίνει ότι κανένα πεδίο MLC δεν πρέπει να επικαλύπτει άλλο πεδίο MLC, ώστε το
μεσοσταθμισμένο σχήμα PTV που προκύπτει να είναι η ένωση όλων των σχημάτων PTV που
υπολογίζονται για όλα τα σημεία ελέγχου βραχίονα.

• Για παράδειγμα, μπορείτε επίσης να ορίσετε 25% επικάλυψη. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον το
25% των πεδίων θα πρέπει να επικαλύπτονται.

• Στο 100%, το μεσοσταθμισμένο σχήμα PTV που προκύπτει είναι η διασταύρωση όλων των
σχημάτων PTV που υπολογίζονται για όλα τα σημεία ελέγχου βραχίονα.

Τρόπος προσαρμογής διαμέτρου κυκλικού τόξου

Για τα κυκλικά τόξα, η προεπιλεγμένη διάμετρος κώνου ορίζεται αρχικά όπως περιγράφεται στο
σελίδα 196. Στη συνέχεια, παρέχονται διάφορες επιλογές προσαρμογής διαμέτρου, στην περιοχή
λειτουργιών.

Εικόνα 95 

Επιλογές

Η διάμετρος μπορεί να καταχωρηθεί άμεσα στο παρεχόμενο πεδίο. Αν εισαγάγετε μια διάμετρο η
οποία δεν ορίζεται στο προφίλ μηχανήματος που χρησιμοποιείται (βλ. σελίδα 194), επιλέγεται η
πλησιέστερη διάμετρος.

Η διάμετρος μπορεί επίσης να προσαρμοστεί σύροντας το ρυθμιστικό διαμέτρου από τα αριστε-
ρά (μικρότερη διάμετρος) προς τα δεξιά (μεγαλύτερη διάμετρος).

Αν κάνετε κλικ στο εικονίδιο, ρυθμίζεται η βέλτιστη διάμετρος κώνου για όλα τα κυκλικά τόξα που
έχουν αντιστοιχιστεί σε αυτή την ομάδα θεραπείας και, στη συνέχεια, επιλέγεται η ελάχιστη από
αυτές τις βελτιστοποιημένες διαμέτρους όλων των τόξων:

Αν κάνετε δεξιό κλικ σε μια ομάδα θεραπείας, ένα μενού περιβάλλοντος παρέχει πρόσθετες
επιλογές διαμέτρου.
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Εικόνα 96 

Επιλογές

Η επιλογή Optimize diameters individually ορίζει μια μεμονωμένα βελτιστοποιημένη διάμετρο
για κάθε κυκλικό τόξο.

Η επιλογή Optimize to common diameter ορίζει μια κοινή διάμετρο τόξου με τον ίδιο τρόπο
όπως όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο:

Στάθμιση της σχέσης τόξου-δέσμης

Για τα στοιχεία HybridArc, η προεπιλεγμένη σχέση τόξου-δέσμης IMRT ορίζεται αρχικά στα
πρότυπα θεραπείας (βλ. σελίδα 314). Μπορείτε να προσαρμόσετε τη σχέση τόξου-δέσμης
χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό στην περιοχή λειτουργιών.

Εικόνα 97 
Η σχέση τόξου-δέσμης ορίζει τη σχετική στάθμιση των δεσμών IMRT του HybridArc στο τόξο του
για κάθε υβριδικό τόξο στην ομάδα θεραπείας ξεχωριστά.
Αυτή η στάθμιση πραγματοποιείται πριν και μετά τη βελτιστοποίηση του ανοίγματος και βασίζεται
στη συνταγογραφούμενη δόση. Πατώντας το Refresh MU συνεπώς, διαβαθμίζεται η διαθέσιμη
κατανομή δόσης τόξου για την επιθυμητή δόση σύμφωνα με την προσαρμοσμένη στάθμιση. Όταν
βελτιστοποιούνται οι δέσμες IMRT του HybridArc, η υπολειπόμενη δόση προστίθεται με τη
βελτιστοποίηση ολόκληρης της λειτουργίας στόχου και όχι μόνο της συνταγογραφούμενης δόσης.
Συνεπώς, η τελική στάθμιση τόξου-δέσμης μπορεί να είναι ελαφρώς διαφορετική από τις
καθορισμένες τιμές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν ένα HybridArc δεν χρησιμοποιεί καμία δέσμη IMRT, τότε χρησιμοποιείται μια
εσωτερική σχέση τόξου-δέσμης IMRT στο 100%, ανεξάρτητα από τις ρυθμιζόμενες τιμές στο
ρυθμιστικό.
 

Προσθήκη ομάδων θεραπείας
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7.4.4 Τροποποίηση ιδιοτήτων ομάδας θεραπείας

Τρόπος τροποποίησης ιδιοτήτων ομάδας θεραπείας

Για να επεξεργαστείτε τις βασικές ιδιότητες μιας ομάδας θεραπείας, επιλέξτε την ομάδα στην
περιοχή Functions και κάντε κλικ στο Properties.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Όταν δημιουργείτε μια ομάδα θεραπείας, δημιουργούνται αυτόματα νέες
συντεταγμένες ισόκεντρου για τη συγκεκριμένη ομάδα. Αν, στη συνέχεια, αντιστοιχίσετε
διαφορετικές συντεταγμένες ισόκεντρου στην ομάδα, οι προηγούμενες διαγράφονται αν δεν έχουν
αντιστοιχιστεί σε διαφορετική ομάδα θεραπείας.
 

Καρτέλα Properties

Εικόνα 98 

Στοιχείο Λειτουργία

Name Το όνομα της ομάδας θεραπείας.

Coordinate Το όνομα των αντιστοιχισμένων συντεταγμένων ισόκεντρου.

Assigned targets Το PTV που σχετίζεται με την επιλεγμένη ομάδα θεραπείας (βλ. Σελίδα 190).

Machine Το προφίλ μηχανήματος (γραμμικός επιταχυντής) που θα χρησιμοποιηθεί
στη θεραπεία (βλ. σελίδα 208).

Dose Rate Ο ρυθμός δόσης (ιδιαίτερα σημαντικός για την ακολουθία των φύλλων).

Leaf adaption
Ο τύπος της προσαρμογής φύλλων που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια
των θεραπειών με MLC, ώστε τα φύλλα να προσαρμόζονται στο σχήμα του
PTV (βλ. Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού, Physics Administration 4.5).

Conversion

Ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο ομάδας θεραπείας, η μετατροπή σε διαφο-
ρετικό τύπο θεραπείας είναι δυνατή ως εξής:
• Σύμμορφη δέσμη -> Δέσμη IMRT
• Δέσμη IMRT -> Σύμμορφη δέσμη
• Στατικό τόξο -> Δυναμικό τόξο
• Δυναμικό τόξο -> Στατικό τόξο
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές μετατροπής για θεραπείες κυκλικού τό-
ξου ή HybridArc.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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Παράθυρο διαλόγου Machine

Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό προφίλ μηχανήματος από αυτό που διαμορφώσατε κατά τη
ρύθμιση θεραπείας (βλ. σελίδα 193), κάντε κλικ στο Change ... στην καρτέλα Properties για τη
σχετική ομάδα θεραπείας (βλ. σελίδα 207). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Machine:

① ② ③

Εικόνα 99 

Αρ. Στοιχείο

① Διαθέσιμοι γραμμικοί επιταχυντές

② Διαθέσιμοι MLC

③ Διαθέσιμες ρυθμίσεις ενέργειας για τον επιλεγμένο γραμμικό επιταχυντή

Αν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Hide older profiles, εμφανίζεται μόνο το πιο πρόσφατο προφίλ
για κάθε όνομα προφίλ.

Καρτέλα Jaws

Η καρτέλα Jaws επιτρέπει τον ορισμό της θέσης για τις κύριες σιαγόνες του γραμμικού επιταχυντή
όταν χρησιμοποιείται MLC. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από το επιλεγμένο προφίλ
μηχανήματος (βλ. σελίδα 207). Για πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις των διαφραγμάτων κατά τη

Προσθήκη ομάδων θεραπείας
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χρήση κωνικών κατευθυντήρων, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού, Physics
Administration 4.5.

Εικόνα 100 

Στοιχείο Λειτουργία

Jaw setting for
elements within

group

• Automatic: τα διαφράγματα μετακινούνται αυτόματα και βελτιστοποιού-
νται ξεχωριστά για κάθε στοιχείο θεραπείας.

• Manual: μπορείτε να ορίσετε χειροκίνητα τις θέσεις των διαφραγμάτων
χωρίς να ληφθεί υπόψη το μέγεθος και το σχήμα του πεδίου. Μπορείτε
επίσης να προσαρμόσετε χειροκίνητα τις θέσεις των διαφραγμάτων κατά
τη διάρκεια του σχεδιασμού, αν απαιτείται (βλ. Σελίδα 282).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αυτές οι ρυθμίσεις χάνονται, αν διαγραφούν όλα τα στοιχεία της
ομάδας. Τα νέα στοιχεία που προστίθενται σε μια κενή ομάδα χρησιμο-
ποιούν τις προεπιλεγμένες παραμέτρους.
 

Jaw setting for
group

Εμφανίζεται κάποια από αυτές τις τιμές που είναι μόνο για ανάγνωση (μπο-
ρεί να αλλάξει μόνο χρησιμοποιώντας το Physics Administration):
• Symmetric: τα ζεύγη διαφραγμάτων X και Y κινούνται συμμετρικά
• Independent: τα διαφράγματα του ίδιου ζεύγους μπορούν να κινηθούν
ανεξάρτητα

Same jaw value for all elements: όταν ενεργοποιείται, εφαρμόζονται οι
ίδιες τιμές διαφραγμάτων για όλα τα στοιχεία θεραπείας της ομάδας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αυτές οι ρυθμίσεις παραμένουν ακόμα και αν διαγραφούν όλα
τα στοιχεία της ομάδας.
 

Σημειώσεις για την ασφάλεια

Συνιστάται να ορίσετε τη λειτουργία των κύριων σιαγόνων σε Automatic με ένα εύλογο
περιθώριο, ώστε να συνυπολογίσετε την ακρίβεια της τοποθέτησης των σιαγόνων. Κατά τη
διάρκεια της έναρξης λειτουργίας του συστήματος, η Brainlab συνιστά να επαληθεύετε ότι
δεν υπάρχει διαρροή ακτινοβολίας μεταξύ του μέγιστου πεδίου κύριας σιαγόνας και της
μέγιστης περιοχής που έχει αποκλειστεί από τον MLC.

Αν έχει γίνει η επιλογή Manual στην περίπτωση θεραπειών σύμμορφου τόξου, πρέπει να
διασφαλίσετε ότι όλα τα πεδία τόξου βρίσκονται εντός του ορίου που καθορίζεται από το
άνοιγμα της σιαγόνας. Αν τα πεδία εκτείνονται πέρα από αυτό το όριο, εμφανίζεται μια
προειδοποίηση που υποδεικνύει ότι το άνοιγμα δεν είναι αρκετά μεγάλο.

Για κυκλικούς κώνους, οι σιαγόνες πρέπει να θωρακίζουν την ακτινοβολία εκτός του
υλικού κώνου. Οι θέσεις των σιαγόνων που χρησιμοποιούνται κατά τη θεραπεία πρέπει να
είναι ίδιες με τις θέσεις των σιαγόνων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των
μετρήσεων δέσμης.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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Επαληθεύστε τις θέσεις των σιαγόνων και το μέγεθος πεδίου που εξαρτάται από το
άνοιγμά τους απευθείας στην κονσόλα του γραμμικού επιταχυντή για κάθε μεμονωμένο
πεδίο θεραπείας.

Δεν αποτελεί προοριζόμενη χρήση του συστήματος η χορήγηση θεραπείας ενός πλάνου
με τις κύριες σιαγόνες να αποκλείουν το άνοιγμα του MLC.

Καρτέλα ΨΑΑ

Εδώ μπορείτε να ορίσετε τις πληροφορίες που θα ληφθούν υπόψη για τη δημιουργία ΨΑΑ (βλ.
σελίδα 380). Εκτός από τον ορισμό της ρύθμισης δέσμης, του επιλεγμένου imager, του βραχίονα
και των γωνιών τραπεζιού, οι επικαλύψεις ΨΑΑ μπορούν επίσης να ενεργοποιηθούν για εξαγωγή
DICOM (βλ. σελίδα 397) χρησιμοποιώντας το Imprint Overlays for DICOM.

Προσθήκη ομάδων θεραπείας
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7.4.5 Επεξεργασία στοιχείων θεραπείας

Γενικές πληροφορίες

Κάθε στοιχείο θεραπείας (δέσμη ή τόξο) μπορεί να τροποποιηθεί με τη χρήση των επιλογών που
παρέχονται στην περιοχή λειτουργιών.

Εικόνα 101 

Τρόπος τοποθέτησης στοιχείων θεραπείας

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη θέση των στοιχείων θεραπείας χρησιμοποιώντας τις τρισδιάστατες
προβολές (βλ. σελίδα 268).

Properties

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ιδιότητες ενός επιλεγμένου στοιχείου θεραπείας
κάνοντας κλικ στο Properties (βλ. σελίδα 215).

Delete

Για κατάργηση ενός στοιχείου θεραπείας από το πλάνο θεραπείας, κάντε κλικ στην επιλογή
Delete.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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Γωνίες και περιθώρια

Εικόνα 102 

Επιλογές

Μπορείτε να προσαρμόσετε τους ορισμούς γωνιών (Table, Gantry, Coll.) για όλες τις δέσμες ή
τα τόξα στην ομάδα θεραπείας χρησιμοποιώντας τα πλαίσια που παρέχονται. Για θεραπείες τό-
ξου, μπορείτε να ορίσετε τις γωνίες έναρξης και διακοπής του βραχίονα.

Μπορείτε να προσαρμόσετε το Margin γύρω από το PTV στην ομάδα θεραπείας, χρησιμοποιώ-
ντας ένα πλαίσιο.

Μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την περιστροφή κατευθυντήρα για τα στοιχεία θερα-
πείας του MLC, κάνοντας κλικ στο κουμπί.

Τα περιθώρια πρέπει να είναι αρκετά μεγάλα, ώστε να υπολογίζονται οι αβεβαιότητες σχετικά με
την τοποθέτηση και η παρασκιά του MLC.

Κάντε κλικ στο κουμπί που παρέχεται δίπλα σε κάθε πλαίσιο (γωνίες και περιθώριο)
για να ανοίξετε ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να τροποποιήσετε μεμονωμένα
τις τιμές για όλα τα στοιχεία μιας ομάδας θεραπείας.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τους ορισμούς γωνίας ή περιθωρίου χρησιμοποιώντας τα παρεχό-
μενα πλαίσια.

Προσθήκη ομάδων θεραπείας
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Κατεύθυνση περιστροφής βραχίονα

Επιλογές

Για να αλλάξετε την περιστροφή του βραχίονα μεταξύ δεξιόστροφης (CW) και αριστε-
ρόστροφης (CCW) για ένα στοιχείο θεραπείας τόξου, κάντε κλικ στο κουμπί:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Όταν αντιστρέφετε την κατεύθυνση περιστροφής, αντιστρέφονται και οι γωνίες Gantry
Start και Gantry Stop.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Όταν το κουμπί CW / CCW είναι επισημασμένο με ένα θαυμαστικό, υποδεικνύεται ότι
το τόξο αποτελείται από περισσότερα από ένα τμήματα.
 

Μπορεί να προκληθεί σύγχυση σχετικά με την κατεύθυνση περιστροφής βραχίονα σε
διάφορες φάσεις της διαδικασίας προγραμματισμού, π.χ. τα σχήματα του MLC
κατοπτρίζονται εξαιτίας της αναστραμμένης περιστροφής του βραχίονα ή επειδή δεν
δηλώνεται σαφώς στην εκτύπωση η επιλεγμένη κατεύθυνση περιστροφής. Επαληθεύστε
πριν από τη θεραπεία ότι έχει εισαχθεί η σωστή κατεύθυνση περιστροφής βραχίονα στο
σύστημα εγγραφής και επαλήθευσης (R&V) και ότι εμφανίζεται στην κονσόλα του
γραμμικού επιταχυντή.

Διάμετρος κώνου

Για τα στοιχεία κυκλικού τόξου, η προεπιλεγμένη διάμετρος κώνου ορίζεται αρχικά στο σελίδα 198.
Στη συνέχεια, παρέχονται διάφορες επιλογές προσαρμογής διαμέτρου, στην περιοχή λειτουργιών.

Εικόνα 103 
• Η διάμετρος μπορεί να καταχωρηθεί άμεσα στο παρεχόμενο πεδίο. Αν εισαγάγετε μια διάμετρο
η οποία δεν ορίζεται στο προφίλ μηχανήματος που χρησιμοποιείται (βλ. σελίδα 194), επιλέγεται
η πλησιέστερη διάμετρος.

• Η διάμετρος μπορεί επίσης να προσαρμοστεί σύροντας το ρυθμιστικό διαμέτρου από τα
αριστερά (μικρότερη διάμετρος) προς τα δεξιά (μεγαλύτερη διάμετρος).

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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Αν κάνετε κλικ στο εικονίδιο, η διάμετρος του στοιχείου τόξου του σχήματος
PTV βελτιστοποιείται. Αν κάνετε δεξιό κλικ σε ένα στοιχείο θεραπείας, η επιλο-
γή Optimize diameter από το θεματικό μενού πραγματοποιεί την ίδια λειτουρ-
γία με το εικονίδιο.

Στάθμιση στοιχείων θεραπείας

Εικόνα 104 

Αν κάνετε κλικ στο εικονίδιο Open Weighting Dialog που παρέχεται στην πε-
ριοχή λειτουργιών, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου που περιέχει πληροφορίες
για τη σχετική στάθμιση μεταξύ των στοιχείων θεραπείας.

Προσαρμογή του συντελεστή στάθμισης

Οι σχετικοί συντελεστές στάθμισης μπορούν να τροποποιηθούν για κάθε στοιχείο θεραπείας.

Εικόνα 105 

Προσθήκη ομάδων θεραπείας

214 Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης Αναθ. 1.5 iPlan® RT Έκδ. 4.5



Δέσμες σε HybridArcs

Για τα στοιχεία HybridArc, ο αριθμός των δεσμών IMRT μπορεί να προσαρμοστεί
χρησιμοποιώντας το κουμπί Beam No. Αυτό το κουμπί είναι ενεργό αν οι δέσμες IMRT δεν έχουν
βελτιστοποιηθεί.

Τιμή MU

Η τιμή MU που υπολογίστηκε για τα στοιχεία θεραπείας όταν βελτιστοποιήθηκε η
συνταγογράφηση (π.χ. χρησιμοποιώντας το κουμπί Refresh MU) εμφανίζεται εδώ.

Η προσθήκη ή κατάργηση τόξου ή δέσμης αλλάζει το πλάνο θεραπείας με τέτοιο τρόπο
ώστε το πλάνο θεραπείας να μην πληροί πλέον τη συνταγογράφηση. Σε αυτή την
περίπτωση, πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί Refresh MU.

Αν κάνετε κλικ στο κουμπί Refresh MU, δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα τροποποιηθούν οι
σχετικές παράμετροι. Πρέπει να αναθεωρήσετε με μη αυτόματο τρόπο τις πληροφορίες του
πλάνου θεραπείας που προκύπτουν.

Τροποποίηση ιδιοτήτων στοιχείων θεραπείας

Εικόνα 106 

Καρτέλα Λειτουργία

Properties Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα που έχει αντιστοιχιστεί στο στοιχείο θερα-
πείας.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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Καρτέλα Λειτουργία

Jaws

Μπορείτε να επεξεργαστείτε πληροφορίες τοποθέτησης για τις σιαγόνες του
γραμμικού επιταχυντή σε περίπτωση θεραπειών με MLC:
• Automatic: τα διαφράγματα μετακινούνται αυτόματα και βελτιστοποιούνται ξε-
χωριστά για κάθε στοιχείο θεραπείας.

• Manual: μπορείτε να ορίσετε χειροκίνητα τις θέσεις των διαφραγμάτων χωρίς
να ληφθεί υπόψη το μέγεθος και το σχήμα του πεδίου. Μπορείτε επίσης να
προσαρμόσετε χειροκίνητα τις θέσεις των διαφραγμάτων κατά τη διάρκεια του
σχεδιασμού, αν απαιτείται (βλ. σελίδα 282).

Προσθήκη ομάδων θεραπείας
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7.4.6 Βελτιστοποίηση στοιχείων θεραπείας και κατευθυντήρων

Γενικές πληροφορίες

Το iPlan RT Dose σάς δίνει τη δυνατότητα να ταξινομήσετε αυτόματα και να βελτιστοποιήσετε τα
στοιχεία θεραπείας και τους κατευθυντήρες, έτσι ώστε η θεραπεία να εκτελεστεί πιο
αποτελεσματικά.

Βελτιστοποίηση στοιχείων δέσμης

Εικόνα 107 

Στοιχείο Λειτουργία

Optimize Element
Delivery

Ταξινομεί τη σειρά των δεσμών έτσι ώστε οι κινήσεις του γραμμικού επι-
ταχυντή/τραπεζιού να είναι πιο αποτελεσματικές.

Distribute Elements
Equally

Κατανέμει τα στοιχεία για μέγιστη αποτελεσματικότητα του γραμμικού
επιταχυντή/τραπεζιού.

Weight Elements
Proportionally (μόνο
στη σύμμορφη δέ-

σμη)

Ρυθμίζει τη στάθμιση των στοιχείων έτσι ώστε να σταθμίζονται ομοιόμορ-
φα όλες οι δέσμες.

Optimize All
Collimator Angles

Προσαρμόζει τη γωνία κατευθυντήρα για κάθε δέσμη, έτσι ώστε να ται-
ριάζει βέλτιστα στο σχήμα του PTV. Για να γίνει αυτό για μια μεμονωμένη
δέσμη:
• Επιλέξτε τη δέσμη και κάντε δεξιό κλικ για να εμφανιστεί το θεματικό
μενού.

• Επιλέξτε Optimize Collimator Angle.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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Βελτιστοποίηση στοιχείων τόξου

Εικόνα 108 

Στοιχείο Λειτουργία/χρήση

Optimize Element
Delivery

• Full Optimization: Βελτιστοποιεί και την περιστροφή του βραχίονα και
την ταξινόμηση των στοιχείων.

• Gantry Rotation: Βελτιστοποιεί τις περιστροφές του βραχίονα (CW/
CCW) για μέγιστη αποτελεσματικότητα.

• Element Sorting: Ταξινομεί τη σειρά των τόξων έτσι ώστε οι κινήσεις
του γραμμικού επιταχυντή/τραπεζιού να είναι πιο αποτελεσματικές.

Weight Elements
Proportionally (εκτός

του HybridArc)

Ρυθμίζει τη στάθμιση των στοιχείων έτσι ώστε να σταθμίζονται ομοιόμορ-
φα όλες οι δέσμες.

Optimize All
Collimator Angles

Προσαρμόζει τη γωνία κατευθυντήρα για κάθε δέσμη, έτσι ώστε να ται-
ριάζει βέλτιστα στο σχήμα του PTV. Για να γίνει αυτό για μια μεμονωμένη
δέσμη:
• Επιλέξτε τη δέσμη και κάντε δεξιό κλικ για να εμφανιστεί το θεματικό
μενού.

• Επιλέξτε Optimists Collimator Angle.

Optimize Diameters
Individually (αποκλει-
στικά για κυκλικό τό-

ξο)

Βελτιστοποιεί τη διάμετρο των μεμονωμένων στοιχείων τόξου στο σχήμα
PTV. Βλ. σελίδα 213.

Optimize to Common
Diameter (αποκλειστι-
κά για κυκλικό τόξο)

Βελτιστοποιεί τη διάμετρο όλων των στοιχείων τόξου στο σχήμα PTV. Βλ.
σελίδα 213.

Προσθήκη ομάδων θεραπείας
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7.4.7 Κλείδωμα των ομάδων και στοιχείων θεραπείας

Γενικές πληροφορίες

Οι λειτουργίες κλειδώματος και παγώματος παρέχονται σε ένα θεματικό μενού όταν κάνετε δεξιό
κλικ σε μια ομάδα θεραπείας ή σε μεμονωμένο στοιχείο θεραπείας (δέσμη ή τόξο).
Όταν μείνετε ικανοποιημένοι ότι οι ομάδες και τα στοιχεία θεραπείας έχουν σχεδιαστεί και
τοποθετηθεί σωστά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες κλειδώματος και παγώματος για
να αποτρέψετε περαιτέρω τροποποίηση.
Οι λειτουργίες κλειδώματος και παγώματος δεν είναι διαθέσιμες αν δεν έχει ολοκληρωθεί η
βελτιστοποίηση IMRT (βλ. σελίδα 327). Σε ορισμένες περιπτώσεις, το κουμπί Remove IMRT
Optimization στην περιοχή λειτουργιών επιτρέπει το ξεκλείδωμα το πλάνου για περαιτέρω
τροποποίηση.
Οι λειτουργίες κλειδώματος και παγώματος δεν είναι διαθέσιμες καθόλου για ομάδες ή στοιχεία
θεραπείας IMRT.
Οι λειτουργίες κλειδώματος και παγώματος μπορεί να είναι χρήσιμες αν θέλετε να
επανατοποθετήσετε μια ομάδα θεραπείας για αναθεώρηση του αποτελέσματος με βάση ένα
ιστόγραμμα δόσης-όγκου. Κατά τη διασφάλιση ποιότητας ομοιώματος, ίσως θελήσετε επίσης να
αλλάξετε τη γωνία δέσμης χωρίς να τροποποιήσετε το πεδίο ακτινοβολίας. Αν ανιχνεύσετε πιθανή
σύγκρουση του βραχίονα, ίσως θελήσετε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του βραχίονα ενώ
συνεχίζετε με το πεδίο ακτινοβολίας που έχει ήδη οριστεί.

Τρόπος κλειδώματος των ομάδων θεραπείας

Κάντε κλικ στο Lock all elements, για να κλειδώσετε όλα τα στοιχεία θεραπείας εντός της
επιλεγμένης ομάδας θεραπείας. Εμφανίζονται με ένα σύμβολο κλειδαριάς στη λίστα.

Εικόνα 109 

Τρόπος ξεκλειδώματος των ομάδων θεραπείας

Κάντε κλικ στο Unlock all elements για να καταργηθεί η κλειδαριά, ώστε να είναι δυνατή η
τροποποίηση των στοιχείων θεραπείας εντός της επιλεγμένης ομάδας θεραπείας.
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Εικόνα 110 

Τρόπος κλειδώματος μεμονωμένων στοιχείων θεραπείας

Κάντε κλικ στο Lock, για να κλειδώσετε το επιλεγμένο στοιχείο θεραπείας και να του αντιστοιχιστεί
ένα σύμβολο κλειδαριάς στη λίστα.
Για να καταργήσετε την κλειδαριά, ώστε να είναι ξανά δυνατή η τροποποίηση του στοιχείου
θεραπείας, επιλέξτε το στοιχείο μενού Unlock που εμφανίζεται.

Εικόνα 111 

Τρόπος παγώματος μεμονωμένων στοιχείων θεραπείας

Κάντε κλικ στο Freeze Shape(s), για να παγώσει το πεδίο ακτινοβολίας για το επιλεγμένο στοιχεία
θεραπείας. Σε αυτή την περίπτωση, στη λίστα εμφανίζεται ένα σύμβολο με μισόκλειστη κλειδαριά.

Εικόνα 112 
Όταν είναι ενεργοποιημένο το Freeze Shape(s), τα πεδία των κύριων σιαγώνων και του
κατευθυντήρα (μέγεθος και σχήμα) δεν μεταβάλλονται αν πραγματοποιηθούν αλλαγές στα εξής:
• Γωνίες δέσμης/τόξου
• Θέση ομάδας θεραπείας
• Περιθώριο PTV
• Ρόλοι ή περιγράμματα αντικειμένων
Για θεραπείες MLC, για παράδειγμα, αυτό μπορεί να αποτρέπει ανεπιθύμητη κίνηση των φύλλων.

Τρόπος ξεπαγώματος μεμονωμένων στοιχείων θεραπείας

Για επανενεργοποίηση της αυτόματης προσαρμογής του σχετικού πεδίου ακτινοβολίας:
• Επιλέξτε το στοιχείο μενού Unfreeze Shape(s).
• Πατήστε το εικονίδιο Reset manual changes to shape (βλ. σελίδα 285) στην απεικόνιση
όψης μέσα από τη δέσμη για να ενημερώσετε την προβολή.

Προσθήκη ομάδων θεραπείας

220 Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης Αναθ. 1.5 iPlan® RT Έκδ. 4.5



Η αυτόματη προσαρμογή ενεργοποιείται αυτόματα αν:
• Επιλεχθεί νέο προφίλ μηχανήματος (βλ. σελίδα 194) για την τρέχουσα ομάδα θεραπείας.
• Πραγματοποιηθεί μετατροπή στο απεικονιστικό σύστημα θεραπείας (βλ. σελίδα 207).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Σε περίπτωση θεραπειών δυναμικών τόξων, η αυτόματη προσαρμογή ενεργοποιείται
ξανά αυτόματα αν μεγεθύνονται τα τόξα ή αν οι γωνίες τραπεζιού τροποποιούνται στο χάρτη
συγκρούσεων (οι αλλαγές στο χάρτη συγκρούσεων μπορεί να τροποποιήσουν τη γωνία του
τραπεζιού μέχρι και 180°). Και στις δύο περιπτώσεις, δημιουργούνται πρόσθετα πεδία
ακτινοβολίας, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η επανάληψη της προσαρμογής φύλλου.
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7.5 Υπολογισμός δόσης

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να αλλάξετε τις παραμέτρους που χρησιμοποιεί το iPlan RT Dose για να υπολογίσετε τη
δόση για ένα πλάνο. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε να υπολογίσετε τη δόση χρησιμοποιώντας τον
αλγόριθμο Monte Carlo ή τον αλγόριθμο εστιασμένης δέσμης.

Τρόπος ορισμού παραμέτρων υπολογισμού δόσης

Βήματα

1.

Επιλέξτε το αντικείμενο RTPlan στην περιοχή λειτουργιών.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Properties στην καρτέλα Functions, στην περιοχή λειτουργιών,
για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Properties.

Παράθυρο διαλόγου Properties του RTPlan

①
②
③

⑤

⑥
⑦

④

Εικόνα 113 

Υπολογισμός δόσης
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Στοιχεία παραθύρου διαλόγου

Αρ. Στοιχείο Λειτουργία

① Dose Resolution

Η ανάλυση δόσης που χρησιμοποιείται ως βάση για τον ορισμό του
πλέγματος υπολογισμού δόσης (βλ. σελίδα 88). Αυτό χρησιμοποιείται:
• Για συνταγογράφηση και υπολογισμούς τρισδιάστατων όγκων δό-
σης.

• Ως προεπιλεγμένη τιμή για υπολογισμούς ιστογράμματος δόσης-
όγκου και IMRT.

• Για αποθήκευση μητρών δόσης (βλ. σελίδα 293).
Μπορείτε επίσης να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση στο παράθυρο διαλό-
γου για το ιστόγραμμα δόσης-όγκου (σελίδα 237).

② Finer for Small
Objects

Για να διασφαλιστεί ότι το μέγεθος πλέγματος μπορεί να ρυθμιστεί αυ-
τόματα ώστε να επιτρέπεται ο ακριβής υπολογισμός δόσης ακόμα και
σε περίπτωση πολύ μικρών δομών, συνιστάται αυτή η επιλογή.

③ Use Small Grid
Size for Min/Max

Τα σημεία ελάχ/μέγ. δόσης υπολογίζονται με αναζήτηση σε ένα πολύ
λεπτό πλέγμα για το σημείο ελάχιστης και μέγιστης δόσης. Συνιστάται
η χρήση αυτής της επιλογής, για τον ακριβή υπολογισμό των σημείων
ελάχ/μέγ. δόσης στις περιοχές με υψηλή διαβάθμιση δόσης. Αν δεν
ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, η ανάλυση πλέγματος είναι ίδια με την
ανάλυση που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό ιστογράμματος δό-
σης-όγκου.

④ Arc Calculation
Step

Αν χρησιμοποιήσετε αυτήν την αναπτυσσόμενη λίστα, μπορείτε να ορί-
σετε (σε μοίρες) το διάστημα απόστασης δέσμης προς χρήση σε θερα-
πείες κυκλικού τόξου με βάση τον αλγόριθμο κυκλικού κώνου.

⑤ Heterogeneity
Correction

Αν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, οι διακυμάνσεις στην πυκνότητα
ιστού συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισμό δόσης και το μήκος της
διαδρομής διορθώνεται ανάλογα. Αν δεν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλο-
γή, ο ιστός τον οποίο διαπερνά η δέσμη θεωρείται ισοδύναμος του νε-
ρού.

⑥

Multiple Targets:
Separate
Normalization for
Each Target

Αν το πλάνο θεραπείας περιέχει πολλαπλά PTV, για την κανονικοποίη-
ση λαμβάνονται υπόψη μόνο τα στοιχεία θεραπείας που έχουν αντι-
στοιχιστεί ειδικά σε κάθε PTV, σύμφωνα με την επιθυμητή δόση. Αυτό
είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην περίπτωση ανταγωνιστικών PTV. Ωστόσο,
σε εμφάνιση δόσης, συνυπολογίζει πάντα τη δράση όλων των στοι-
χείων θεραπείας. Αν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται
ένα σχετικό μήνυμα πληροφοριών στο παράθυρο διαλόγου Plan
Status (βλ. σελίδα 302).
Μια ξεχωριστή βελτιστοποίηση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα υποεκτί-
μηση της δόσης στα PTV.

⑦

Representation
Point: Exactly
Representing
Normalization
Dose

Αν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, τα σημεία αναπαράστασης
που δημιουργούνται αντιστοιχίζονται στην πραγματική δόση συνταγής
(βλ. σελίδα 179). Αυτές οι τιμές εξάγονται επίσης κατά την εξαγωγή μέ-
σω DICOM (βλ. σελίδα 397).

Περισσότερες ρυθμίσεις

Διατίθενται περισσότερες ρυθμίσεις για τα εξής:
• Ιδιότητες πλάνου. Βλ. σελίδα 173.
• Αλγόριθμος Monte Carlo. Βλ. σελίδα 226.

Αν δεν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Heterogeneity Correction, το αποτέλεσμα μπορεί να
είναι εσφαλμένη ισοδυναμία βάθους.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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Έλεγχος πόρων μνήμης

Για να ελέγξετε το ποσοστό ελεύθερης μνήμης του συστήματος:

Βήματα

1. Επιλέξτε το αντικείμενο RTPlan στην περιοχή λειτουργιών.

2.

Κάντε δεξιό κλικ με το ποντίκι για να εμφανιστεί το θεματικό μενού και επιλέξτε Memory
Information. Στο παράθυρο διαλόγου Memory παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με τη
διαθέσιμη μνήμη. Οι εκτιμώμενες τιμές μνήμης ισχύουν μόνο αν το iPlan RT Dose
εκτελείται αποκλειστικά:

Υπολογισμός δόσης
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7.5.1 Πληροφορίες για τους αλγόριθμους Monte Carlo και εστιασμένης δέσμης

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά τους αλγόριθμους Monte Carlo και εστιασμένης
δέσμης για τον υπολογισμό δόσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη για κυκλικά τόξα, καθώς ο δοσολογικός
σχεδιασμός για αυτές τις θεραπείες βασίζεται στον αλγόριθμο δόσης κυκλικού κώνου.
 

Σύγκριση αλγόριθμων

Στοιχείο Λειτουργία

Εστιασμένης
δέσμης

Ο αλγόριθμος εστιασμένης δέσμης είναι ένας γρήγορος, αξιόπιστος αλγόριθμος
δόσης. Ωστόσο, ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:
• Η απώλεια της πλευρικής δευτερογενούς ισορροπίας ηλεκτρονίων δεν λαμβά-
νεται υπόψη. Αυτό συμβαίνει όπου η δέσμη διέρχεται από δευτερογενή ιστό ή
κατευθύνεται κοντά στην επιφάνεια του ιστού.

• Η διόρθωση του μήκους διαδρομής διασφαλίζει τον ακριβή υπολογισμό δό-
σης στην κατεύθυνση της δέσμης, ακόμα και αν η δέσμη διέλθει μέσω ετερο-
γενειών καθ’ οδόν προς τον ιστό.

Monte Carlo

Ο υπολογισμός δόσης Monte Carlo βασίζεται στη στατιστική δειγματοληψία και
είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για ετερογενείς περιοχές ιστών (π.χ. χορήγηση θερα-
πειών σε πνεύμονες).
Μπορείτε να επιλέξετε τη μέση στατιστική διακύμανση στο παράθυρο διαλόγου
RTPlan Properties (βλ. σελίδα 226).
• Όσο υψηλότερη είναι η επιθυμητή ακρίβεια και όσο χαμηλότερη είναι η μέση
στατιστική διακύμανση, τόσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος υπολογισμού.

Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρξει συμβιβασμός μεταξύ της ακρίβειας και του
χρόνου υπολογισμού.

Πρέπει να επαληθεύσετε το αποτέλεσμα του υπολογισμού δόσης (βλ. σελίδα 230 και
σελίδα 237).

Τρόπος εναλλαγής μεταξύ Monte Carlo/εστιασμένης δέσμης

Βήμα

Κάντε κλικ στο κουμπί Toggle Monte Carlo / Pencil Beam για εναλλαγή μεταξύ των αλγόριθ-
μων Monte Carlo και εστιασμένης δέσμης.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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7.5.2 Υπολογισμός Monte Carlo

Εμφάνιση Monte Carlo

Επιλογές

Αν το κουμπί Toggle Monte Carlo / Pencil Beam είναι ενεργοποιημένο (κίτρινο), οι
υπολογισμοί δόσης θα βασιστούν στον αλγόριθμο δόσης Monte Carlo της Brainlab, αν
υποστηρίζεται από το προφίλ μηχανήματος (βλ. σελίδα 193).

Εικόνα 114 

Το σύστημα υπολογίζει τώρα την απαιτούμενη δόση για ολόκληρο τον τρισδιάστατο όγκο για
χορήγηση θεραπείας.
Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση του υπολογισμού μπορεί να διαφοροποιείται
ανάλογα με τη ρύθμιση δέσμης και τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει στο παράθυρο διαλόγου Dose
Display (βλ. σελίδα 234). Στην περιοχή λειτουργιών εμφανίζεται μια αντίστοιχη γραμμή προόδου.

Εικόνα 115 
Μόλις ολοκληρωθεί ο υπολογισμός, μπορούν να εμφανιστούν πληροφορίες στις προβολές τομών.
Ρυθμίσεις όπως είναι η χωρική ανάλυση και η μέση διακύμανση που ορίζονται από τον αλγόριθμο
Monte Carlo στο παράθυρο διαλόγου Dose Display υποδεικνύονται πάνω από την κλίμακα
δόσης.
Επίσης εμφανίζονται οι τρέχουσες παράμετροι που έχουν υπολογιστεί για τον τρισδιάστατο όγκο.

Τρόπος προσαρμογής των ρυθμίσεων Monte Carlo

Βήματα

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Properties του RTPlan (βλ. σελίδα 222).

Υπολογισμός δόσης
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Βήματα

2.

Στην ενότητα Monte Carlo της καρτέλας Properties του RTPlan, μπορείτε να αλλάξετε τις
εξής ρυθμίσεις:
• Spatial Resolution: καθορίζει τη χωρική ανάλυση (μέγεθος του πλέγματος δόσης) που
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό τρισδιάστατου όγκου. Η ακρίβεια του υπολογισμού
τρισδιάστατου όγκου εξαρτάται από την καθορισμένη χωρική ανάλυση και δεν
βελτιώνεται αυξάνοντας, για παράδειγμα, τη μεγέθυνση. Δεν πραγματοποιείται
υπολογισμός δόσης προσαρμογής.

• Mean Variance: περιορίζει τη στατιστική διακύμανση των τιμών δόσης ανά voxel,
προκειμένου να διευκολυνθεί η ακριβής και ομαλή κατανομή δόσης.

Dose Result type:
• Dose to medium: με αυτήν την προεπιλεγμένη ρύθμιση υπολογίζεται η πραγματική
δόση ενέργειας, με βάση τη δόση που έχει απορροφήσει ο ιστός.

• Dose to water: με αυτήν την προαιρετική ρύθμιση υπολογίζεται μια δόση ενέργειας, με
βάση τη δόση που έχει απορροφήσει το νερό.

MLC Model: παρέχονται προς επιλογή δύο μοντέλα MLC:
• Accuracy optimized: αν επιλέξετε αυτήν τη δυνατότητα, το μοντέλο MLC θα βασιστεί
στο πραγματικό σχέδιο φύλλου (π.χ. γλωττίδα και εσοχή ή σχέδιο βήματος), στο
επιλεγμένο προφίλ μηχανήματος (βλ. σελίδα 193) και στη διαρροή φύλλου.

• Speed optimized: με αυτήν την επιλογή διαμορφώνεται ένα “ιδανικό” μοντέλο MLC, με
βάση την παραδοχή ότι δεν υπάρχει διαρροή φύλλου. Αυτό μειώνει τον απαιτούμενο
χρόνο υπολογισμού.

Σημειώσεις για τη χρήση του Monte Carlo

Όταν χρησιμοποιείτε τον αλγόριθμο δόσης Monte Carlo (βλ. Σελίδα 222), υπολογίζεται πάντα ένας
πλήρης τρισδιάστατος όγκος δόσης σύμφωνα με τις παραπάνω ρυθμίσεις, ανεξάρτητα από το αν
είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Calculate 3D Dose Volume στο παράθυρο διαλόγου Dose
Display (βλ. σελίδα 234).
• Ο συνδυασμός της ρύθμισης Calculate 3D Dose Volume με τον υπολογισμό δόσης Monte

Carlo μπορεί να αυξήσει την ανάγκη για προεμβολή λόγω των διαφορών στη χωρική ανάλυση
και των δύο όγκων.

• Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον αλγόριθμο Monte Carlo της Brainlab παρέχονται στον
Τεχνικό οδηγό αναφοράς, Θέματα φυσικής της Brainlab.

Ο αλγόριθμος Monte Carlo υπολογίζει και την οπίσθια σκέδαση από τον περιβάλλοντα
ιστό. Φροντίστε πάντα να εκτελείτε σάρωση σε μια κατάλληλη περιοχή του ασθενή
(εξωτερικό περίγραμμα στην κατεύθυνση X-Y και τουλάχιστον 50 mm πάνω και κάτω από
το PTV στην κατεύθυνση Z).

Όταν αναθεωρείτε την κατανομή δόσης για αντικείμενα εντός οστικού ιστού, πρέπει να
λάβετε υπόψη τη διαφορά μεταξύ των ρυθμίσεων Dose to water και Dose to medium και να
επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση.

Αν το μοντέλο MLC που παρέχεται για τον αλγόριθμο Monte Carlo δεν περιέχει επαρκή
λεπτομέρεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από προεπιλογή το μοντέλο Speed optimized, αν
και έχετε επιλέξει το μοντέλο Accuracy optimized.

Η ακρίβεια του υπολογισμού δόσης εξαρτάται από την ανάλυση πλέγματος δόσης που
ορίζεται από το χρήστη. Η τιμή που χρησιμοποιείται για την τελική έγκριση του πλάνου
θεραπείας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο χαμηλή και όχι υψηλότερη από 5 mm. Σε
περίπτωση μικρών αντικειμένων, μεγέθους κάτω από 30 mm, συνιστάται η χρήση τιμών 3
mm ή μικρότερων.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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7.5.3 Υπολογισμός εστιασμένης δέσμης

Εμφάνιση εστιασμένης δέσμης

Επιλογές

Αν το κουμπί Toggle Monte Carlo / Pencil Beam είναι απενεργοποιημένο, οι υπολογι-
σμοί δόσης θα βασίζονται στον αλγόριθμο δόσης εστιασμένης δέσμης της Brainlab.

Εικόνα 116 

Σε αυτή την περίπτωση, η προεπιλεγμένη ρύθμιση του συστήματος υπολογίζει μόνο τη δόση που
απαιτείται για την τρέχουσα τομή που εμφανίζεται. Ο υπολογισμός πραγματοποιείται σχετικά
γρήγορα.

Τρόπος υπολογισμού δόσης για τρισδιάστατο όγκο

Όταν επιλέγετε τον υπολογισμό δόσης για τρισδιάστατο όγκο, η δόση υπολογίζεται μία φορά για
ολόκληρο τον όγκο και στη συνέχεια εμφανίζεται πάντα κατά την κύλιση στις τομές.
Εναλλακτικά μπορείτε να εκτελέσετε υπολογισμό ανά τομή. Η δόση υπολογίζεται για κάθε τομή και
πρέπει να περιμένετε την ενημέρωση όταν μετακινείστε με κύλιση.

Βήματα

1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Dose Display στη γραμμή εργαλείων για να ανοίξετε το παράθυρο
διαλόγου Dose Display:

2.

Για να υπολογίσετε τη δόση για ολόκληρο τον τρισδιάστατο όγκο που θα υποβληθεί σε
θεραπεία, ενεργοποιήστε την επιλογή Calculate 3D Dose Volume στην ενότητα Set-
tings. Αυτός ο υπολογισμός μπορεί να χρειαστεί μερικά δευτερόλεπτα για να
ολοκληρωθεί.

Υπολογισμός δόσης

Στην περιοχή λειτουργιών εμφανίζεται μια αντίστοιχη γραμμή προόδου κατά τον υπολογισμό
δόσης.

Υπολογισμός δόσης
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Εικόνα 117 
Μόλις ολοκληρωθεί ο υπολογισμός, μπορούν να εμφανιστούν πληροφορίες στις προβολές τομών.
Η χωρική ανάλυση που έχει οριστεί για τον αλγόριθμο εστιασμένης δέσμης στο παράθυρο
διαλόγου Dose Display (βλ. σελίδα 235) υποδεικνύεται σε χιλιοστά πάνω από τη διαβάθμιση
δόσης.
Στην περίπτωση θεραπειών σύμμορφου τόξου, χρησιμοποιείται ένα προεπιλεγμένο διάστημα
απόστασης δεσμών 10° από τον αλγόριθμο δόσης εστιασμένης δέσμης.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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7.6 Προβολή κατανομής δόσης
7.6.1 Εμφάνιση κατανομής δόσης

Γενικές πληροφορίες

Αφού υπολογιστεί η δόση σύμφωνα με τη συνταγογράφηση που έχετε επιλέξει, μπορείτε να
προβάλετε την κατανομή δόσης.

Τρόπος εμφάνισης της κατανομής δόσης

Βήμα

Κάντε κλικ στο κουμπί Show Dose.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η εμφάνιση (πλύσιμο δόσης ή ισοδοσιακές γραμμές) βασίζεται στις ρυθμίσεις που
έχετε ορίσει στο παράθυρο διαλόγου Dose Display (βλ. σελίδα 234).
 

Δισδιάστατη ισοδοσιακή εμφάνιση

①

Εικόνα 118 
Η κατανομή δόσης (ισοδοσιακές γραμμές ή πλύση δόσης) που εμφανίζεται, βασίζεται στη ρύθμιση
δέσμης ή τόξου που έχετε δημιουργήσει στο πλάνο θεραπείας.
Στα δεξιά των προβολών τομών, εμφανίζεται επίσης μια σχετική διαβάθμιση δόσης ①, η οποία
βασίζεται στις ρυθμίσεις που έχετε ορίσει στο παράθυρο διαλόγου Dose Display (βλ. σελίδα
234).

Επιλογές

Κάντε δεξιό κλικ στον αριθμό δόσης για να εμφανιστεί η ισοδόση ως παχιά γραμμή.

Κάντε διπλό κλικ στο χρώμα εμφάνισης δόσης για να γίνει αόρατη αυτή η ισοδοσιακή γραμμή.
Κάντε διπλό κλικ ξανά στον αριθμό ή στο χρώμα για να εμφανιστεί ξανά.

Προβολή κατανομής δόσης
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Εμφάνιση αλγόριθμου

Ο επιλεγμένος αλγόριθμος δόσης υποδεικνύεται πάνω από την κλίμακα δόσης:
• Αν εκτελείτε θεραπεία κυκλικού τόξου (βλ. σελίδα 193), χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος κυκλικού
κώνου.

• Αν εκτελείτε θεραπεία σύμμορφου τόξου, σύμμορφης δέσμης ή IMRT, μπορείτε να επιλέξετε
μεταξύ των αλγόριθμων δόσης εστιασμένης δέσμης και Monte Carlo, ανάλογα με το προφίλ του
μηχανήματός σας (βλ. σελίδα 222).

• Σε περίπτωση που εκτελείτε θεραπεία κυκλικού τόξου, οι πληροφορίες απόστασης δέσμης οι
οποίες παρέχονται πάνω από τη διαβάθμιση δόσης βασίζονται στις ρυθμίσεις που έχετε ορίσει
στο παράθυρο διαλόγου Dose Display (βλ. σελίδα 234).

Η δόση γύρω από την περιοχή ενδιαφέροντος πρέπει να επαληθεύεται με τη χρήση των
λειτουργιών μέτρησης.

Ακρίβεια της εμφάνισης δόσης

Η ακρίβεια της εμφάνισης δόσης εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Αν η δόση εμφανίζεται σε
ανακατασκευές (π.χ. στην καρτέλα Overview), μπορεί να εμφανίζεται και μεταξύ των τομών του
σετ αναφοράς. Σε άλλες προβολές, όπου εμφανίζονται απευθείας οι τομές αναφοράς, η δόση
εμφανίζεται στο επίπεδο της τομής. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εμφάνιση διαφορετικής δόσης σε
ανακατασκευές και τομές, παρόλο που εμφανίζεται η ίδια περιοχή του συνόλου εικόνων.

Τρόπος εμφάνισης της τρισδιάστατης δόσης

Εικόνα 119 
Για να εμφανίσετε την κατανομή δόσης στην επιφάνεια των τρισδιάστατων αντικειμένων:

Βήματα

1. Ανοίξτε την καρτέλα Overview ή Irradiation Plan στην κύρια οθόνη.

2. Επιλέξτε το κουμπί View Types από την τρισδιάστατη προβολή αντικειμένου και επιλέξτε
Objects ή 3D.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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7.6.2 Εμφάνιση του προεπιλεγμένου ουδού δόσης

Τρόπος εμφάνισης της προεπιλεγμένης τιμής ουδού

Βήμα

Κάντε κλικ στο κουμπί Threshold για να εμφανίσετε την προεπιλεγμένη τιμή ουδού (π.χ. για μέ-
γιστη κάλυψη PTV), η οποία ορίζεται στο παράθυρο διαλόγου Dose Display (βλ. σελίδα 234).

Στα δεξιά των προβολών τομών, εμφανίζεται επίσης μια σχετική διαβάθμιση δόσης, η οποία
βασίζεται επίσης στις ρυθμίσεις που έχετε ορίσει στο παράθυρο διαλόγου Dose Display (βλ.
σελίδα 234).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ο επιλεγμένος αλγόριθμος δόσης (βλ. σελίδα 222) υποδεικνύεται πάνω από τη
διαβάθμιση δόσης.
 

Εμφάνιση ουδού

①

Εικόνα 120 
Όλες οι δομές που λαμβάνουν δόση μεγαλύτερη από την προεπιλεγμένη τιμή ουδού εμφανίζονται
με ροζ χρώμα, ανεξάρτητα από το επιλεγμένο χρωματικό σχήμα.
Αν θέλετε να προσαρμόσετε προσωρινά την προεπιλεγμένη τιμή ουδού, τοποθετήστε το ποντίκι
στη διαβάθμιση δόσης, κρατώντας πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού, και σύρετε το
ποντίκι ① πάνω ή κάτω στην κλίμακα, έως ότου οριστεί η απαιτούμενη τιμή.
Οι δομές που λαμβάνουν μια δόση κάτω από αυτή την τιμή, εμφανίζονται με το αρχικό χρώμα,
σύμφωνα με το επιλεγμένο χρωματικό σχήμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν αλλάξετε τον ουδό της δόσης ενώ προβάλλετε την τρισδιάστατη προβολή,
μπορείτε να επαληθεύσετε τη δόση επιφάνειας και να αναλύσετε τη μείωση δόσης.
 

Προβολή κατανομής δόσης
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7.6.3 Εναλλαγή της εμφάνισης της πυκνότητας ενέργειας

Γενικές πληροφορίες

Αφού ολοκληρωθεί η βελτιστοποίηση δόσης (βλ. σελίδα 327), εμφανίζεται το κουμπί Toggle
fluence display για θεραπείες IMRT στην περιοχή της απεικόνισης όψης μέσα από τη δέσμη (βλ.
σελίδα 279), στο βήμα Treatment Planning.

Τρόπος εναλλαγής εμφάνισης της πυκνότητας ενέργειας

Βήμα

Κάντε κλικ στο κουμπί Toggle fluence display για εναλλαγή μεταξύ μιας απεικόνισης όψης μέ-
σα από τη δέσμη και ενός χάρτη πυκνότητας ενέργειας.

Εναλλαγή μεταξύ προβολών

① ②

Εικόνα 121 

Αρ. Στοιχείο

① Εμφάνιση ακολουθίας φύλλων

② Χάρτης πυκνότητας ενέργειας

Ο χάρτης πυκνότητας ενέργειας μοιάζει με το αποτέλεσμα βελτιστοποίησης που επιλέγεται από
την πτυσσόμενη λίστα Select Result στην περιοχή λειτουργιών του βήματος Dose Optimization
(βλ. σελίδα 327).
Η διαφορά είναι ότι στο βήμα Treatment Planning, το αποτέλεσμα βελτιστοποίησης έχει
μεταφερθεί στην ακολουθία φύλλων, ώστε η πραγματική κατανομή υποδέσμης και η
βελτιστοποίηση δόσης να εμφανίζονται ότι παρέχονται από τον κατευθυντήρα πολλαπλών
φύλλων.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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7.6.4 Ρύθμιση των ρυθμίσεων εμφάνισης δόσης

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να ρυθμίσετε διάφορες επιλογές εμφάνισης στο παράθυρο διαλόγου Dose Display. Σε
αυτές περιλαμβάνεται το χρωματικό σχήμα, η εμφάνιση δόσης (σχετική ή απόλυτη) και η απόλυτη
μονάδα (cGy ή Gy).
Επίσης παρέχονται πρόσθετες επιλογές υπολογισμού δόσης για τον αλγόριθμο εστιασμένης
δέσμης και τον αλγόριθμο κυκλικού κώνου.
Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε τις σχετικές πληροφορίες δόσης κατά τη διάρκεια του Object
Creation (βλ. σελίδα 117).

Τρόπος ενεργοποίησης κατανομής δόσης

Βήμα

Κάντε κλικ στο κουμπί Dose Display στη γραμμή εργαλείων για να ανοίξετε το παράθυρο διαλό-
γου Dose Display.

Παράθυρο διαλόγου Dose Display

Εικόνα 122 

Χρωματικοί πίνακες

Στην περιοχή Color Tables, επιλέξτε το προτιμώμενο χρωματικό σχήμα στις προβολές
σχεδιασμού.

Προβολή κατανομής δόσης
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Περιοχή ισοδόσεων

Στοιχείο Λειτουργία

Visible
Μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένους ουδούς Gy στα παρεχόμενα πεδία και να
καθορίσετε αν αυτοί οι ουδοί εμφανίζονται στις προβολές σχεδιασμού με τη
χρήση των αντίστοιχων πλαισίων ελέγχου.

Preset Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για εφαρμογή μιας προρυθμισμένης τιμής.

Save current Αποθήκευση μιας τρέχουσας ρύθμισης ως προρυθμισμένης τιμής.

Priority
Επιλεγμένοι ουδοί μπορούν να αντιστοιχιστούν σε υψηλότερη προτεραιότητα
εμφάνισης. Αυτοί εμφανίζονται με μια ισοδοσιακή γραμμή μεγαλύτερου πά-
χους.

Default
Threshold

Μπορείτε να ορίσετε μια τιμή ουδού (π.χ. για μέγιστη κάλυψη PTV), την οποία
μπορείτε στη συνέχεια να επισημάνετε κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, χρη-
σιμοποιώντας τη λειτουργία Threshold (βλ. σελίδα 232).

Περιοχή ρυθμίσεων

Στοιχείο Λειτουργία

Absolute Dose Unit: Μπορείτε να επιλέξετε αν θα πρέπει να εμφανίζονται οι πληροφορίες ισο-
δόσης σε cGy or Gy.

Dose Scale: Μπορείτε να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιηθεί σχετική (ποσοστό) ή απόλυτη
εμφάνιση δόσης (τιμές cGy ή Gy).

Prescr. Percentage: Μπορείτε να ορίσετε μια απόλυτη τιμή δόσης (Relation for Display) ώστε
να είναι ίση με ένα δεδομένο ποσοστό της δόσης συνταγής Prescr.
Percentage.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σχετικό για πολλαπλά PTV με διαφορετικά συνταγο-
γραφικά σχήματα. Αν έχετε ορίσει μια Dose Scale ως Absolute, το ποσο-
στό της συνταγής δεν σας απασχολεί.

Relation for
Display:

Display Mode:

Μπορείτε να επιλέξετε πρόσθετες επιλογές για την εμφάνιση δόσης.
• Παρέχονται κουμπιά (Dose Lines, Dose Wash και Dose Lines and

Wash) με τα οποία μπορείτε να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιηθούν ισοδο-
σιακές γραμμές, πλύσιμο δόσης ή ένας συνδυασμός και των δύο.

• Τα αντίστοιχα πλαίσια ελέγχου (Thin Dose Lines και Show Dose Wash
smoothed) σάς δίνουν τη δυνατότητα να καθορίσετε την εμφάνιση των
ισοδοσιακών γραμμών και του πλυσίματος δόσης.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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Στοιχείο Λειτουργία

Dose Calculation:

Μπορείτε να παρέχετε επιλογές υπολογισμού δόσης που σχετίζονται με
την εμφάνιση:
• Η επιλογή Use Adaptive Grid for 2D (Non-MC only) επιτρέπει την αυ-
τόματη προσαρμογή του πλέγματος 2D που αποτελεί τη βάση της ισοδο-
σιακής εμφάνισης, ώστε να είναι εφικτά ακριβή ισοδοσιακά περιγράμμα-
τα, ακόμα και στην περίπτωση πολύ μικρών δομών. Αυτό δεν χρησιμο-
ποιείται για υπολογισμούς που βασίζονται στον αλγόριθμο Monte Carlo.

• Η επιλογή Calculate 3D Dose Volume επιτρέπει άμεσα τον υπολογισμό
πληροφοριών δόσης 3D για τον πλήρη όγκο του πλάνου. Στη συνέχεια,
η κατανομή δόσης που προκύπτει και οι σχετικές ισοδοσιακές γραμμές
μπορούν να εμφανιστούν χωρίς περαιτέρω υπολογισμό (βλ. σελίδα 230).
Νέος υπολογισμός πραγματοποιείται μόνο αν το πλάνο τροποποιηθεί.
Αν δεν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, το λογισμικό θα υπολογίζει μόνο
τις πληροφορίες δόσης που απαιτούνται επί του παρόντος, π.χ. εμφάνι-
ση της τρέχουσας τομής. Οι πληροφορίες δόσης, στη συνέχεια, επανυ-
πολογίζονται όπως είναι απαραίτητο, π.χ. όταν εμφανιστεί η επόμενη το-
μή σάρωσης. Μόλις ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, παραμένει ενεργή
καθ’ όλο τον προγραμματισμό θεραπείας. Αυτή η επιλογή ενεργοποιείται
από προεπιλογή για τις εργασίες Object Creation και Dose
Optimization.

Προβολή κατανομής δόσης
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7.7 Χρήση του ιστογράμματος δόσης-όγκου (DVH)

Γενικές πληροφορίες

Ο κύριος στόχος του πλάνου θεραπείας είναι η χορήγηση θεραπείας ενός υψηλού ποσοστού
όγκου με συγκεκριμένη δόση, διατηρώντας παράλληλα τη δόση που λαμβάνει ο φυσιολογικός
ιστός σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα. Αυτή η αναλογία μπορεί να αποτελέσει καλό
κριτήριο για την αξιολόγηση του βαθμού βελτιστοποίησης και μπορεί να υπολογιστεί απευθείας
από την εμφάνιση του ιστογράμματος δόσης-όγκου, διαβάζοντας το ποσοστό δόσης που
χορηγείται σε φυσιολογικό ιστό σε κατακόρυφη θέση, όπου ένα σημαντικά υψηλό κλάσμα του
όγκου καλύπτεται από την απαιτούμενη δόση.

Τρόπος ανοίγματος του ιστογράμματος δόσης-όγκου

Βήμα

Κάντε κλικ στο κουμπί Open DVH Dialog στη γραμμή εργαλείων, για να ανοίξει ένα παράθυρο
διαλόγου που περιέχει ένα ιστόγραμμα δόσης-όγκου. 

Παράθυρο διαλόγου ιστογράμματος δόσης-όγκου

Αυτό εμφανίζει την αναλογία μεταξύ του όγκου και της δόσης για διάφορα αντικείμενα που έχετε
προκαθορίσει.

Εικόνα 123 

Τρόπος προσαρμογής του εύρους άξονα

Βήματα

1. Αν μετακινήσετε το ποντίκι πάνω στα βέλη, στο τέλος των αξόνων Y και X, ο επιλεγμένος
άξονας γίνεται κόκκινος.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης Αναθ. 1.5 iPlan® RT Έκδ. 4.5 237



Βήματα

2.
Στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε κλικ στο βέλος και να το σύρετε μέχρι να εμφανιστεί το
απαιτούμενο εύρος. Αν κάνετε διπλό κλικ σε ένα από τα βέλη, ο αντίστοιχος άξονας
εμφανίζει αυτόματα ένα κατάλληλο εύρος.

Ρύθμιση του μεγέθους πλέγματος

Στοιχείο Λειτουργία

Grid Size
Μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος πλέγματος που χρησιμοποιείται στο
ιστόγραμμα δόσης-όγκου επιλέγοντας μια τιμή από το πλαίσιο Grid Size ή
πληκτρολογώντας απευθείας μια έγκυρη τιμή στο αντίστοιχο πεδίο.

Finer for Small
Objects

Με τη λειτουργία Finer for Small Objects, το μέγεθος πλέγματος για μεγαλύ-
τερα αντικείμενα βασίζεται στις τιμές που ορίστηκαν με τη χρήση του πλαισίου.
Για μικρότερα αντικείμενα, το μέγεθος πλέγματος υπολογίζεται χρησιμοποιώ-
ντας τουλάχιστον 10 voxel για κάθε διάσταση εντός του PTV ή του OAR.

Recalc Αυτό επιτρέπει τον επανυπολογισμό του ιστογράμματος δόσης-όγκου αφού
αλλάξετε τις παραμέτρους πλέγματος.

Εμφάνιση δόσης

Εικόνα 124 
Η μέγιστη, ελάχιστη και μέση δόση που λαμβάνεται από την επιλεγμένη δομή εμφανίζεται επάνω
δεξιά στην περιοχή γραφικών.

Εικόνα 125 
Αν μετακινήσετε το δείκτη του ποντικιού πάνω στη γραφική παράσταση, εμφανίζεται ένα πρόσθετο
πεδίο κειμένου κάτω από τις πληροφορίες δόσης. Ανάλογα με την επιλεγμένη εικόνα (βλ. σελίδα
242), οι πληροφορίες που εμφανίζονται εδώ συμπεριλαμβάνουν τη δόση σύμφωνα με τη θέση του
ποντικιού, τον όγκο της δομής αναφοράς που λαμβάνει την εμφανιζόμενη ποσότητα δόσης και τις
πληροφορίες δείκτη συμμόρφωσης (βλ. σελίδα 246).

Μέση δόση

Η δόση υπολογίζεται σε ένα πλέγμα που καθορίζεται από την ανάλυση της δόσης. Η μέση δόση
είναι επομένως η άθροιση της δόσης για κάθε σημείο του πλέγματος εντός του επιλεγμένου
αντικειμένου, διαιρούμενη με το σύνολο των πόντων πλέγματος στο επιλεγμένο αντικείμενο.

Σχέση δόσης-PTV

Αυτή η τιμή εμφανίζεται αν η τιμή το ιστόγραμμα δόσης-όγκου είναι διαφορετική για το συνολικό
πλάνο.

Εξαγωγή

Το κουμπί Export to Clipboard επιτρέπει την εξαγωγή ενός πλήρους συνόλου ιστογραμμάτων
στο πρόχειρο του λειτουργικού συστήματος των Windows και την αντιγραφή αυτών των τιμών σε
ένα πρόγραμμα επεξεργασίας υπολογιστικών φύλλων της επιλογής σας.

Χρήση του ιστογράμματος δόσης-όγκου (DVH)
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• Τα δεδομένα μορφοποιούνται σε μια λίστα με δύο ή τρεις στήλες, ανάλογα με το αν εμφανίζεται
ή όχι η γραφική παράσταση του φυσιολογικού ιστού.

• Οι στήλες διαχωρίζονται σε καρτέλες και μορφοποιούνται σύμφωνα με τη μονάδα μέτρησης
που έχετε ορίσει (βλ. σελίδα 242).

Παρατήρηση για την ασφάλεια

Πρέπει πάντα να επαληθεύετε το αποτέλεσμα του υπολογισμού δόσης, για παράδειγμα
χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στις προβολές προγραμματισμού.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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7.7.1 Διαφορικό και τυπικό ιστόγραμμα δόσης-όγκου

Εμφάνιση διαφορικού ιστογράμματος δόσης-όγκου

Το πλαίσιο ελέγχου Differential DVH στην περιοχή Display Options ενεργοποιεί ένα διαφορικό
ιστόγραμμα, στο οποίο μπορείτε να δείτε το ποσοστό του όγκου που λαμβάνει μια συγκεκριμένη
δόση.

Εικόνα 126 
• Οι τιμές δόσης σε σημεία του πλέγματος με προκαθορισμένο μέγεθος βήματος υπολογίζονται
και διαιρούνται σε εύρη δόσης του 1%.

• Καθορίζεται ο αριθμός σημείων που βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή δόσης και αυτοί οι
αριθμοί σχεδιάζονται στο διαφορικό ιστόγραμμα δόσης-όγκου σε σχέση με τον αριθμό σημείων
στο πλέγμα που βρίσκεται εντός των περιγραμμάτων του εν λόγω αντικειμένου.

• Δεν παρέχονται πληροφορίες δείκτη συμμόρφωσης για την εμφάνιση διαφορικού
ιστογράμματος δόσης-όγκου.

Χρήση του ιστογράμματος δόσης-όγκου (DVH)
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Εμφάνιση τυπικού ιστογράμματος δόσης-όγκου

Αν το πλαίσιο ελέγχου Differential DVH στην περιοχή Display Options είναι απενεργοποιημένο,
εμφανίζεται ένα σωρευτικό ιστόγραμμα, στο οποίο μπορείτε να δείτε το ποσοστό του όγκου που
λαμβάνει τουλάχιστον την επιλεγμένη δόση.

Εικόνα 127 
• Αυτό το τυπικό ιστόγραμμα δόσης-όγκου εμφανίζει την άθροιση των καταμετρήσεων στο
διαφορικό ιστόγραμμα δόσης-όγκου. Η άθροιση ξεκινάει στην υψηλότερη τιμή δόσης και λήγει
στην τιμή δόσης όπου εμφανίζεται το pixel στη γραφική παράσταση.

• Μία προσέγγιση για την κατανόηση ενός ιστογράμματος δόσης-όγκου είναι να ληφθεί υπόψη
ένας όγκος σε μια δεδομένη δόση ως τον όγκο που περικλείεται από την επιφάνεια ισοδόσης
της δεδομένης δόσης. Αν ο όγκος ισοδόσης υπερβαίνει το συγκεκριμένο αντικείμενο,
εμφανίζεται μόνο το τμήμα του όγκου που βρίσκεται εντός της δεδομένης επιφάνειας ισοδόσης
και εντός του επιλεγμένου αντικειμένου.

• Παρέχονται πληροφορίες δείκτη συμμόρφωσης για την εμφάνιση τυπικού ιστογράμματος
δόσης-όγκου (βλ. σελίδα 246).
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7.7.2 Πρόσθετες επιλογές ιστογράμματος δόσης-όγκου

Ορισμός μονάδας μέτρησης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνται στο ιστόγραμμα δόσης-
όγκου για την αναπαράσταση του όγκου και της δόσης, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω εικονίδια
① + ②.

Εικόνα 128 

① ②

Εικόνα 129 

Επιλογή αντικειμένου

Στη λίστα Objects, παρατίθενται όλα τα προκαθορισμένα αντικείμενα, ώστε να εμφανίζετε τη
συνολική αναλογία δόσης-όγκου για όλα τα αντικείμενα, ή μια ξεχωριστή τιμή για μεμονωμένα
αντικείμενα.

Εικόνα 130 
Η εμφάνιση ιστογράμματος δόσης-όγκου προσαρμόζεται ανάλογα με την επιλογή στην
αναπτυσσόμενη λίστα και τα αντικείμενα που επιλέγονται στο πεδίο λίστας.
Για παράδειγμα, αν έχει γίνει η επιλογή Target Volumes από την αναπτυσσόμενη λίστα, στο
ιστόγραμμα δόσης-όγκου θα εμφανιστεί μια αντίστοιχη χρωματικά κωδικοποιημένη γραφική
παράσταση για κάθε ορισμένο PTV.

Εικόνα 131 
Αν έχει επιλεγεί ένα PTV, εμφανίζεται ο όγκος κανονικοποίησης 100% στο κάτω αριστερό μέρος
του ιστογράμματος δόσης-όγκου.

Χρήση του ιστογράμματος δόσης-όγκου (DVH)
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Εικόνα 132 
Αυτή η τιμή υπολογίζεται με τη συγκέντρωση των σημείων πλέγματος στο επιλεγμένο αντικείμενο.
Μπορεί να διαφέρει από τον πιο ακριβή όγκο που βασίζεται σε περίγραμμα και παρέχεται στην
καρτέλα Plan Content.

Ο όγκος κανονικοποίησης που εμφανίζεται στο υπόμνημα κάτω από το ιστόγραμμα
δόσης-όγκου εξαρτάται από τον υπολογισμό του μεγέθους πλέγματος. Αυτή η τιμή μπορεί
να διαφέρει από τον όγκο που υπολογίστηκε για το αρχικό αντικείμενο voxel και
υποδεικνύεται στην καρτέλα Plan Content.

Γραφική παράσταση φυσιολογικού ιστού

①

Εικόνα 133 
Αν το πλαίσιο ελέγχου Normal Tissue Graph είναι επιλεγμένο στην περιοχή Display Options, ο
όγκος του φυσιολογικού ιστού που λαμβάνει τη δόση η οποία υποδεικνύεται εμφανίζεται ως μπλε
καμπύλη ①.
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Γραφική παράσταση προεμβολής

① ②

Εικόνα 134 

Αρ. Στοιχείο

① Εμφάνιση προεμβολής

② Εμφάνιση με πραγματικές τιμές

Αν ενεργοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου Interpolate Graph, πραγματοποιείται προεμβολή της
εμφάνισης της γραφικής παράστασης. Αν αυτό το πλαίσιο απενεργοποιηθεί, χρησιμοποιούνται οι
πραγματικές τιμές.

Εμφάνιση περιορισμών

①

②

Εικόνα 135 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου Show Constraints για να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε καθορισμένους περιορισμούς (π.χ. ① + ②).
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Εικόνα 136 
Αν μετακινήσετε το ποντίκι πάνω από τον περιορισμό στη γραφική παράσταση, εμφανίζεται ένα
πρόσθετο πεδίο κειμένου που δηλώνει τη σχετική δομή, τις ρυθμίσεις περιορισμών και την
ποσοστιαία δόση.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους περιορισμούς μπορείτε να βρείτε στην ενότητα
σελίδα 185.
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7.7.3 Δείκτης συμμόρφωσης ιστογράμματος δόσης-όγκου

Γενικές πληροφορίες

Αν επιλέξετε μια δομή PTV στο παράθυρο διαλόγου ιστογράμματος δόσης-όγκου (βλ. σελίδα 242)
και επιλέξετε την εμφάνιση τυπικού ιστογράμματος (βλ. σελίδα 240), μπορείτε να εμφανίσετε ένα
πεδίο κειμένου που περιέχει πληροφορίες δείκτη συμμόρφωσης, μετακινώντας το ποντίκι σας
πάνω στη γραφική παράσταση.

① ②

Εικόνα 137 
• Ο δείκτης συμμόρφωσης δηλώνει με πόση ακρίβεια ο όγκος της κατανομής δόσης ταιριάζει με
το μέγεθος και το σχήμα του όγκου-στόχου, ενώ συνυπολογίζονται ζητήματα φυσιολογικού
ιστού.

• Παρέχεται ένα δείκτης συμμόρφωσης RTOG (CI) ① και ένας δείκτης συμμόρφωσης Ian
Paddick (IPCI) ②.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Όταν πραγματοποιείτε σύγκριση σχεδίων, παρέχονται αποκλειστικά πληροφορίες
IPCI (βλ. σελίδα 256).
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ο δείκτης συμμόρφωσης RTOG αντιστοιχεί στη συνήθη συμμόρφωση με το πρότυπο
RTOG, αν ολόκληρο το PTV λαμβάνει τουλάχιστον την ενδεδειγμένη δόση.
 

Υπολογισμός δείκτη συμμόρφωσης

Οι τιμές δείκτη συμμόρφωσης που εμφανίζονται στο ιστόγραμμα δόσης-όγκου υπολογίζονται ως
εξής:

CI D( ) 1
VNormal D( )

VPTV D( )
-----------------------------+= IPCI D( )

VPTV
2 D( )

VPTV VTOTAL D( )⋅----------------------------------------------=

VPTV(D) Όγκος του PTV που λαμβάνει τουλάχιστον τη δόση D.

VTOTAL(D) Όγκος ολόκληρου του ιστού που λαμβάνει τουλάχιστον τη δόση D.

VNORMAL(D) Όγκος του ιστού χωρίς το PTV που λαμβάνει τουλάχιστον τη δόση D.

VPTV Όγκος του PTV.

• Η τιμή για τις περιοχές CI από: 1-∞. Η ιδανική τιμή είναι 1.
• Η τιμή για τις περιοχές IPCI από: 0-1. Η ιδανική τιμή είναι 1. Οι τιμές εκφράζονται ως ποσοστά.
Περεταίρω πληροφορίες σχετικά με τους δείκτες συμμόρφωσης παρέχονται στην παρακάτω
δημοσίευση:
• Paddick, A simple scoring ratio to index the conformity of radiosurgical treatment plans. J

Neurosurg. 93 Suppl 3:219-22, 2000.

Δείκτης συμμόρφωσης για πολλαπλά PTV

Αν ένα σχέδιο έχει πολλαπλά PTV, λαμβάνεται υπόψη ολόκληρος ο φυσιολογικός ιστός για τον
υπολογισμό του δείκτη συμμόρφωσης για ένα PTV, ακόμη και ο περιβάλλων φυσιολογικός ιστός
άλλων PTV ο οποίος λαμβάνει την καθορισμένη δόση.
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7.8 Σχεδιασμός θεραπείας για θεραπείες δυναμικής
ιχνηλάτησης με ExacTrac Vero

7.8.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού θεραπείας, η διακύμανση της δέσμης πρέπει να ληφθεί υπόψη
για να διασφαλιστεί ότι τα υπό προστασία όργανα δε θα λάβουν σημαντικά υψηλότερη δόση από
αυτή που προβλέπεται από τον προγραμματισμό βάσει 3D. Αν είναι διαθέσιμο ένα σύνολο
δεδομένων 4D-CT για να υπολογίσετε την κίνηση του στόχου και/ή του οργάνου υπό προστασία,
λάβετε υπόψη ότι ο στόχος μπορεί να κινείται με διαφορετικό εύρος και γύρω από διαφορετική
διάμεση θέση κατά τη διάρκεια των διαφορετικών κλασμάτων θεραπείας. Γενικά, οι δέσμες θα
πρέπει να παραμένουν μακρυά από τα OAR, σε σύγκριση με τον προγραμματισμό για “στατικές”
θεραπείες.

Συμβατότητα μεθόδων χορήγησης θεραπείας με δυναμική ιχνηλάτηση

Προς το παρόν δεν είναι δυνατός ο συνδυασμός όλων των μεθόδων χορήγησης θεραπείας με το
Dynamic Tracking. Ανατρέξτε στο Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης, ExacTrac Vero ή επικοινωνήστε
με τον ειδικό της τεχνικής υποστήριξης Brainlab.

Διαθεσιμότητα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τα σχέδια θεραπείας που έχουν ενεργοποιημένη τη σημαία
Dynamic tracking κατά τη δημιουργία τους στο iPlan RT Dose 4.5. Όταν η σημαία είναι
ενεργοποιημένη, ο επιταχυντής δε θα επιτρέπει άλλη θεραπεία εκτός από θεραπεία σε λειτουργία
δυναμικής ιχνηλάτησης. Για πλάνα θεραπέιας όπου η σημαία δυναμικής ιχνηλάτησης δεν είναι
ενεργοποιημένη, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στη λειτουργία δυναμικής ιχνηλάτησης.

Τρόπος ενεργοποίησης Dynamic Tracking σε iPlan RT Dose

Βήμα

Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Enable Dynamic Tracking που βρίσεται κάτω από τις πλη-
ροφορίες του μηχανήματος στην καρτέλα Properties του Treatment Group.
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Δείκτης εύρους κλίσης

Ο δείκτης εύρους κλίσης εμφανίζεται αυτομάτως στην οθόνη Beam’s Eye View στο iPlan RT
Dose αν η σημαία δυναμικής ιχνηλάτησης είναι ενεργοποιημένη. Αναπαρίσταται με το διάστικτο
πλαίσιο ①. Το μέγεθος του δείκτη εύρους κλίσης καθορίζεται από τα εξώτερα φύλλα MLC.

①

Εικόνα 138 

Σχεδιασμός θεραπείας για θεραπείες δυναμικής ιχνηλάτησης με ExacTrac Vero
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7.9 Περιορισμοί σχεδιασμού θεραπείας για
συγκεκριμένα MLC

Γενικές πληροφορίες

Ανάλογα με το συγκεκριμένο σύστημα χορήγησης θεραπείας που διαθέτετε, οι θέσεις φύλλων που
προσαρμόζονται αυτόματα ενδέχεται να μην συμμορφώνονται επακριβώς με το σχήμα
σχεδιασμού. Αν το MLC σας έχει περιορισμούς υλικού, όπως ελλιπή αλληλεμπλοκή, φύλλα
προφύλαξης, περιορισμένη υπέρβαση διαδρομής ή στατικά κενά φύλλων (π.χ. Siemens 3-D
MLCs και Elekta MLCi, MLCi2 ή Agility), το σχήμα των φύλλων ενδέχεται να μην είναι το
επιθυμητό.
Οι ακολουθίες φύλλων για δυναμικά τόξα και δέσμες IMRT πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με
τις απαιτήσεις υλικού και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην έχουν την αναμενόμενη
εμφάνιση. Τα παραπάνω αποτελούν περιορισμούς υλικού και, κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν
να επιλυθούν. Ωστόσο, η αυτόματη προσαρμογή φύλλων και οι αλγόριθμοι ακολουθίας φύλλων
περιλαμβάνουν ειδικές βελτιστοποιήσεις για MLC που δεν εμφανίζουν αλληλεμπλοκή φύλλων και
για MLC που διαθέτουν φύλλα προφύλαξης και στατικά κενά φύλλων (συμπεριλαμβανομένης της
βελτιστοποίησης flag pole).

Ζητήματα που πρέπει να λάβετε υπόψη για τα MLC

Λάβετε υπόψη τα εξής όταν πραγματοποιείτε σχεδιασμό θεραπείας με MLC τέτοιου είδους:
• Για μη αυτόματη προσαρμογή του MLC και των διαφραγμάτων στα μηχανήματα Elekta MLCi,

MLCi2 ή Agility, πρέπει να τηρείτε τις ειδικές απαιτήσεις υλικού (π.χ. φύλλα προφύλαξης).
• Για τα ενσωματωμένα MLC των Elekta MLCi, MLCi2, Agility και Siemens, τα διαφράγματα
απαιτείται να ακολουθούν το MLC σε κάθε δέσμη ή τμήμα. Επομένως, μπορείτε να εκτελέσετε
μη αυτόματη προσαρμογή διαφραγμάτων σε αυτά τα MLC αποκλειστικά για δοκιμαστική
λειτουργία και όχι για κλινικά σχέδια θεραπείας.

• Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να δημιουργηθούν αυτόματα κλειστά πεδία MLC, ως
μέρος των ακολουθιών δυναμικού τόξου και IMRT. Στη συνέχεια, τα διαφράγματα ορίζονται στο
κέντρο αυτών των πεδίων. Αν το παραπάνω προκαλεί προβλήματα με το υλικό και το λογισμικό
MLC κατά τη χορήγηση θεραπείας:
- Για τις θεραπείες δυναμικού τόξου, μπορείτε να αποφύγετε το συγκεκριμένο πρόβλημα
αλλάζοντας τη γωνία έναρξης και λήξης ή διαχωρίζοντας το τόξο, προκειμένου να
αποτρέψετε τη δημιουργία κλειστών πεδίων MLC.

- Για τις θεραπείες δυναμικού IMRT, μπορείτε να αποφύγετε το πρόβλημα επιλέγοντας
ακολουθία IMRT χωρίς περιορισμό της ταχύτητας φύλλων.

• Για τις θεραπείες δυναμικού τόξου και δυναμικού IMRT με χρήση του Elekta Agility ή MLCi2,
δεν λαμβάνεται υπόψη η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα διαφραγμάτων. Σύμφωνα με δοκιμές
που έχουν πραγματοποιηθεί, το σύστημα ελέγχου του γραμμικού επιταχυντή μειώνει τον ρυθμό
δόσης σε περιπτώσεις όπου θα σημειωνόταν υπέρβαση της ταχύτητας των διαφραγμάτων.
Αυτό ενδέχεται να απαιτήσει ελαφρώς μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χορήγησης της θεραπείας.

• Για τον σχεδιασμό IMRT ακολουθίας για το Elekta MLC και τα ενσωματωμένα MLC του
Siemens, δεν συνιστάται η χρήση της δυνατότητας περιορισμού της ταχύτητας φύλλων (αυτό
μπορεί να διαμορφωθεί στο Physics Administration / Beam Profile Editor).

Για τις θεραπείες δυναμικού τόξου και δυναμικού IMRT με χρήση του Elekta Agility ή
MLCi2, δεν λαμβάνεται υπόψη η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα διαφραγμάτων. Σε
σπάνιες περιπτώσεις, ενδέχεται να προκύψει ανακρίβεια στη χορήγηση δόσης.
Βεβαιωθείτε ότι οι τακτικές δοκιμές διασφάλισης ποιότητας που εκτελείτε μπορούν να
εντοπίσουν αυτές τις ανακρίβειες.

Για MLC που απαιτούν μεγάλα ελάχιστα κενά φύλλων (π.χ. κενό 5 mm για τα Elekta MLCi
και MLCi2), δεν είναι δυνατό να σχεδιάσετε πολύ μικρούς ή στενούς στόχους. Τα επιθυμητά
αλλά στενά ανοίγματα ενός ζεύγους φύλλων με μικρότερο κενό από το ελάχιστο που
απαιτείται από το MLC θεωρούνται κλειστά από την αυτόματη προσαρμογή φύλλων.
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Σε περίπτωση που εκτελείτε μη αυτόματη προσαρμογή φύλλων και διαφραγμάτων MLC,
είστε υπεύθυνοι για τον ορισμό των φύλλων και των διαφραγμάτων κατά τρόπο ώστε να
αποφεύγεται τυχόν ανεπιθύμητη ακτινοβολία σε λάθος περιοχή-στόχο και/ή σε σημαντικές
δομές.

Περιορισμοί σχεδιασμού θεραπείας για συγκεκριμένα MLC
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8 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΝΟ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

8.1 Ορισμός σημείων ενδιαφέροντος

Γενικές πληροφορίες

Τα σημεία ενδιαφέροντος διαιρούνται στις παρακάτω κατηγορίες:

Στοιχείο Λειτουργία

Σημείο κανονικο-
ποίησης

Αυτός ο τύπος σημείου μπορεί να οριστεί:
• Αυτόματα, αν επιλέξετε τη δυνατότητα Point Presc new CT plan and

ription to Isocenter κατά τον ορισμό της συνταγής (βλ. σελίδα 175)
• Μη αυτόματα, προσθέτοντας ένα μεμονωμένο σημείο κανονικοποίησης

(βλ. σελίδα 252)
• Αυτόματα, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Auto Generation (βλ. σελίδα

254)

Σημείο αναπαρά-
στασης

Αυτά τα σημεία υποδεικνύουν και τη συνταγογραφούμενη δόση. Δημιουρ-
γούνται αυτόματα από το λογισμικό για PTV στα οποία δεν είχε αντιστοιχιστεί
αρχικά σημείο κανονικοποίησης (δηλαδή, αν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή
Dose Volume Prescription κατά τον ορισμό συνταγογράφησης).
Για τις θεραπείες IMRT, αν πρόκειται να χορηγηθεί θεραπεία σε περισσότερα
από ένα PTV με τη χρήση της ίδιας ομάδας θεραπείας, για ένα PTV δημιουρ-
γείται μόνο ένα σημείο αναπαράστασης.

Άλλο σημείο εν-
διαφέροντος

Μπορούν να οριστούν διάφορα σημεία ενδιαφέροντος, για παράδειγμα ση-
μείο ελάχιστης δόσης ή συντεταγμένες ομάδας θεραπείας, ως εξής:
• Μη αυτόματα, προσθέτοντας ένα μεμονωμένο σημείο ενδιαφέροντος (βλ.
σελίδα 252)

• Αυτόματα, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Auto Generation (βλ. σελίδα
254)

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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Προβολή σημείων ενδιαφέροντος

Αυτά παρατίθενται σε λίστα στην καρτέλα Prescription στην περιοχή λειτουργιών:

Εικόνα 139 

Τρόπος ορισμού ενός μη αυτόματου σημείου

Βήματα

1.
Για να ορίσετε ένα σημείο με μη αυτόματο τρόπο, κάντε κλικ στο κουμπί Add, στην
καρτέλα Prescription της περιοχής λειτουργιών. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία σημείων
αναπαράστασης μη αυτόματα.

2. Τώρα προστίθεται αυτόματα ένα μη αυτόματο σημείο στη λίστα των σημείων
ενδιαφέροντος και στις προβολές σχεδιασμού.

3.
Μπορείτε τώρα να επεξεργαστείτε αυτό το σημείο κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο.

Ορισμός σημείων ενδιαφέροντος
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Παράθυρο διαλόγου Properties

Εικόνα 140 
Επιπρόσθετα στο όνομα του σημείου, είναι δυνατή η πραγματοποίηση διάφορων τροποποιήσεων,
όπως:

Στοιχείο Λειτουργία

Custom position Μπορείτε να εισάγετε τις συντεταγμένες μιας συγκεκριμένης θέσης.

Retrieve position
from

Μπορείτε να ορίσετε τα παρακάτω σημεία:
• Coord. of Group: με αυτήν την επιλογή, μπορείτε να ορίσετε το σημείο εν-
διαφέροντος σύμφωνα με τη θέση μιας συγκεκριμένης ομάδας θεραπείας.

Τα παρακάτω σημεία μπορούν επίσης να οριστούν είτε για ένα συγκεκριμένο
τμηματοποιημένο αντικείμενο (π.χ. PTV) είτε για ολόκληρο το πλάνο:
• Focus Point of: αυτή η επιλογή ορίζει το σημείο ενδιαφέροντος σύμφωνα
με τη θέση του επιλεγμένου αντικειμένου.

• Min. dose point, Med. dose point ή Max. dose point: με αυτές τις επιλο-
γές μπορείτε να αντιστοιχίσετε το σημείο ενδιαφέροντος με ένα συγκεκρι-
μένο σημείο δόσης για το επιλεγμένο αντικείμενο.

Update points
automatically

Αν έχει ενεργοποιηθεί αυτό το πλαίσιο ελέγχου, η θέση του επιλεγμένου ση-
μείου ενημερώνεται αυτόματα όταν το πλάνο θεραπείας τροποποιείται.

Update Now Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί, για ενημέρωση της θέσης του επιλεγμένου ση-
μείου.

Function

• Εδώ μπορείτε να ορίσετε περαιτέρω ένα σημείο ως Point of Interest ή ως
Normalization Point για ένα συγκεκριμένο PTV.

• Αν επιλέξετε το Normalization Point, χρησιμοποιείται η μέθοδος συνταγής
σημείου κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, και όχι η μέθοδος δόσης-όγκου
(βλ. σελίδα 177).

Τρόπος τροποποίησης ιδιοτήτων σημείου ενδιαφέροντος

Για να προβάλετε τις ιδιότητες του επιλεγμένου σημείου ενδιαφέροντος, κάντε κλικ στο αντίστοιχο
εικονίδιο.

Οι επιλογές διαμόρφωσης που είναι διαθέσιμες στο παράθυρο διαλόγου Properties του σημείου
ενδιαφέροντος εξαρτώνται από τον τύπο του επιλεγμένου σημείου ενδιαφέροντος:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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Σημείο ενδιαφέροντος Επιλογές

Σημεία αναπαράστασης

Μόνο το όνομα μπορεί να τροποποιηθεί. Τα σημεία αναπαράστασης
υποδεικνύουν τη συνταγογραφημένη δόση και ορίζονται αυτόματα από
το λογισμικό για PTV που δεν διαθέτουν σημείο κανονικοποίησης
(δηλ., σε περίπτωση συνταγογράφησης δόσης-όγκου).

Όλα τα άλλα σημεία

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε πολλές τροποποιήσεις, όπως για πα-
ράδειγμα να ορίσετε μια θέση που ορίζεται από το χρήστη (Custom
position) ή μια θέση που να βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο
(χρησιμοποιώντας το Retrieve position from).
Για ένα PTV, η λειτουργία (Function) ενός σημείου μπορεί επίσης να
οριστεί ως εξής (βλ. σελίδα 253):
• Point of Interest, ή ως
• Normalization Point.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν επιλέξετε το Normalization Point, χρησιμοποιείται η
μέθοδος συνταγής σημείου κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, και όχι η
μέθοδος δόσης-όγκου (βλ. σελίδα 177).
 

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα σημεία ενδιαφέροντος παρέχονται στο σελίδα 251.

Τρόπος αυτόματης δημιουργίας σημείων

Κάντε κλικ στο Auto Generation στην καρτέλα Prescription. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου
Generate:

Εικόνα 141 

Στοιχείο Λειτουργία

Select Points of
Interest

Επιλέξτε τον τύπο σημείων που θα δημιουργηθούν από τα παρακάτω
πλαίσια ελέγχου:
• Isocenter Points
• Focus Points
• Min. Dose Points, Med. Dose Points ή Max. Dose Points

Update position
automatically

Αν έχει επιλεγεί αυτό το πλαίσιο ελέγχου, η θέση του επιλεγμένου σημείου
ενημερώνεται αυτόματα όταν το πλάνο θεραπείας τροποποιείται.

Ορισμός σημείων ενδιαφέροντος
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Στοιχείο Λειτουργία

Generate
Normalization

Points

• Εδώ είναι δυνατή η δημιουργία σημείων κανονικοποίησης για τους τύ-
πους σημείων που ορίζονται με τη χρήση των πλαισίων ελέγχου σημείων
ενδιαφέροντος.

• Αν δημιουργηθούν σημεία κανονικοποίησης, χρησιμοποιείται η μέθοδος
συνταγής σημείου κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, και όχι η μέθοδος
δόσης-όγκου (βλ. σελίδα 177).

Μη αυτόματα σημεία στην προβολή προγραμματισμού

① ②

Εικόνα 142 

Αρ. Στοιχείο

① Ορισμός μη αυτόματου σημείου: αρχικό σημείο

② Ορισμός μη αυτόματου σημείου: ορισμός μη αυτόματου σημείου ως σημείο ελάχιστης δό-
σης

Η ακριβής θέση των αυτόματα δημιουργημένων σημείων ενδιαφέροντος για ένα συγκεκριμένο
αντικείμενο, όπως τα σημεία ελάχιστης και μέγιστης δόσης, εξαρτάται από το μέγεθος του
πλέγματος υπολογισμού δόσης που χρησιμοποιείται για αυτό το αντικείμενο. Το μέγεθος
πλέγματος προσαρμόζεται για κάθε αντικείμενο μεμονωμένα, για να διασφαλιστεί ένας ελάχιστος
αριθμός σημείων πλέγματος σε κάθε κατεύθυνση. Για το λόγο αυτό, οι αυτόματα δημιουργημένες
θέσεις για μικρότερα όργανα είναι πιο ακριβείς σε σύγκριση με εκείνες για μεγαλύτερα όργανα.
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8.2 Σύγκριση διαφορετικών πλάνων

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να συγκρίνετε:
• Τον υπολογισμό δόσης που επιτυγχάνεται με τον αλγόριθμο Monte Carlo και τον υπολογισμό
δόσης που επιτυγχάνεται με τον αλγόριθμο εστιασμένης δέσμης για το τρέχον πλάνο

• Δύο διαφορετικά πλάνα θεραπείας

Τρόπος ενεργοποίησης σύγκρισης πλάνων

Βήματα

1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Plan Comparison.

2.

• Για να συγκρίνετε δύο διαφορετικά πλάνα, κάντε κλικ στην επιλογή Load plan.
• Για να συγκρίνετε δύο διαφορετικούς υπολογισμούς δόσης για το τρέχον πλάνο, κάντε
κλικ στην επιλογή Monte Carlo.

Σύγκριση διαφορετικών πλάνων
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8.2.1 Σύγκριση υπολογισμών δόσης

Επισκόπηση

Εικόνα 143 
Αν έχετε επιλέξει να συγκρίνετε υπολογισμούς δόσης Monte Carlo και εστιασμένης δέσμης για το
τρέχον σχέδιο (βλ. σελίδα 256), η οθόνη σύγκρισης διαιρείται στις παραπάνω καρτέλες.

Καρτέλα Dual Reconst

Εικόνα 144 
Αυτή η καρτέλα περιέχει αξονική, στεφανιαία και οβελιαία προβολή με τον υπολογισμό δόσης
Monte Carlo να εμφανίζεται στα αριστερά και τον υπολογισμό δόσης εστιασμένης δέσμης στα
δεξιά.
Οι κύριες λειτουργίες στη γραμμή εργαλείων (συμπεριλαμβανομένου του κουμπιού Toggle Monte
Carlo / Pencil Beam για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του υπολογισμού Monte Carlo στις
αριστερές προβολές) παρέχονται στα δεξιά της καρτέλας.

Καρτέλα Spy Glass

Εικόνα 145 
Χρησιμοποιήστε το Spy Glass για να συγκρίνετε τον υπολογισμό δόσης Monte Carlo (εμφανίζεται
έξω από το πλαίσιο του τηλεσκοπίου) απευθείας με τον υπολογισμό εστιασμένης δέσμης.
Οι πληροφορίες για τη διαβάθμιση δόσης (βλ. επίσης σελίδα 230) εμφανίζονται στο κάτω δεξιό
τμήμα της προβολής. Οι αντίστοιχες τιμές για τον υπολογισμό Monte Carlo και εστιασμένης
δέσμης μπορούν επίσης να συγκριθούν με τη χρήση του τηλεσκοπίου.
Οι κύριες λειτουργίες στη γραμμή εργαλείων (συμπεριλαμβανομένου του κουμπιού Toggle Monte
Carlo / Pencil Beam για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του υπολογισμού Monte Carlo στις
αριστερές προβολές) παρέχονται στα δεξιά της καρτέλας Spy Glass.
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Καρτέλα DVH

Εικόνα 146 
Σε αυτήν την καρτέλα συγκρίνεται ένα ιστόγραμμα δόσης-όγκου που υπολογίστηκε με βάση τον
αλγόριθμο Monte Carlo με ένα ιστόγραμμα δόσης-όγκου που υπολογίστηκε με τον αλγόριθμο
εστιασμένης δέσμης.
• Αν κάνετε κλικ στο ιστόγραμμα δόσης-όγκου, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ
μιας εμφάνισης Monte Carlo και μιας εμφάνισης εστιασμένης δέσμης.

• Ο ενεργός αλγόριθμος υποδεικνύεται κάτω από το ιστόγραμμα δόσης-όγκου.
• Ο ενεργός αλγόριθμος υποδεικνύεται με μια γεμάτη γραμμή στο ιστόγραμμα δόσης-όγκου. Ο
ανενεργός αλγόριθμος υποδεικνύεται με μια διακεκομμένη γραμμή.

Plan Content

Το περιεχόμενο του πλάνου εμφανίζεται σε μια δομή δέντρου, ώστε η πρόσβαση σε αυτές τις
πληροφορίες να είναι δυνατή χωρίς έξοδο από το παράθυρο διαλόγου.

Σύγκριση διαφορετικών πλάνων
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8.2.2 Σύγκριση δύο διαφορετικών πλάνων θεραπείας

Επισκόπηση

Αν έχετε επιλέξει να συγκρίνετε το τρέχον σχέδιο θεραπείας με κάποιο άλλο σχέδιο θεραπείας (βλ.
σελίδα 256), εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου για την επιλογή σχεδίου.

Παράθυρο διαλόγου Plans

Εικόνα 147 
Στο παράθυρο διαλόγου Plans, επιλέξτε το πλάνο θεραπείας με το οποίο θα πρέπει να συγκριθεί
το τρέχον πλάνο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ανάλογα με το επιλεγμένο πλάνο, μπορεί τώρα να εμφανίζονται διάφορα μηνύματα
προειδοποίησης, που υποδεικνύουν διαφορές μεταξύ των δύο πλάνων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε
διαβάσει αυτά τα μηνύματα με προσοχή πριν συνεχίσετε.
 

Σύγκριση προβολών

Εικόνα 148 
Αφού φορτωθεί το επιλεγμένο πλάνο, ανοίγει ένα ξεχωριστό παράθυρο διαλόγου σύγκρισης που
περιέχει τις παραπάνω καρτέλες.
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Καρτέλα Dual Reconst

Εικόνα 149 
Αυτή η καρτέλα περιέχει αξονική, στεφανιαία και οβελιαία προβολή με το τρέχον πλάνο να
εμφανίζεται στα αριστερά και το δεύτερο πλάνο στα δεξιά.
Οι κύριες λειτουργίες στη γραμμή εργαλείων (συμπεριλαμβανομένου του κουμπιού Toggle Monte
Carlo / Pencil Beam για ενεργοποίηση του υπολογισμού Monte Carlo) παρέχονται στα δεξιά της
καρτέλας. 

Καρτέλα Spy Glass

Εικόνα 150 
Χρησιμοποιήστε την καρτέλα Spy Glass για να συγκρίνετε το επιλεγμένο πλάνο για σύγκριση
(εμφανίζεται εντός του πλαισίου τηλεσκοπίου) απευθείας με το τρέχον πλάνο θεραπείας.
Οι κύριες λειτουργίες στη γραμμή εργαλείων (συμπεριλαμβανομένου του κουμπιού Toggle Monte
Carlo / Pencil Beam για ενεργοποίηση του υπολογισμού Monte Carlo) παρέχονται στα δεξιά της
σελίδας καρτέλας Spy Glass.

Σύγκριση διαφορετικών πλάνων
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Καρτέλα DVH

Εικόνα 151 
Σε αυτήν την καρτέλα πραγματοποιείται σύγκριση μεταξύ του ιστογράμματος δόσης-όγκου που
υπολογίστηκε για το τρέχον πλάνο και του ιστογράμματος δόσης-όγκου που υπολογίστηκε για το
δεύτερο πλάνο.
• Αν κάνετε κλικ στο ιστόγραμμα δόσης-όγκου, μπορείτε να πραγματοποιείτε εναλλαγή της
ενεργής εμφάνισης μεταξύ του τρέχοντος πλάνου και του άλλου πλάνου.

• Το ενεργό πλάνο υποδεικνύεται πάνω δεξιά στο ιστόγραμμα δόσης-όγκου.
• Το ενεργό πλάνο υποδεικνύεται με μια γεμάτη γραμμή στο ιστόγραμμα δόσης-όγκου. Το
ανενεργό πλάνο υποδεικνύεται με μια διακεκομμένη γραμμή.

Plan Content

Εικόνα 152 
Το περιεχόμενο κάθε πλάνου εμφανίζεται σε μια δομή δέντρου για σύγκριση.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης Αναθ. 1.5 iPlan® RT Έκδ. 4.5 261



8.3 Επιλογές προβολής προγραμματισμού
8.3.1 Εναλλαγή της λειτουργίας προβολής

Γενικές πληροφορίες

Το κουμπί Toggle view mode επιτρέπει την επιλογή του προσανατολισμού προβολής και των
αντικειμένων για εμφάνιση.

Επιλογές εναλλαγής προβολής: Χάρτης πρόσκρουσης

Εικόνα 153 

Επιλογές εναλλαγής προβολής: Απεικονίσεις όψης μέσα από τη δέσμη

Εικόνα 154 

Διαθέσιμες επιλογές

Το κουμπί Toggle view mode παρέχεται σε προβολές χάρτη πρόσκρουσης και απεικονίσεις όψης
μέσα από τη δέσμη. Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ως εξής:

Επιλογές προβολής προγραμματισμού
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Στοιχείο Λειτουργία

Χάρτης πρόσκρου-
σης

Front view (OARs only): εμφανίζει μια πρόσθια-οπίσθια προβολή που
περιλαμβάνει μόνο τα OAR.
Cranial view (OARs only): εμφανίζει μια προβολή από την κεφαλή προς
τα πόδια, η οποία περιλαμβάνει μόνο τα OAR.
Front view (All structures): εμφανίζει μια πρόσθια-οπίσθια προβολή που
περιλαμβάνει όλα τα τμηματοποιημένα αντικείμενα.
Cranial view (All structures): εμφανίζει μια προβολή από την κεφαλή
προς τα πόδια, η οποία περιλαμβάνει όλα τα τμηματοποιημένα αντικείμενα.
Machine View: εμφανίζει μια προβολή της αίθουσας που περιλαμβάνει τον
γραμμικό επιταχυντή.

Απεικόνιση όψης
μέσα από τη δέσμη

3D Objects: η προβολή κατευθυντήρα επικαλύπτει μια τρισδιάστατη προ-
βολή των διαθέσιμων τμηματοποιημένων αντικειμένων.
DRRs: η προβολή κατευθυντήρα επικαλύπτει ένα αντίστοιχο ΨΑΑ.
Object Contours: η προβολή κατευθυντήρα επικαλύπτει μια προβολή πε-
ριγράμματος των διαθέσιμων τμηματοποιημένων αντικειμένων.
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8.3.2 Προβολή βάθους

Γενικές πληροφορίες

Το κουμπί View Options εμφανίζει τις διαθέσιμες επιλογές προσανατολισμού (βλ. σελίδα 511).
Με αυτό το κουμπί, στις προβολές δοσολογικού σχεδιασμού είναι διαθέσιμες δύο επιπλέον
προβολές σχεδιασμού: μια προβολή Depth και μια προβολή Field.

Ενεργοποίηση της προβολής βάθους

Αν επιλέξετε την προβολή Depth, η ανακατασκευή εμφανίζει τη διαδρομή (κεντρικός άξονας) της
επιλεγμένης δέσμης ή τόξου μέσα από τον ιστό, ξεκινώντας από το δέρμα του ασθενή και
καταλήγοντας στην τοποθεσία των συντεταγμένων ισόκεντρου της επιλεγμένης ομάδας
θεραπείας.

Επιλογή προβολής: Προβολή βάθους

Καθώς μια διαδρομή δέσμης μπορεί να προέρχεται από οποιαδήποτε κατεύθυνση, ο
προσανατολισμός προβολής δεν εμφανίζεται πάντα κάθετα προς τον προσανατολισμό προβολής
της τρέχουσας τομής. Σε αυτή την περίπτωση, ο προσανατολισμός προβολής επάνω δεξιά της
προβολής είναι Oblique.

① ②

Εικόνα 155 

Αρ. Στοιχείο

① Προβολή βάθους: δέσμη

② Προβολή βάθους: τόξο

Γενικές πληροφορίες

Στην κορυφή κάθε προβολής, παρέχονται οι παρακάτω πληροφορίες με κίτρινο χρώμα:
• Όνομα στοιχείου θεραπείας
• Γωνία τραπεζιού
• Γωνία κατευθυντήρα (μόνο θεραπείες MLC)
• Αριθμός μονάδων παρακολούθησης
• Γωνία βραχίονα (μόνο για σύμμορφη δέσμη και δέσμη IMRT)
• Μέση απόσταση δέρματος και μέση ισοδύναμη απόσταση για όλα τα τόξα (μόνο θεραπείες
τόξου)

Επιλογές προβολής προγραμματισμού
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Αυτή η προβολή υποδεικνύει επίσης αν είναι ενεργοποιημένη η διόρθωση ετερογένειας (βλ.
σελίδα 110).

Εμφάνιση πληροφοριών δέσμης

Η μετρούμενη απόσταση (διαδρομή δέσμης) υποδεικνύεται από μια κίτρινη γραμμή που ξεκινά με
μια λευκή κουκκίδα στην επιφάνεια δέρματος και λήγει με μια πράσινη κατακόρυφη γραμμή στο
ισόκεντρο.
• Η πράσινη γραμμή υποδεικνύει την επέκταση πεδίου.
• Η συνεχής κίτρινη γραμμή υποδεικνύει τη διαδρομή εισόδου της δέσμης.
• Η διάστικτη κίτρινη γραμμή υποδεικνύει τη διαδρομή εξόδου της δέσμης.
• Για θεραπείες τόξου, εμφανίζονται μετρήσεις απόστασης για το πλήρες τόξο σε
ισοκατανεμημένες γωνίες των δέκα μοιρών. Για κάθε γραμμή που υποδεικνύει μια διαδρομή
δέσμης, το σημείο διασταύρωσης της δέσμης με το δέρμα ασθενή υποδεικνύεται με μια λευκή
κουκκίδα.

Συγκεκριμένες πληροφορίες απόστασης

Εμφανίζεται η απόλυτη απόσταση από την επιφάνεια του δέρματος μέχρι το ισόκεντρο και το
ισοδύναμο βάθος (σε mm) για την τρέχουσα δέσμη ή το τόξο, δίπλα από τη διαδρομή δέσμης.
Η ισοδύναμη τιμή βάθους συνυπολογίζει διακυμάνσεις στην πυκνότητα του ιστού κατά μήκος της
κεντρικής δέσμης. Έτσι, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιβεβαίωση του
υπολογισμού βάθους, ή της διόρθωσης ετερογένειας, του αλγόριθμου δόσης.

Αν δεν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Heterogeneity Correction, το αποτέλεσμα μπορεί να
είναι εσφαλμένη ισοδυναμία βάθους. Για το λόγο αυτό, πρέπει να επαληθεύσετε την
ισοδυναμία βάθους και την είσοδο ιστού στην προβολή επιπέδου τόξου/προβολής βάθους
για να διασφαλιστεί ότι η επιφάνεια του δέρματος ανιχνεύεται σωστά και ότι τα σημεία
εισόδου δέσμης/τόξου περιέχονται σωστά στο σύνολο σάρωσης υπολογιστικής
τομογραφίας.

Πρέπει να επαληθεύετε πάντα με προσοχή την ισοδυναμία βάθους και την είσοδο ιστού
στην προβολή επιπέδου τόξου/βάθους για κάθε δέσμη ή τόξο. Αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό αν το σχέδιο θεραπείας έχει τροποποιηθεί μέσω μιας άλλης εφαρμογής
λογισμικού (π.χ. iPlan RT Image) μετά τον ορισμό δεσμών ή τόξων, καθώς η εξομοίωση
ιστού (βλ. σελίδα 77) μπορεί να έχει μετατοπιστεί σε σχέση με τη σάρωση CT αναφοράς,
λόγω νέου εντοπισμού ή συγχώνευσης εικόνων.

Προσομοίωση τόξου

Για θεραπείες τόξου, παρέχεται ένας πίνακας ελέγχου (βλ. σελίδα 286) στο κάτω μέρος της
προβολής πεδίου.
• Αυτό επιτρέπει την προβολή της διαδρομής δέσμης για κάθε μεμονωμένο τόξο σε
προσαυξήσεις των δέκα μοιρών.

• Η τρέχουσα γωνία του βραχίονα υποδεικνύεται με κίτρινο πάνω από τον πίνακα ελέγχου.
• Το εικονίδιο τραπεζιού/βραχίονα στο κάτω δεξιό μέρος του χάρτη πρόσκρουσης υποδεικνύει
επίσης τις θέσεις βραχίονα και τραπεζιού κατά την ακολουθία κίνησης.

Ο ίδιος πίνακας ελέγχου παρέχεται στο κάτω μέρος των απεικονίσεων όψης μέσα από τη δέσμη
(βλ. σελίδα 274).
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8.3.3 Προβολή πεδίου

Γενικές πληροφορίες

Το κουμπί View Options εμφανίζει τις διαθέσιμες επιλογές προσανατολισμού (βλ. σελίδα 511).
Με αυτό το κουμπί, στις προβολές δοσολογικού σχεδιασμού είναι διαθέσιμες δύο επιπλέον
προβολές σχεδιασμού: μια προβολή Depth και μια προβολή Field.

Ενεργοποίηση της προβολής πεδίου

Αν επιλέξετε την προβολή Field, η τρέχουσα τομή εμφανίζει μια απεικόνιση όψης μέσα από τη
δέσμη που προβάλλεται στο PTV.

Επιλογή προβολής: Προβολή πεδίου

Καθώς μια διαδρομή δέσμης μπορεί να προέρχεται από οποιαδήποτε κατεύθυνση, ο
προσανατολισμός προβολής δεν εμφανίζεται πάντα κάθετα προς τον προσανατολισμό προβολής
της τρέχουσας τομής. Σε αυτή την περίπτωση, ο προσανατολισμός προβολής επάνω δεξιά της
προβολής είναι Oblique.

① ②
Εικόνα 156 

Αρ. Στοιχείο

① Προβολή πεδίου: δέσμη

② Προβολή πεδίου: τόξο

Στην κορυφή κάθε προβολής, παρέχονται οι παρακάτω πληροφορίες με κίτρινο χρώμα:
• Όνομα στοιχείου θεραπείας
• Αριθμός μονάδων παρακολούθησης
• Γωνία βραχίονα
• Γωνία τραπεζιού
• Γωνία κατευθυντήρα (μόνο θεραπείες MLC)
• Ονομαστική διάμετρος κώνου (θεραπείες κυκλικού τόξου)
Αυτή η προβολή υποδεικνύει επίσης αν είναι ενεργοποιημένη η διόρθωση ετερογένειας (βλ.
σελίδα 110).

Επιλογές προβολής προγραμματισμού
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Εμφάνιση πεδίου

• Το πεδίο ακτινοβολίας που ορίζεται για την τρέχουσα δέσμη ή το τρέχον τόξο εμφανίζεται με
πράσινο περίγραμμα.

• Οι κύριες σιαγόνες έχουν μπλε περίγραμμα.
• Η θέση των συντεταγμένων ισόκεντρου της επιλεγμένης ομάδας θεραπείας υποδεικνύεται με
πράσινο σταυρό.

• Τα τμηματοποιημένα αντικείμενα εμφανίζονται ως περιγράμματα.

Προσομοίωση τόξου

Για θεραπείες τόξου, παρέχεται ένας πίνακας ελέγχου (βλ. σελίδα 286) στο κάτω μέρος της
προβολής βάθους.
• Αυτό επιτρέπει την προβολή της διαδρομής δέσμης για κάθε μεμονωμένο τόξο σε
προσαυξήσεις των δέκα μοιρών.

• Ο ίδιος πίνακας ελέγχου παρέχεται στο κάτω μέρος των απεικονίσεων όψης μέσα από τη
δέσμη (βλ. σελίδα 274).

• Η τρέχουσα γωνία του βραχίονα υποδεικνύεται με κίτρινο πάνω από τον πίνακα ελέγχου.
• Το εικονίδιο τραπεζιού/βραχίονα στο κάτω δεξιό μέρος του χάρτη πρόσκρουσης υποδεικνύει
επίσης τις θέσεις βραχίονα και τραπεζιού κατά την ακολουθία κίνησης.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης Αναθ. 1.5 iPlan® RT Έκδ. 4.5 267



8.4 Τοποθέτηση στοιχείων θεραπείας
8.4.1 Εμφάνιση δέσμης/τόξου

Γενικές πληροφορίες

Μια τρισδιάστατη προεπισκόπηση παρέχεται επάνω αριστερά στην καρτέλα Overview και κάτω
αριστερά στην καρτέλα Irradiation Plan. Σε αυτές τις προβολές, εκτός από τον ορισμό
προσανατολισμού προβολής (βλ. σελίδα 511) και του τύπου πληροφοριών που θα εμφανίζονται
γενικά (βλ. σελίδα 512), μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις για την
εμφάνιση δεσμών και τόξων.
Στην τρισδιάστατη προβολή, μπορείτε να δείτε αν τα αντικείμενα που θα πρέπει να αποφεύγονται
κατά τη θεραπεία βρίσκονται στη διαδρομή της δέσμης ή του τόξου.
• Οι δέσμες ή τα τόξα που εμφανίζονται, εξαρτώνται από την επιλογή που κάνατε στο μενού Arc/

Beam. Το τρέχον επιλεγμένο στοιχείο θεραπείας εμφανίζεται με πράσινο χρώμα.
• Για να επιλέξετε ένα τόξο ή μια δέσμη, μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτό από την τρισδιάστατη
προβολή ή να το επιλέξετε από τη λίστα στην περιοχή λειτουργιών.

• Για να εμφανίσετε τις τιμές γωνιών για ένα στοιχείο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω
από το στοιχείο στην τρισδιάστατη προβολή.

• Οι αντίστοιχες τιμές για το επιλεγμένο στοιχείο, για παράδειγμα οι γωνίες πίνακα και βραχίονα,
εμφανίζονται επίσης στην περιοχή λειτουργιών.

Ενεργοποίηση των ρυθμίσεων δέσμης και τόξου

Το κουμπί Arc/Beam display ανοίγει ένα μενού που περιέχει τις διαθέσιμες επιλογές για εμφάνιση
δεσμών και τόξου.

Ορισμός ρυθμίσεων δέσμης και τόξου

Εικόνα 157 
• All Beams/Arcs: εμφανίζονται όλες οι δέσμες και τα τόξα που έχουν οριστεί για το τρέχον
σχέδιο θεραπείας.

• Beams/Arcs of Group: εμφανίζονται όλες οι δέσμες και τα τόξα που έχουν οριστεί για την
τρέχουσα ομάδα θεραπείας.

• Selected Beam/Arc: εμφανίζεται μόνο η τρέχουσα δέσμη ή τόξο που έχετε επιλέξει στην
περιοχή λειτουργιών.

• No Beams/Arcs: δεν εμφανίζεται καμία δέσμη ή τόξο.
Υπάρχει η παραλλαγή Thin για τις τρεις πρώτες επιλογές εμφάνισης.

Τοποθέτηση στοιχείων θεραπείας
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Τρόπος τοποθέτησης δεσμών και τόξων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Position στην περιοχή λειτουργιών (βλ. σελίδα 203)
για να τοποθετήσετε ομάδες θεραπείας. Μπορείτε να επανατοποθετήσετε μεμονωμένες δέσμες
και τόξα σε τρισδιάστατη επισκόπηση, όπως περιγράφεται παραπάνω.

①

②

③

①

Εικόνα 158 

Βήματα

1. Επιλέξτε τη σχετική δέσμη ή το σχετικό τόξο από τη λίστα, στην περιοχή λειτουργιών.

2. Σμικρύνετε την προβολή μέχρι να είναι ορατό ολόκληρο το σχετικό στοιχείο δέσμης ή
τόξου.

3.
Τώρα θα πρέπει να εμφανίζεται ένας κύκλος στο τέλος της επιλεγμένης δέσμης ①.
Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να κάνετε κλικ και να μεταφέρετε τον κύκλο στην
απαιτούμενη θέση, για να προσαρμόσετε τις γωνίες στρώματος και βραχίονα.

4. Όσον αφορά τα τόξα, τα σημεία έναρξης και λήξης του επιλεγμένου τόξου υποδεικνύονται
με έναν κύκλο ②. Η γωνία του τραπεζιού υποδεικνύεται με ένα τετράγωνο ③.

5.
Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να κάνετε κλικ και να σύρετε τους κύκλους ή/και το
τετράγωνο στην απαιτούμενη θέση. Οι αντίστοιχες τιμές τραπεζιού και βραχίονα
ενημερώνονται αυτόματα στην περιοχή λειτουργιών.
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8.4.2 Προβολές τομής

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να εμφανίσετε την κατανομή δόσης στις προβολές τομών (βλ. σελίδα 502).

Προβολή τομής

Εικόνα 159 

Εμφάνιση δόσης

Μπορείτε να εμφανίσετε την κατανομή δόσης στις προβολές τομών, χρησιμοποιώντας λειτουργίες
όπως αυτές που περιγράφονται στο σελίδα 230.

Εμφάνιση ομάδας θεραπείας

Στοιχείο Περιγραφή

Πράσινος σταυρός Οι συντεταγμένες ισόκεντρου της επιλεγμένης ομάδας θεραπείας.

Μπλε σταυρός Οι συντεταγμένες ισόκεντρου των άλλων ομάδων θεραπείας στην
προβολή τομής.

Διάστικτος κύκλος
Η προβλεπόμενη παρασκιά των ομάδων θεραπείας κυκλικού τόξου
στη λειτουργία τοποθέτησης (είναι επιλεγμένη η λειτουργία Position
στην περιοχή λειτουργιών).

Τοποθέτηση στοιχείων θεραπείας
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8.4.3 Χάρτης πρόσκρουσης

Γενικές πληροφορίες

Ο χάρτης πρόσκρουσης που παρέχεται στις καρτέλες σχεδιασμού Irradiation Plan και Arc BEVs
εμφανίζει μια δισδιάστατη προβολή των τμηματοποιημένων αντικειμένων, καθώς προβάλλονται σε
μια σφαιρική επιφάνεια. 
Η καρτέλα προγραμματισμού Arc BEVs παρέχεται μόνο αν το πλάνο θεραπείας περιέχει ομάδες
θεραπείας τόξου.

Χάρτης πρόσκρουσης: Θεραπείες τόξου

Εικόνα 160 

Χάρτης πρόσκρουσης: Θεραπείες δέσμης

①
②

③④

⑤

⑥

Εικόνα 161 
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Αρ. Στοιχείο

① Οι συντεταγμένες ισόκεντρου της τρέχουσας επιλεγμένης ομάδας θεραπείας βρίσκεται
στο κέντρο της σφαίρας.

②
Επίσης εμφανίζονται δέσμες ή τόξα για την τρέχουσα επιλεγμένη ομάδα θεραπείας από
την προοπτική της ομάδας θεραπείας. Επίσης είναι ορατό το ακριβές σημείο στο οποίο ο
κεντρικός άξονας της δέσμης διέρχεται του προγραμματισμένου αντικειμένου.

③ Το εικονίδιο τραπεζιού/βραχίονα κάτω δεξιά του χάρτη συγκρούσεων υποδεικνύει την τρέ-
χουσα θέση του βραχίονα και του τραπεζιού για το τρέχον πεδίο θεραπείας.

④ Το εικονίδιο ασθενή κάτω αριστερά στο χάρτη συγκρούσεων υποδεικνύει τον προσανατο-
λισμό του ασθενή.

⑤

Τα προγραμματισμένα αντικείμενα προβάλλονται στην εσωτερική επιφάνεια της σφαίρας
από την προοπτική του ισόκεντρου. Τα στοιχεία θεραπείας που ανήκουν σε μια ομάδα θε-
ραπείας με πανομοιότυπες συντεταγμένες στην επιλεγμένη ομάδα θεραπείας εμφανίζο-
νται με γκρι χρώμα.

⑥
Κάθε σημαντικό όργανο προβάλλεται δύο φορές, μία φορά για τη γωνία εισόδου (η δέσμη
ή το τόξο πέφτει στο όργανο πριν πετύχει το ισόκεντρο) και μία φορά για τη γωνία εξόδου
(η δέσμη ή το τόξο πέφτει στο όργανο αφού πετύχει το ισόκεντρο).

Λόγω του συνδυασμού των δύο διαφορετικών τεχνικών προβολής, τα σχήματα του MLC
που εμφανίζονται στο χάρτη συγκρούσεων δεν είναι ακριβή όσον αφορά τις σημαντικές
δομές. Αφού προσαρμόσετε μια δέσμη ή ένα τόξο, πρέπει να επαληθεύσετε τη σχέση τους
με σημαντικές δομές χρησιμοποιώντας την προβολή Field (βλ. σελίδα 266).

Γωνίες βραχίονα και τραπεζιού: Δέσμες

Εικόνα 162 
Η θέση του επιλεγμένου στοιχείου δέσμης ή της ομάδας θεραπείας δέσμης μπορεί να
προσαρμοστεί ελεύθερα με τη χρήση του ποντικιού.

Γωνίες βραχίονα και τραπεζιού: Τόξα

②

①

③

Εικόνα 163 
Η θέση του επιλεγμένου στοιχείου τόξου ή της ομάδας θεραπείας τόξου μπορεί να προσαρμοστεί
επίσης με τη χρήση του ποντικιού.
• Για να προσαρμόσετε το σημείο λήξης του τόξου (θέση λήξης βραχίονα), μετακινήστε το
κόκκινο σημείο στο τόξο ①.

Τοποθέτηση στοιχείων θεραπείας
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• Για να τροποποιήσετε τη γωνία του τραπεζιού, μετακινήστε το κεντρικό σημείο του τόξου ②
κατά μήκος του οριζόντιου άξονα.

• Για να προσαρμόσετε το σημείο έναρξης του τόξου (θέση έναρξης βραχίονα), μετακινήστε το
κυκλωμένο πράσινο σημείο στο τόξο ③.

Όταν μετακινήσετε το ποντίκι επάνω στο σημείο, εμφανίζονται το όνομα του επιλεγμένου σημείου
και οι αντίστοιχες πληροφορίες γωνίας.

Σημειώσεις για την ασφάλεια

Η αναπαράσταση τόξου στο χάρτη συγκρούσεων δεν εμφανίζει το μέγεθος των πεδίων
τόξων, αλλά εμφανίζει το μέγεθος των κέντρων πεδίων. Για το λόγο αυτό, ο χάρτης
συγκρούσεων δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να επαληθευθεί αν οι σημαντικές
δομές βρίσκονται εντός της διαδρομής δέσμης.

Ο χάρτης πρόσκρουσης δεν υποδεικνύει τις πιθανές προσκρούσεις μεταξύ του βραχίονα
του γραμμικού επιταχυντή και της κλίνης θεραπείας! Πριν από τη θεραπεία, πρέπει να
επαληθεύσετε κατάλληλα από το εσωτερικό της αίθουσας ακτινοβόλησης ότι ο
επιλεγμένος βραχίονας (gantry) και οι επιλεγμένες γωνίες της κλίνης μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της θεραπείας χωρίς τον κίνδυνο τραυματισμού των
ασθενών ή ζημιάς του εξοπλισμού, π.χ. του συστήματος χορήγησης ακτινοθεραπείας.
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8.5 Απεικονίσεις όψης μέσα από τη δέσμη

Γενικές πληροφορίες

Οι απεικονίσεις όψης μέσα από τη δέσμη στις καρτέλες σχεδιασμού Irradiation Plan και Arc
BEVs παρουσιάζουν το πεδίο ακτινοβολίας που έχει σχεδιαστεί για το PTV.
• Το σχήμα που έχει προγραμματιστεί για το πεδίο ακτινοβολίας έχει πράσινο περίγραμμα.
• Όλα τα τμηματοποιημένα αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένου του PTV, εμφανίζονται σε
τρισδιάστατη προβολή.

• Η τρέχουσα θέση του ισόκεντρου βρίσκεται στο κέντρο της προβολής και υποδεικνύεται από
ένα σημείο διασταύρωσης του μπλε δικτύου σταυρονημάτων.

Οι ακριβείς πληροφορίες που περιέχονται στις απεικονίσεις όψης μέσα από τη δέσμη εξαρτώνται
από την επιλεγμένη σελίδα καρτέλας και από τον τύπο ομάδας θεραπείας:
• Σελίδα 276
• Σελίδα 278
• Σελίδα 279
• Σελίδα 280

Απεικόνιση όψης μέσα από τη δέσμη: καρτέλα Irradiation Plan

① ②
Εικόνα 164 

Αρ. Στοιχείο

① Δέσμη MLC

② Κυκλικό τόξο

Η απεικόνιση όψης μέσα από τη δέσμη Irradiation Plan εμφανίζει το τρέχον πεδίο ακτινοβολίας
για μία γωνία βραχίονα.

Απεικονίσεις όψης μέσα από τη δέσμη
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Απεικόνιση όψης μέσα από τη δέσμη: καρτέλα Arc BEVs

① ②
Εικόνα 165 

Αρ. Στοιχείο

① Τυπική επαλήθευση BEV

② Λειτουργικό BEV

Η καρτέλα σχεδιασμού Arc BEVs παρέχεται μόνο για θεραπείες τόξου.
Οι οκτώ απεικονίσεις όψης μέσα από τη δέσμη που παρέχονται σε αυτή τη σελίδα καρτέλας
εμφανίζουν μια προσαύξηση δέκα μοιρών του τόξου. Συνεπώς, αυτές οι απεικονίσεις όψης μέσα
από τη δέσμη επιτρέπουν την επαλήθευση του σχήματος του πεδίου ακτινοβολίας (πράσινο
περίγραμμα) για εύρος τόξου 70°.
Οι κύριες σιαγόνες έχουν μπλε περίγραμμα.
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8.5.1 Σύμμορφα τόξα

Γενικές πληροφορίες

Είναι εφικτές θεραπείες τόσο στατικού όσο και δυναμικού σύμμορφου τόξου.
Και στις δύο περιπτώσεις, το πεδίο ακτινοβολίας προσαρμόζεται στο σχήμα του PTV με τη χρήση
κατευθυντήρα πολλαπλών φύλλων, μεγιστοποιώντας την παροχή δόσης στον όγκο,
διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή προστασία του περιβάλλοντος ιστού.

Στατικά σύμμορφα τόξα

Εικόνα 166 
Με τις θεραπείες στατικού σύμμορφου τόξου (Σύμμορφο τόξο), το πεδίο ακτινοβολίας
βελτιστοποιείται στο σχήμα του PTV για ένα επίπεδο τόξου, δηλαδή λαμβάνεται ένα
μεσοσταθμισμένο σχήμα PTV για όλες τις γωνίες δέσμης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για στατικά σύμμορφα τόξα, μπορεί να οριστεί μια επιτρεπόμενη επικάλυψη για
μεμονωμένα πεδία που με τη σειρά της επηρεάζει το σχήμα του μεσοσταθμισμένου πεδίου MLC
(βλ. σελίδα 203).
 

Δυναμικά σύμμορφα τόξα

Εικόνα 167 

Απεικονίσεις όψης μέσα από τη δέσμη
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Με θεραπείες δυναμικού σύμμορφου τόξου, το πεδίο ακτινοβολίας προσαρμόζεται στο
πραγματικό σχήμα PTV σε διαστήματα των 10° κατά την περιστροφή του βραχίονα.
Αυτό διασφαλίζει μέγιστη κάλυψη PTV, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τη δόση στον περιβάλλοντα
ιστό και ορίζοντας τα υπό προστασία όργανα (OAR).
Για αυτή την τεχνική απαιτείται μια σύνδεση μεταξύ των συστημάτων ελέγχου του κατευθυντήρα
πολλαπλών φύλλων και του γραμμικού επιταχυντή. Για το λόγο αυτό, αυτή η τεχνική είναι δυνατή
μόνο με συγκεκριμένες διαμορφώσεις γραμμικού επιταχυντή, όπως το σύστημα Novalis της
Brainlab.
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8.5.2 Σύμμορφες δέσμες

Γενικές πληροφορίες

Σε θεραπείες σύμμορφης δέσμης, χρησιμοποιούνται πολλαπλές στατικές δέσμες που
προσαρμόζονται στο χρήμα του PTV με τη χρήση ενός κατευθυντήρα πολλαπλών φύλλων.

Σύμμορφη δέσμη

Εικόνα 168 
Με αυτό τον τρόπο, η παροχή δόσης στον όγκο μπορεί να μεγιστοποιηθεί ενώ ταυτόχρονα
διασφαλίζεται επαρκής προστασία των καθορισμένων υπό προστασία οργάνων (OAR).

Απεικονίσεις όψης μέσα από τη δέσμη
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8.5.3 Δέσμες IMRT

Γενικές πληροφορίες

Για τυπικές θεραπείες IMRT με τη χρήση κατευθυντήρα πολλαπλών φύλλων, η απεικόνιση όψης
μέσα από τη δέσμη είναι παρόμοιας εμφάνισης με την απεικόνιση όψης μέσα από τη δέσμη για
σύμμορφες δέσμες.
Ωστόσο, αν ο επιλεγμένος γραμμικός επιταχυντής δεν υποστηρίζει επαρκώς μεγάλη περιοχή
ακτινοβόλησης, το πεδίο IMRT μπορεί να διαιρεθεί σε πέντε μέρη το μέγιστο.

Δέσμη IMRT

① ②

Εικόνα 169 

Αρ. Στοιχείο Λειτουργία

① Πεδίο IMRT πριν από
τη βελτιστοποίηση

Κουμπιά για την τροποποίηση του πεδίου ακτινοβολίας (βλ. σελί-
δα 281).

② Πεδίο IMRT μετά τη
βελτιστοποίηση

Το Toggle Fluence Display εμφανίζεται πάντα (βλ. σελίδα 233).
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου στο κάτω μέ-
ρος της προβολής για την προσομοίωση της ακολουθίας φύλλων,
σύμφωνα με το επιλεγμένο αποτέλεσμα βελτιστοποίησης IMRT
(βλ. σελίδα 287).
Οι αριθμοί δίπλα από τον πίνακα ελέγχου μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν για την εναλλαγή μεταξύ των πεδίων διαίρεσης αν έχουν
δημιουργηθεί κατά τη βελτιστοποίηση IMRT.
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8.5.4 Κυκλικά τόξα

Γενικές πληροφορίες

Για θεραπείες κυκλικών τόξων, το πεδίο ακτινοβολίας υποδεικνύεται από έναν πράσινο κύκλο με
συγκεκριμένη διάμετρο ακτινολογικού κώνου. Για να ορίσετε διαμέτρους ακτινολογικού κώνου,
χρησιμοποιήστε το Physics Administration (ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού,
Physics Administration 4.5).

Κυκλικό τόξο

Εικόνα 170 
Η τιμή Superimp. field for isoc. είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος MU των διαμέτρων
ακτινολογικού κώνου. Αυτή η τιμή χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση της ομάδας θεραπείας (βλ.
σελίδα 203).

Επαληθεύστε για κάθε πεδίο θεραπείας ότι έχει τοποθετηθεί ο σωστός, σκοπούμενος
κωνικός κατευθυντήρας στο γραμμικό επιταχυντή.

Απεικονίσεις όψης μέσα από τη δέσμη
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8.5.5 Ρύθμιση του πεδίου ακτινοβολίας

Σημαντικό

Αν σχεδιάζετε μια θεραπεία MLC, θυμηθείτε ότι μπορεί να υπάρχουν παρεκκλίσεις στην
κατεύθυνση X και Y μεταξύ των πραγματικών θέσεων φύλλων και του πεδίου ακτινοβολίας που
υποδεικνύεται στο λογισμικό. Αυτό εξαρτάται από το σχέδιο του χρησιμοποιούμενου κατευθυντήρα
πολλαπλών φύλλων (σχήμα φύλλου, μέγεθος γλωττίδας και εσοχής). Για να αντισταθμίσετε αυτήν
τη μετατόπιση, μπορείτε να ορίσετε μια μετατόπιση φύλλων και ένα μέγεθος γλωττίδας και εσοχής
στο Physics Administration (βλ. Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού, Physics Administration
4.5).

Τρόπος σχεδίασης σχήματος προγραμματισμού

Μπορείτε να επεκτείνετε το πεδίο ακτινοβολίας του κατευθυντήρα πολλαπλών φύλλων, π.χ. αν το
PTV δεν καλύπτεται επαρκώς από τα φύλλα.

Βήματα

1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Show/draw planning shape. Ο δείκτης του ποντικιού εμφανίζεται
ως κύκλος.

2.

Χρησιμοποιώντας το μπλε ρυθμιστικό επάνω δεξιά στην προβολή, προσαρμόστε τη
διάμετρο του κύκλου.

3.

Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να οριοθετήσετε την περιοχή στην προβολή γύρω από την
οποία τα φύλλα θα πρέπει να τοποθετηθούν αυτόματα.

4. Τα φύλλα προσαρμόζονται αυτόματα για να χωρέσουν στην περιοχή που σχεδιάζεται.

5. Αν η λειτουργία Show Dose είναι ενεργοποιημένη (βλ. σελίδα 230), η κατανομή δόσης
ενημερώνεται αυτόματα όταν σχεδιάζετε ένα σχήμα.

6.

Δεν είναι δυνατό να τροποποιήσετε με μη αυτόματο τρόπο το πεδίο ακτινοβολίας για
θεραπείες κυκλικού τόξου (Circular Arc). Σε αυτή την περίπτωση, το κουμπί Show/draw
planning shape μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την εμφάνιση του σχήματος
σχεδιασμού.

Τρόπος χρήσης ενός τεχνητού αντικειμένου

Στην καρτέλα Prescription, στην περιοχή λειτουργιών, παρέχονται ειδικές λειτουργίες πινέλου
που επιτρέπουν την προσωρινή επισήμανση ορισμένων δομών και τη χρήση αυτής της σήμανσης
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ως οπτικό βοήθημα κατά την προσαρμογή των θέσεων φύλλων. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη
π.χ. για τη διόρθωση επικίνδυνων σημείων.

Βήματα

1.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, κάντε κλικ στο Draw Obj.

2. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό Brush Size για να ορίσετε το μέγεθος του πινέλου.

3.

Σε μια κατάλληλη προβολή τομής, δημιουργήσετε το απαιτούμενο τεχνητό αντικείμενο,
επισημαίνοντας τη σχετική περιοχή χρησιμοποιώντας το ποντίκι (εμφανίζεται ως μπλε
κύκλος).

4.

Στην καρτέλα Prescription της περιοχής λειτουργιών, κάντε κλικ στο κουμπί Show Obj.
που εμφανίζεται τώρα.

5.

Το τεχνητό αντικείμενο εμφανίζεται στην αντίστοιχη θέση σε απεικόνιση όψης μέσα από
τη δέσμη όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για μη αυτόματη ρύθμιση των
θέσεων φύλλων.

Τρόπος μη αυτόματης προσαρμογής των θέσεων φύλλου και σιαγόνας

Βήμα

Κάντε κλικ στο Show/change leaves and jaw positions για να προσαρμόσετε μη αυτόματα τις
θέσεις φύλλων.
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Αν στις ιδιότητες έχετε επιλέξει Manual για το τρέχον στοιχείο θεραπείας (βλ. σελίδα 215),
μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις θέσεις των διαφραγμάτων στο πεδίο ακτινοβολίας,
προκειμένου να περιορίσετε τη διαρροή ακτινοβολίας.

Εικόνα 171 
Κάθε φύλλο εμφανίζεται με μια μεμονωμένη πράσινη ταινία.

Βήμα

Για να προσαρμόσετε μια θέση φύλλου, σύρετε το εξωτερικό άκρο με το ποντίκι.

Όταν ο δείκτης ποντικιού τοποθετηθεί πάνω από ένα φύλλο, εμφανίζεται η σχετική πλευρά
φύλλου, ο αριθμός φύλλου και η απόσταση του φύλλου από τον κεντρικό άξονα του
κατευθυντήρα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ανάλογα με τον επιλεγμένο MLC, το πάχος κάθε φύλλου μπορεί να διαφέρει.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για δυναμικά σύμμορφα τόξα, δεν είναι δυνατή η αλλαγή των θέσεων φύλλων, καθώς
η ακολουθία φύλλων πρέπει να πραγματοποιηθεί για να παραμείνουν οι περιορισμοί στην κίνηση
των φύλλων.
 

Εικόνα 172 
Κάθε σιαγόνα εμφανίζεται ως μια γκρίζα περιοχή.

Βήμα

Για να προσαρμόσετε μια θέση σιαγόνας, σύρετε το εξωτερικό άκρο με το ποντίκι.

Όταν ο δείκτης του ποντικιού τοποθετηθεί στο άκρο της σιαγόνας, εμφανίζονται το όνομα της
σχετικής σιαγόνας (Y1, Y2, X1 ή X2) και η απόσταση της σιαγόνας από τον κεντρικό άξονα του
κατευθυντήρα.

Παρατήρηση για την ασφάλεια

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σιαγόνων στην απεικόνιση όψης μέσα από τη δέσμη για να
διασφαλίσετε ότι το PTV δεν καλύπτεται από τις σιαγόνες και ότι τα υπό προστασία
όργανα είναι επαρκώς θωρακισμένα.

Οι επικαλυπτόμενες σιαγόνες συνήθως επιφέρουν μη ικανοποιητική κάλυψη του PTV.
Συνεπώς, οι ρυθμίσεις σιαγόνων πρέπει να ελέγχονται πριν από την έναρξη της
διαδικασίας IMRS.
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Τρόπος εισαγωγής τιμών φύλλων

Βήμα

Κάντε κλικ στο κουμπί Enter leaf positions numerically για να εισάγετε τιμές για κάθε φύλλο σε
ένα παράθυρο διαλόγου Adjust.

Εικόνα 173 
Στο παράθυρο διαλόγου Adjust, παρέχεται μια στήλη για κάθε πλευρά φύλλου.
Για κάθε φύλλο στη σχετική πλευρά φύλλου παρέχεται ένα πεδίο εισαγωγής που περιέχει την
απόσταση (σε mm) από τον κεντρικό άξονα του κατευθυντήρα.

Βήματα

1.
Μπορείτε να τροποποιήσετε την τιμή για ένα φύλλο είτε εισάγοντας μια τιμή απευθείας
στο πεδίο είτε σύροντας το εξωτερικό άκρο του φύλλου στην προβολή πεδίου
χρησιμοποιώντας το ποντίκι.

2.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο tab στο πληκτρολόγιο για μετακίνηση από το
ένα πεδίο στο επόμενο. Η συντόμευση Ctrl + Tab αντιγράφει την τιμή του τρέχοντος
πεδίο στο επόμενο πεδίο. Ο συνδυασμός Ctrl + κλικ με το αριστερό κουμπί του
ποντικιού αντιγράφει την τιμή του τρέχοντος πεδίου κειμένου στο πεδίο όπου κάνετε κλικ
με το ποντίκι.

3.

Για να εμφανίσετε τιμές για φύλλα που δεν είναι ορατά τη δεδομένη στιγμή,
πραγματοποιήστε κύλιση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά βέλους που παρέχονται.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας.
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8.5.6 Επαναφορά του πεδίου ακτινοβολίας

Αυτόματη επαναφορά

Οι μη αυτόματες προσαρμογές των θέσεων φύλλων και του πεδίου ακτινοβολίας επαναφέρονται
αυτόματα αν:
• αλλάξουν οι γωνίες τραπεζιού, βραχίονα (γωνία έναρξης και λήξης για ένα καθορισμένο τόξο) ή
κατευθυντήρα μιας στατικής σύμμορφης δέσμης ή ενός στατικού σύμμορφου τόξου,

• αλλάξει η γωνία τραπεζιού ή κατευθυντήρα για ένα δυναμικό σύμμορφο τόξο.
Για να προστατεύσετε το σχήμα και τα φύλλα από ενδεχόμενη αυτόματη επαναφορά, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες κλειδώματος και παγώματος (βλ. σελίδα 219).

Τρόπος μη αυτόματης επαναφοράς ενός σχήματος προγραμματισμού

Βήμα

Κάντε κλικ στο κουμπί Reset manual changes to shape για να αναιρέσετε μη αυτόματες προ-
σαρμογές φύλλων. Πραγματοποιείται επαναφορά των φύλλων στις αυτόματα προσαρμοσμένες
θέσεις που καθορίζονται από το λογισμικό.

Αν επιλέξετε άλλο αντικείμενο ως PTV μετά από μη αυτόματη προσαρμογή του πεδίου
ακτινοβολίας ή των φύλλων, πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί Reset manual changes to
shape για να επαναφέρετε τα φύλλα στις αυτόματα προσαρμοσμένες θέσεις τους.
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8.5.7 Προσομοίωση τόξου

Γενικές πληροφορίες

Στην προβολή βάθους (βλ. σελίδα 264), στην προβολή πεδίου (βλ. σελίδα 266) και στις
απεικονίσεις όψης μέσα από τη δέσμη (βλ. σελίδα 274) για θεραπείες τόξου, παρέχεται ένας
πίνακας ελέγχου που σας δίνει τη δυνατότητα να προσομοιώσετε την κίνηση του τόξου σε
προσαυξήσεις των δέκα μοιρών, από το σημείο έναρξης του βραχίονα έως το σημείο λήξης του.
Για τις βελτιστοποιημένες θεραπείες IMRT, ο πίνακας ελέγχου παρέχεται και στην απεικόνιση όψης
μέσα από τη δέσμη, σε αυτή την περίπτωση επιτρέποντας την προσομοίωση της ακολουθίας
φύλλων σύμφωνα με το επιλεγμένο αποτέλεσμα βελτιστοποίησης IMRT.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν η ρύθμιση θεραπείας είναι πολύ περίπλοκη, ίσως να μην είναι πάντα δυνατό να
ενημερώσετε την προβολή αρκετά γρήγορα για να επιτραπεί η εμφάνιση όλων των
προσαυξήσεων.
 

Πίνακας ελέγχου

Εικόνα 174 
Η τρέχουσα γωνία του βραχίονα υποδεικνύεται με κίτρινο πάνω από τον πίνακα ελέγχου.
Το εικονίδιο τραπεζιού/βραχίονα στο κάτω δεξιό μέρος του χάρτη πρόσκρουσης υποδεικνύει
επίσης τις θέσεις βραχίονα και τραπεζιού κατά την ακολουθία κίνησης.

Καρτέλα Arc BEVs

Οι οκτώ απεικονίσεις όψης μέσα από τη δέσμη που παρέχονται σε αυτή τη σελίδα καρτέλας
εμφανίζουν μια προσαύξηση δέκα μοιρών του τόξου. Συνεπώς, αυτές οι απεικονίσεις όψης μέσα
από τη δέσμη επιτρέπουν την επαλήθευση του σχήματος του πεδίου ακτινοβολίας (πράσινο
περίγραμμα) για εύρος τόξου 70°.

Εικόνα 175 
Αν το τόξο εκτείνεται πέρα από 70°, στις προβολές εμφανίζεται αυτόματα η επόμενη προσαύξηση
μέχρι να εμφανιστεί το τελευταίο βήμα των δέκα μοιρών.
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Τρόπος εκτέλεσης προσομοίωσης τόξου

Επαληθεύστε τα διάφορα πεδία ακτινοβολίας και τις θέσεις βραχίονα με τον πίνακα ελέγχου, ως
εξής:

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο κουμπί που βρίσκεται στο αριστερό ή στο δεξιό άκρο για μετακίνηση στην
πρώτη ή την τελευταία θέση του βραχίονα.

2. Κάντε κλικ στα κουμπιά δεξιά ή αριστερά του κουμπιού αναπαραγωγής για μετακίνηση
προς τα εμπρός ή προς τα πίσω διαμέσου του τόξου σε προσαυξήσεις των δέκα μοιρών.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί αναπαραγωγής για έναρξη της ακολουθίας κίνησης διαμέσου
ολόκληρου του τόξου.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί διακοπής για να διακόψετε την ακολουθία κίνησης.

5. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για μετακίνηση σε μια συγκεκριμένη θέση του τόξου.

Τρόπος εκτέλεσης προσομοίωσης της δέσμης IMRT

Αν έχετε ορίσει στοιχεία δέσμης IMRT για το σχέδιο θεραπείας που έχετε δημιουργήσει και έχετε
εκτελέσει βελτιστοποίηση ΙMRT (βλ. σελίδα 327), οι απεικονίσεις όψης μέσα από τη δέσμη (βλ.
σελίδα 274) περιλαμβάνουν επίσης τον πίνακα ελέγχου όταν μια δέσμη IMRT είναι επισημασμένη
στην περιοχή λειτουργιών.
Σε αυτή την περίπτωση, ο πίνακας ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση της
ακολουθίας φύλλων σύμφωνα με το επιλεγμένο αποτέλεσμα βελτιστοποίησης IMRT.

Εικόνα 176 
Αναθεωρήστε την ακολουθία φύλλων με τον πίνακα ελέγχου ως εξής:

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο κουμπί που βρίσκεται στα αριστερά ή στα δεξιά για μετακίνηση στο σημείο
έναρξης ή λήξης της ακολουθίας φύλλων.

2.
Κάντε κλικ στα κουμπιά δεξιά ή αριστερά του κουμπιού αναπαραγωγής για μετακίνηση
προς τα εμπρός ή προς τα πίσω διαμέσου της ακολουθίας φύλλων κατά ένα βήμα τη
φορά.
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Βήματα

3. Κάντε κλικ στο κουμπί αναπαραγωγής για έναρξη της προσομοίωσης ακολουθίας
φύλλων.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί διακοπής για να διακόψετε την προσομοίωση.

5. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για μετακίνηση σε ένα συγκεκριμένο βήμα στην ακολουθία
φύλλων.

Κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης της ακολουθίας φύλλων, το κλάσμα της δόσης και οι MU που
χορηγούνται από κάθε θέση φύλλων εμφανίζονται με κίτρινο πάνω από τον πίνακα ελέγχου.
Εμφανίζεται επίσης η συνολική ποσότητα των θέσεων φύλλων.

Επιπρόσθετη επαλήθευση

Επίσης, ίσως είναι χρήσιμο να αναθεωρήσετε τα πεδία ακτινοβολίας και τις θέσεις βραχίονα ή την
ακολουθία φύλλων μεγιστοποιώντας την απεικόνιση όψης μέσα από τη δέσμη χρησιμοποιώντας
τη λειτουργία Full Screen και, στη συνέχεια, με κύλιση στο τόξο ή την ακολουθία φύλλων
χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες στη γραμμή εργαλείων ή τον τροχό του ποντικιού.
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8.6 Δημιουργία ενός αντικειμένου δόσης

Γενικές πληροφορίες

Αφού έχετε προγραμματίσει την κατανομή δόσης, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο
δόσης 
Πρόκειται για ένα αντικείμενο που δημιουργείται από τις ισοδοσιακές γραμμές. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, π.χ. για ανάλυση όγκου ή για τρισδιάστατη εμφάνιση της δόσης.

Τρόπος δημιουργίας ενός αντικειμένου δόσης

Βήματα

1.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο δόσης με τους παρακάτω τρόπους:
• Στο βήμα Treatment Planning, επιλέξτε το πλάνο στην περιοχή Functions και κάντε
δεξιό κλικ με το ποντίκι. Κάντε κλικ στο Create Dose Object στο θεματικό μενού ή

• Στο βήμα Object Creation, κάντε κλικ στο Create Dose Object... στην περιοχή
λειτουργιών. Πρέπει πρώτα να έχετε προγραμματίσει την κατανομή δόσης.

• Στο βήμα Physician’s Review, κάντε κλικ στο Create Dose Object... στην περιοχή
λειτουργιών.

2.

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Dose Thresholding:

①

3.

Είτε:
• Ορίστε ένα ελάχιστο ποσοστό δόσης που περιλαμβάνεται στο αντικείμενο στο πεδίο

Use Dose Threshold ή
• Ορίστε ένα εύρος δόσης που περιλαμβάνεται στα πεδία Use Dose Values between.
Μπορείτε επίσης να ορίσετε αυτές τις τιμές μετακινώντας το ποντίκι πάνω στη διαβάθμιση
δόσης ①. Εμφανίζεται ένα λευκό περικλείον ορθογώνιο:
• Κατά τον ορισμό ενός εύρους δόσης, κάντε αριστερό κλικ στην πάνω πλευρά του
πλαισίου για να το μετακινήσετε προς τα πάνω ή κάτω και έτσι να ορίσετε ένα ανώτερο
όριο στο εύρος δόσης.

• Κατά τον ορισμό ενός εύρους δόσης ή ενός ουδού δόσης, κάντε αριστερό κλικ στην
κάτω πλευρά του πλαισίου για να το μετακινήσετε προς τα πάνω ή κάτω και έτσι να
ορίσετε τον ουδό ή το κατώτερο όριο στο εύρος δόσης.
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Βήματα

4.

Αν θέλετε να εστιάσετε σε συγκεκριμένες περιοχές, μπορείτε να ορίσετε το αντικείμενο
δόσης που θα βασίζεται στη δόση στα εξής:
• Στο περικλείον ορθογώνιο, το οποίο μπορείτε να προσαρμόσετε στις εμφανιζόμενες
τομές.

• Μια φυσική δομή επιλέγοντας από τη λίστα κάτω από το Use Dose in Bounding Box
including the Dose in this Object.

5.

Αν θέλετε να εξαιρέσετε από τον υπολογισμό τη δόση σε συγκεκριμένες περιοχές,
μπορείτε να ορίσετε το εξαιρούμενο αντικείμενο δόσης στη δόση σε μια φυσική δομή,
επιλέγοντας από τη λίστα κάτω από το Use Dose in Bounding Box excluding the Dose
in this Object.

6. Δώστε ένα όνομα στο αντικείμενο δόσης.

7. Κάντε κλικ στο ΟΚ. Δημιουργείται ένα νέο αντικείμενο δόσης και εμφανίζεται στη λίστα
αντικειμένων στην περιοχή λειτουργιών.

Δημιουργία ενός αντικειμένου δόσης
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8.7 Προβολή ήδη χορηγούμενης δόσης

Γενικές πληροφορίες

Το iPlan RT Dose παρέχει λειτουργίες που σας δίνουν τη δυνατότητα να εισάγετε μια δόση που
έχει χορηγηθεί ήδη σε έναν ασθενή, για να δείτε αν αυτό έχει επίπτωση στον τρέχοντα
προγραμματισμό σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε να εισάγετε μόνο μια μήτρα δόσης που είχε δημιουργηθεί με το iPlan RT.
Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή μιας μήτρας δόσης από άλλα συστήματα προγραμματισμού (π.χ.
μέσω Dicom RT).
 

Σενάρια εισαγωγής δόσης

Η εισαγωγή δόσης είναι εφικτή στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Προβολή άθροισης των δόσεων που έχουν χορηγηθεί ήδη για ένα υπάρχον πλάνο
• Εισαγωγή της δόσης που έχει ήδη χορηγηθεί για ένα σχέδιο το οποίο θα μεταβληθεί έπειτα από
αναθεώρηση με το iPlan RT Adaptive

• Εισαγωγή δόσης που έχει χορηγηθεί ήδη για έναν ασθενή που πρέπει να υποβληθεί σε
επαναλαμβανόμενη θεραπεία

Ενεργές ή ανενεργές μήτρες δόσης

Οι μήτρες δόσης εισάγονται στο iPlan RT σε μία από τις δύο παρακάτω καταστάσεις:

Ενεργή

Οι ενεργές μήτρες δόσης λαμβάνονται υπόψη όποτε εκτελείται υπολογισμός
δόσης (δηλ. για γραφικές παραστάσεις ιστογράμματος δόσης-όγκου, ως δόση
βάσης για τη λειτουργία Refresh MU, ως δόση βάσης για βελτιστοποίηση
IMRT κ.λπ.). Επηρεάζουν τη διαδικασία προγραμματισμού.

Ανενεργή

Οι ανανενεργές μήτρες δόσης δεν λαμβάνονται ποτέ υπόψη στους υπολογι-
σμούς δόσης. Δεν επηρεάζουν τη διαδικασία προγραμματισμού. Μπορείτε να
“ενεργοποιήσετε” προσωρινά τις ανενεργές μήτρες δόσης για να ελέγξετε τη
συνολική κατανομή δόσης ή τις τιμές δόσης και στη συνέχεια να τις απενεργο-
ποιήσετε ξανά.

Σε κάθε σημείο κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού, μπορείτε να τροποποιήσετε την ενεργή/
ανενεργή κατάσταση μιας εισηγμένης δόσης μήτρας.

Ερμηνεία του ιστογράμματος δόσης-όγκου

Αν έχουν εισαχθεί και προστεθεί στο τρέχον πλάνο θεραπείας προηγουμένως χορηγηθείσες
μήτρες δόσης, το υπολογισμένο ιστόγραμμα δόσης-όγκου μπορεί να αντιπροσωπεύει μια τεχνητή
άθροιση μητρών δόσης. Η πραγματικά χορηγηθείσα μήτρα δόσης μπορεί να είναι διαφορετική
ανάλογα με τις αλλαγές στην ανατομική δομή και στην πραγματική θέση θεραπείας. Οι αλλαγές
του όγκου κατά την πορεία της θεραπείας πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία
του ιστογράμματος δόσης-όγκου.

Σημειώσεις για την ασφάλεια

Φροντίστε να επιλέξετε τη σωστή επιλογή μενού εισαγωγής σύμφωνα με την επιθυμητή
ροή εργασίας: Import dose for summation, Import dose for adaptive RT ή Import dose for
recurring plan. Αυτό διασφαλίζει ότι το iPlan RT εκτελεί ελέγχους και εμφανίζει
πληροφορίες και μηνύματα προειδοποίησης ειδικά για το επιλεγμένο σενάριο.

Αν ένα ήδη εξαχθέν πλάνο θεραπείας άλλαξε μετά την αρχική εξαγωγή, βεβαιωθείτε ότι
όλες οι σχετιζόμενες συσκευές θεραπείας θα λάβουν την ενημερωμένη έκδοση των
αντίστοιχων παραμέτρων πλάνου θεραπείας. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, το

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης Αναθ. 1.5 iPlan® RT Έκδ. 4.5 291



σύστημα εγγραφής και επαλήθευσης, τα συστήματα τοποθέτησης ασθενή, οι ταινίες του
συστήματος ακινητοποίησης σε θέση-στόχο κ.λπ. Επίσης, πρέπει να ενημερωθούν
κατάλληλα όλα τα σχετιζόμενα άτομα (φυσικός, ιατρός, θεραπευτής κ.λπ.)!

Πριν από την έγκριση ενός πλάνου θεραπείας που περιλαμβάνει εισηγμένες μήτρες δόσης
(ενεργές ή ανενεργές για υπολογισμό δόσης) ένας εκπαιδευμένος και έμπειρος φυσικός ή
ιατρός πρέπει να ελέγξει προσεκτικά το πλάνο καθώς και τη σύντηξη των εικόνων.

Είναι δυνατή η αποθήκευση μητρών δόσης για μεμονωμένες ομάδες θεραπείας και για
ολόκληρο το πλάνο. Μπορείτε να εισάγετε κάθε μήτρα δόσης για μια μεμονωμένη ομάδα
θεραπείας μόνο μία φορά, για να μην ληφθεί υπόψη κατά λάθος πολλές φορές. Ωστόσο,
μπορείτε να εισάγετε μια μήτρα δόσης για ένα ολόκληρο πλάνο και για μήτρες δόσης για
μεμονωμένες ομάδες θεραπείας σε ένα πλάνο. Ο χρήστης του iPlan RT πρέπει να
διασφαλίσει ότι θα εισαχθεί μόνο μια μήτρα δόσης που έχει εξαχθεί για ένα ολόκληρο
πλάνο ή μόνο οι μήτρες δόσης που έχουν εξαχθεί για μεμονωμένες ομάδες θεραπείας.

Κατά την αποθήκευση, οι συντεταγμένες της μήτρας δόσης σχετίζονται με το σύνολο
ευθυγράμμισης του αρχικού πλάνου θεραπείας. Η μήτρα δόσης μπορεί να εισαχθεί σε νέα
πλάνα μόνο αν αυτό το σύνολο ευθυγράμμισης αποτελεί μέρος και του νέου πλάνου. Για να
διασφαλιστεί η ενσωμάτωση της εισηγμένης μήτρας δόσης στη σωστή θέση, τα
διαφορετικά σύνολα εικόνων πρέπει να έχουν συντηχθεί σωστά μεταξύ τους.

Βεβαιωθείτε ότι κατά τη διάρκεια της εισαγωγής μήτρας δόσης η εισηγμένη δόση
αντιστοιχεί στην πραγματικά χορηγηθείσα δόση! Ελέγξτε ξανά ότι η μήτρα δόσης που
εισάγεται είναι η προοριζόμενη. Κατά τη διάρκεια της εισαγωγής μήτρας δόσης ελέγξτε
ξανά και τα πεδία “Dose Scaling Factor” ή “Number of Fractions”.

Διαφορετικά μεγέθη πλέγματος για τις εισηγμένες μήτρες δόσης και τις πραγματικά
υπολογισμένες μήτρες δόσης εντός του πλάνου θεραπείας οδηγούν σε ισοδοσιακές
προεμβολές. Αυτές οι προεμβολές μπορεί να προκαλέσουν την εμφάνιση μιας ελαφρώς
διαφορετικής δόσης από αυτήν στο αρχικό πλάνο.

Τρόπος αποθήκευσης μιας μήτρας δόσης

Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από αυτές τις λειτουργίες, πρέπει πρώτα να έχετε
αποθηκεύσει μια δόση ως μήτρα δόσης στο πλάνο. Για αποθήκευση μιας μήτρας δόσης:

Βήματα

1.
Στην περιοχή λειτουργιών ή την καρτέλα Plan Content επιλέξτε:
• Το πλάνο θεραπείας (RTPlan) (για αποθήκευση ολόκληρης της δόσης) ή
• Μια ομάδα θεραπείας (για αποθήκευση της δόσης που χορηγήθηκε από την ομάδα)

2.

Κάντε δεξιό κλικ με το ποντίκι για να εμφανιστεί το θεματικό μενού:
• Για να αποθηκεύσετε τη δόση που χορηγήθηκε από μια μεμονωμένη ομάδα θεραπείας,
επιλέξτε Save Dose Matrix for Group.

• Για να αποθηκεύσετε τη δόση που χορηγήθηκε από ολόκληρο το πλάνο, επιλέξτε Save
Dose Matrix for RTPlan.

3. Η προγραμματισμένη δόση αποθηκεύεται ως ένα αρχείο μήτρας δόσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μια δόση που έχει εισαχθεί ήδη μία φορά δεν μπορεί να εισαχθεί ξανά.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μετά την έγκριση του σχεδίου θεραπείας (βλ. σελίδα 371), η εφαρμογή αποθηκεύει
προαιρετικά μήτρες δόσης για όλες τις ομάδες θεραπείας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις
“εγκεκριμένες” μήτρες δόσης αργότερα για προσθήκη.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Κατά την εξαγωγή μιας μήτρας δόσης που θέλετε να προσθέσετε ως “Dose for
Adaptive RT” (Δόση για προσαρμόσιμη ακτινοθεραπεία), φροντίστε να εξάγετε τις μήτρες δόσης για
ομάδα θεραπείας. Οι μήτρες δόσης που εξάγονται για ολόκληρο το πλάνο μπορούν να
χρησιμοποιηθούν μόνο για “Dose for Summation” (Δόση για άθροιση) και για “Dose for a recurring
Plan” (Δόση για ένα επαναλαμβανόμενο πλάνο).
 

Προβολή ήδη χορηγούμενης δόσης
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Τρόπος διαγραφής των αποθηκευμένων αρχείων μήτρας δόσης

Βήματα

1. Επιλέξτε το πλάνο θεραπείας από τη λίστα στην περιοχή λειτουργιών.

2. Κάντε δεξιό κλικ με το ποντίκι για να εμφανιστεί το θεματικό μενού και επιλέξτε Delete Do-
se Matrix Files. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Delete Dose Files.

3. Επιλέξτε τα αποθηκευμένα αρχεία για διαγραφή και κάντε κλικ στο OK.

Τρόπος αλλαγής της ανάλυσης μιας μήτρας δόσης

Πριν από την αποθήκευση μιας μήτρας δόσης, μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσετε την
ανάλυση της αποθηκευμένης μήτρας δόσης. Μπορείτε να ορίσετε την ανάλυση μιας μήτρας δόσης
χρησιμοποιώντας το πεδίο Dose Resolution στο παράθυρο διαλόγου RTPlan Properties (βλ.
σελίδα 223).
Η ακρίβεια της εμφάνισης της δόσης και των υπολογισμένων ιστογραμμάτων δόσης-όγκου
εξαρτάται από την ανάλυση δόσης με την οποία είχε εξαχθεί η μήτρα δόσης. Μετά την εισαγωγή
μιας μήτρας δόσης, όλα τα σημεία δόσης που αναζητήθηκαν υπολογίστηκαν από μια γραμμική
προεμβολή μεταξύ των προϋπολογισμένων και των αποθηκευμένων σημείων μήτρας δόσης. Η
ακρίβεια αυτής της γραμμικής προεμβολής εξαρτάται από το πόσο λεπτομερής είναι η ανάλυση
δόσης καθώς επίσης από την ομοιογένεια της ίδιας της κατανομής δόσης (βλ. Εικόνα 177).

Εικόνα 177 
Στην εικόνα απεικονίζεται η επίδραση της μείωσης της ακρίβειας της δόσης, όταν
χρησιμοποιούνται μήτρες δόσης με χονδροειδή ανάλυση για έναν υπολογισμό ιστογράμματος
δόσης-όγκου. Συγκρίνονται τρεις υπολογισμοί ιστογράμματος δόσης-όγκου που βασίζονται στο
ίδιο πλέγμα ιστογράμματος δόσης-όγκου:
• Αρχικό σχέδιο: η δόση για κάθε σημείο του πλέγματος υπολογίζεται χωρίς προεμβολή.
• Ανάλυση 2 mm: η δόση για τα σημεία πλέγματος του ιστογράμματος δόσης-όγκου υπολογίζεται
με την προεμβολή των εισηγμένων τιμών δόσης μιας μήτρας δόσης με ανάλυση 2 mm.

• Ανάλυση 4 mm: η δόση για τα σημεία πλέγματος του ιστογράμματος δόσης-όγκου υπολογίζεται
με την προεμβολή των εισηγμένων τιμών δόσης μιας μήτρας δόσης με ανάλυση 4 mm.
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8.7.1 Προσθήκη δόσης για άθροιση

Γενικές πληροφορίες

Αν ανακαλύψετε κατά την πορεία της θεραπείας ότι το πλάνο πρέπει να ενημερωθεί, πρέπει να
χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για την άθροιση και την εμφάνιση της δόσης που έχει
χορηγηθεί ήδη.
Το iPlan RT υποθέτει ότι χρησιμοποιείται το σύνολο αναφοράς από το αρχικό πλάνο και δεν έχει
αλλάξει με το ενημερωμένο πλάνο. Η εισηγμένη μήτρα δόσης είναι ρυθμισμένη σε ενεργή
κατάσταση από προεπιλογή. Συνεπώς, αυτός ο τύπος μήτρας δόσης επηρεάζει τη διαδικασία
προγραμματισμού. Η εισηγμένη μήτρα δόσης θεωρείται ότι συμβάλλει εν μέρει στη
συνταγογράφηση ολόκληρου του πλάνου.

Οι προστιθέμενες μήτρες δόσης από προεπιλογή λαμβάνονται υπόψη στους
υπολογισμούς δόσης όπως είναι η συνταγογράφηση και η βελτιστοποίηση IMRT, αλλά όχι
και στην εξαγωγή DICOM. Για καθαρή άθροιση δόσεων το σύνολο αναφοράς (CT) για την
εισηγμένη μήτρα δόσης και το τρέχον πλάνο πρέπει να είναι ίδια! Τα πλάνα θεραπείας που
είχαν δημιουργηθεί προηγουμένως πρέπει να χορηγούνται σύμφωνα με τις εισηγμένες
μήτρες δόσης.

Η εμφανιζόμενη κατανομή δόσης είναι σωστή μόνο αν το σύνολο αναφοράς παραμένει το
ίδιο και η εισηγμένη μήτρα δόσης είναι ενεργή.

Τρόπος προσθήκης μιας δόσης για άθροιση

Βήματα

1. Στο βήμα Treatment Planning, επιλέξτε το πλάνο θεραπείας από τη λίστα στην περιοχή
λειτουργιών.

2. Κάντε δεξιό κλικ με το ποντίκι για να εμφανιστεί το θεματικό μενού και επιλέξτε Add Dose
Matrix for Summation.

3. Επιλέξτε ποιά αποθηκευμένη μήτρα δόσης θα εισαχθεί.

4. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Dose Import. Αν είναι απαραίτητο, πραγματοποιήστε
αλλαγές στις ιδιότητες της εισηγμένης δόσης (βλ. σελίδα 295), και κάντε κλικ στο OK.

5.

Η εισηγμένη μήτρα δόσης εμφανίζεται τώρα στη λίστα στην περιοχή λειτουργιών. Αν την
επιλέξετε, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ιδιότητές της ή να την κάνετε ενεργή ως μέρος
του τρέχοντος πλάνου.

• Αν κάνετε κλικ στο Active Dose Matrix, η εισηγμένη μήτρα δόσης γίνεται ενεργό μέρος
του πλάνου και λαμβάνεται υπόψη όταν κάνετε κλικ στο Refresh MU.

• Αν κάνετε κλικ στο Properties, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου ιδιοτήτων Dose Im-
port (βλ. σελίδα 295).

Προβολή ήδη χορηγούμενης δόσης
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Ιδιότητες εισαγωγής δόσης

Όταν εισάγετε μια μήτρα δόσης για άθροιση ή επιλέγετε τις ιδιότητές της μετά την εισαγωγή,
εμφανίζεται αυτό το παράθυρο διαλόγου:

①
②

③
④

Εικόνα 178 

Αρ. Στοιχείο Λειτουργία

① Dose Matrix Name Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα της μήτρας δόσης.

② Dose Scaling Factor

Τι ποσοστό της εισηγμένης δόσης θα ληφθεί υπόψη για άθροι-
ση:
• 1.00: λαμβάνεται υπόψη το 100% της προηγούμενης δόσης
• 0.25: λαμβάνεται υπόψη το 25% της προηγούμενης δόσης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε να τροποποιήσετε αυτήν την τιμή μόνο
κατά την εισαγωγή. Μετά από αυτό, το iPlan RT εμφανίζει εδώ
μόνο τη διαμορφωμένη τιμή.
 

③ Assigned PTV Κάντε κλικ στο Edit για να αλλάξετε την αντιστοίχιση του PTV
και τη στάθμιση της ομάδας.

④ Active Dose Matrix Βλ. σελίδα 291.
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8.7.2 Εισαγωγή δόσης για προσαρμόσιμη ακτινοθεραπεία

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να αναθεωρήσετε τη δόση που έχει χορηγηθεί ήδη σε ένα τρέχον, κλασματοποιημένο
πλάνο και να ενημερώσετε αναλόγως τον αριθμό των υπολειπόμενων κλασμάτων. Αυτό γίνεται με
εισαγωγή της δόσης που έχει χορηγηθεί ήδη μετά τη θεραπεία πολλών κλασμάτων.
Συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση μιας ενημερωμένης σάρωσης για τα υπολειπόμενα κλάσματα. Η
προεπιλεγμένη κατάσταση μιας εισηγμένης μήτρας δόσης είναι η ανενεργή. Η δόση που έχει
χορηγηθεί ήδη μπορεί να αφαιρεθεί αυτόματα από την αρχική συνταγογράφηση εισάγοντας τον
αριθμό των κλασμάτων θεραπείας.
Η εμφανιζόμενη άθροιση δόσεων μπορεί να μην αντιπροσωπεύει την πραγματική θεραπεία του
ασθενή λόγω διαφορετικής ρύθμισης θεραπείας, αλλαγών στην ανατομία του ασθενή και αλλαγών
στον όγκο του οργάνου.

Σημειώσεις για την ασφάλεια

Η μήτρα δόσης θα πρέπει να είναι ανενεργή σε αυτές τις περιπτώσεις για την αποφυγή
παρεμβολών μεταξύ του προηγούμενου και του πραγματικού πλάνου. Με αυτόν τον τρόπο
το iPlan RT δεν λαμβάνει υπόψη την εισηγμένη δόση που έχει υπολογιστεί για τις
βελτιστοποιήσεις IMRT, τις υπολογισμένες MU και τη συνταγογράφηση για τα
υπολειπόμενα κλάσματα.

Το iPlan RT χρησιμοποιεί την εμφάνιση της κατανομής δόσης που έχει εισαχθεί ως μήτρα
δόσης για σενάρια προσαρμοστικής ακτινοθεραπείας. Λάβετε υπόψη ότι η εμφανιζόμενη
άθροιση δόσεων μπορεί να μην αντιπροσωπεύει την πραγματική θεραπεία του ασθενή
λόγω πιθανής διαφορετικής ρύθμισης θεραπείας, αλλαγών στην ανατομία του ασθενή και
αλλαγών στον όγκο του οργάνου! Για το τελικό πλάνο, η εισηγμένη μήτρα δόσης θα πρέπει
να είναι απενεργοποιημένη. Προγραμματίστε τον υπολειπόμενο αριθμό κλασμάτων
ανεξάρτητα από τις εισηγμένες μήτρες δόσης.

Τρόπος χρήσης των μητρών δόσης εισαγωγής για προσαρμόσιμη ακτινοθεραπεία

Βήματα

1.

Αποθηκεύστε τη χορηγούμενη μήτρα δόσης ανάλογα με το αρχικό πλάνο. Για
παράδειγμα, αυτό μπορεί να γίνει μετά το δέκατο κλάσμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Κατά την εξαγωγή μιας μήτρας δόσης που θέλετε να προσθέσετε ως “Dose
for Adaptive RT”, φροντίστε να εξαγάγετε τις μήτρες δόσης για ομάδα θεραπείας (βλ.
σελίδα 292). Οι μήτρες δόσης που εξάγονται για ολόκληρο το πλάνο μπορούν να
χρησιμοποιηθούν μόνο για “Dose for Summation” και για “Dose for a recurring Plan”.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Κατά την έγκριση του αρχικού πλάνου, είναι δυνατή η αποθήκευση μιας
μήτρας δόσης για κάθε ομάδα θεραπείας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις
αποθηκευμένες μήτρες για μεταγενέστερη εισαγωγή στο σενάριο προσαρμόσιμης
ακτινοθεραπείας.
 

2.

Χρησιμοποιήστε την προσαρμόσιμη ακτινοθεραπεία για να προβάλετε αλλαγές στη
φυσιολογία του ασθενή και για να προσαρμόσετε αντικείμενα θεραπείας σε μια πιο
πρόσφατη σάρωση υπολογιστικής τομογραφίας. Αφού μείνετε ικανοποιημένοι με τη θέση
των αντικειμένων προγραμματισμού στη νέα σάρωση υπολογιστικής τομογραφίας,
προχωρήστε σε επαναπρογραμματισμό.
Το νέο πλάνο CT και τα διαμορφωμένα αντικείμενα θα αποτελούν τη βάση για ένα νέο
πλάνο στο iPlan RT.
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Βήματα

3.

Στο σημείο αυτό το ισόκεντρο εξακολουθεί να είναι στη θέση που έχει προσδιοριστεί στο
αρχικό πλάνο, καθώς αυτή προέκυψε από αυστηρή σύντηξη. Ωστόσο, αν έχει αλλάξει η
φυσιολογία του ασθενή, αυτό σημαίνει ότι η παραπάνω δεν είναι πλέον η βέλτιστη θέση.
Οι γραμμές δόσης και το ιστόγραμμα δόσης-όγκου δεν θα εκπληρώσουν τη
συνταγογράφηση.
Μπορείτε να μετακινήσετε το ισόκεντρο σε μια νέα θέση, ώστε να αντιπροσωπεύει μια
αλλαγή στο PTV (βλ. σελίδα 203).

4.

Για να δείτε τη δόση που έχει χορηγηθεί μέχρι τώρα:
• Στο βήμα Treatment Planning, επιλέξτε το πλάνο θεραπείας από τη λίστα στην
περιοχή λειτουργιών.

• Κάντε δεξιό κλικ με το ποντίκι για να εμφανιστεί το θεματικό μενού και επιλέξτε Import
Dose for Adaptive RT.

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Dose Import (βλ. σελίδα 298).
Η εισηγμένη μήτρα δόσης για προσαρμόσιμο επαναπρογραμματισμό πρέπει να συνδεθεί
στο “νέο” αντικείμενο PTV που αντιστοιχεί στο αντικείμενο PTV του αρχικού πλάνου.
Το iPlan RT χρησιμοποιεί την αντιστοίχιση στο PTV (το σωστό PTV σε περίπτωση
πολλαπλών PTV), προκειμένου να αφαιρέσει από τη συνταγή τα κλάσματα που έχουν
ήδη χορηγηθεί, αν είναι επιλεγμένη αυτή η δυνατότητα. Ορισμένοι έλεγχοι συνέπειας και
τα σχετικά μηνύματα προειδοποίησης που αναφέρθηκαν από το iPlan RT βασίζονται στη
σωστή αντιστοίχιση του PTV.

5.

Μπορείτε να προσαρμόσετε την εισαγωγή δόσης για να εμφανίζεται η τρέχουσα
κατάσταση ασθενή με τις εξής επιλογές:
• Μπορείτε να περιορίσετε την εισαγωγή μόνο σε εκείνα τα κλάσματα που έχουν
χορηγηθεί ήδη.

• Μπορείτε να μειώσετε τη δόση που θα χορηγηθεί από τη συνταγογράφηση αφαιρώντας
τα προηγούμενα κλάσματα από τη συνταγογράφηση.

6.

Με τη μήτρα δόσης για τα πρώτα κλάσματα να έχει εισαχθεί, μπορείτε να δημιουργήσετε
ένα πλάνο για τα υπολειπόμενα κλάσματα:
• Ρυθμίστε τη μήτρα δόσης σε ανενεργή.
• Κάντε κλικ στο Refresh MU.

7.

Στη συνέχεια μπορείτε να επαναλάβετε το προσαρμόσιμο σενάριο μετά τη χορήγηση
θεραπείας περισσότερων κλασμάτων του πλάνου. Για να το κάνετε:
• Αποθηκεύστε μήτρες δόσης για κάθε ομάδα θεραπείας του ενημερωμένου πλάνου (ή
κάντε το μαζί με την έγκριση πλάνου).

• Αφού χορηγήσετε περισσότερα κλάσματα χρησιμοποιώντας το ενημερωμένο πλάνο,
ξεκινήστε περαιτέρω προσαρμογή του πλάνου (δηλ. ξεκινήστε ξανά από το βήμα 2)
χρησιμοποιώντας τις αποθηκευμένες μήτρες δόσης του ενημερωμένου πλάνου.

Πληροφορίες κλασματοποίησης που αποθηκεύονται με τις μήτρες δόσης

Το iPlan RT αποθηκεύει πληροφορίες με τις αποθηκευμένες μήτρες δόσης για ομάδες θεραπείας
σχετικά με τα κλάσματα του αρχικού πλάνου για τα οποία περιέχουν δεδομένα υπολογισμού
δόσης.
Για παράδειγμα, οι μήτρες δόσης που εξάγονται για το αρχικό πλάνο (πλάνο Α) περιέχουν δοση
με
• “κλάσματα 1...20 από 20” (μήτρα A όπως έχει εξαχθεί).
Όταν τα εισάγετε, μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό των κλασμάτων που έχουν χορηγηθεί ήδη
και να αλλάξετε την εισηγμένη μήτρα δόσης σε π.χ.
• “κλάσματα 1...5 από 20” (μήτρα A μετά την εισαγωγή).
Αφού ενημερώσετε το πλάνο (πλάνο Β) και αποθηκεύσετε ξανά τις μήτρες δόσης για το
ενημερωμένο πλάνο, οι παρακάτω πληροφορίες αποθηκεύονται μαζί με την αποθηκευμένη μήτρα
δόσης:
• “κλάσματα 6...20 από 20” (μήτρα Β μετά την εξαγωγή).
Όταν τα εισάγετε, μπορείτε να καθορίσετε ξανά τον αριθμό των κλασμάτων που έχουν χορηγηθεί
με το ενημερωμένο πλάνο (πλάνο Β) και να αλλάξετε την εισηγμένη μήτρα δόσης σε π.χ.
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• “κλάσματα 6...13 από 20” (μήτρα Β μετά την εισαγωγή).
Σε αυτό το στάδιο θα έχετε ένα πλάνο Γ (αντιπροσωπεύει το ενημερωμένο πλάνο για τα κλάσματα
14 έως 20 των αρχικών 20 κλασμάτων και περιέχει δύο μήτρες δόσης για τα προηγούμενα πλάνα
σας και το αντίστοιχο χορηγηθέν κλάσμα δόσης:
• “κλάσματα 1...5 από 20” (δηλ. μήτρα A μετά την εισαγωγή, που αντιπροσωπεύει τα
χορηγούμενα κλάσματα του πλάνου Α).

• “κλάσματα 6...13 από 20” (δηλ. μήτρα Β μετά την εισαγωγή, που αντιπροσωπεύει τα
χορηγούμενα κλάσματα του πλάνου Β).

Ιδιότητες εισαγωγής δόσης

Όταν εισάγετε μια μήτρα δόσης ή επιλέγετε τις ιδιότητές της μετά την εισαγωγή, εμφανίζεται αυτό
το παράθυρο διαλόγου:

①
②

③

⑤

④

Εικόνα 179 

Αρ. Στοιχείο Λειτουργία

① Dose Matrix
Name Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα της μήτρας δόσης.

②
Number of
irradiated
fractions

Ο αριθμός των κλασμάτων που χορηγούνται με χρήση της ομάδας θε-
ραπείας για την οποία εξήχθη η μήτρα δόσης.

③ Assigned PTV Κάντε κλικ στο Edit για να αλλάξετε την αντιστοίχιση του PTV και τη
στάθμιση της ομάδας.

④

Subtract
irradiated
fractions from
plan prescription

Όταν είναι ενεργοποιημένο, η δόση που ορίζεται στη συνταγογράφη-
ση πλάνου μειώνεται με αφαίρεση της δόσης που έχει χορηγηθεί ήδη.

⑤ Active Dose
Matrix

Αν κάνετε ενεργή τη μήτρα δόσης, η εισηγμένη μήτρα δόσης γίνεται
ενεργό μέρος του πλάνου και λαμβάνεται υπόψη όταν κάνετε κλικ στο
Refresh MU.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το iPlan RT υποστηρίζει την εισαγωγή δόσης για προσαρμόσιμη ακτινοθεραπεία
μόνο για ομάδες θεραπείας που αντιστοιχίζονται σε ένα μεμονωμένο PTV (δηλ. η στοχοποίηση
πολλαπλών PTV με μία ομάδα θεραπείας δεν υποστηρίζεται για εισαγωγή δόσης για
προσαρμόσιμη ακτινοθεραπεία).
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το iPlan RT υποστηρίζει την εισαγωγή δόσης για προσαρμόσιμη ακτινοθεραπεία
μόνο για PTV για τα οποία έχει οριστεί μία ομάδα θεραπείας (δηλ. η στοχοποίηση του ίδιου PTV
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από πολλές ομάδες θεραπείας δεν υποστηρίζεται για εισαγωγή δόσης για προσαρμόσιμη
ακτινοθεραπεία).
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8.7.3 Εισαγωγή δόσης για ένα επαναλαμβανόμενο πλάνο

Γενικές πληροφορίες

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αναθεωρήσετε τη δόση που έχει χορηγηθεί από προηγούμενο
πλάνο. Είναι χρήσιμο στις περιπτώσεις που ο ασθενής πρέπει να επαναλάβει τη θεραπεία, για
παράδειγμα μετά από επανεμφάνιση ενός όγκου.
Η δόση που έχει χορηγηθεί δεν θα ληφθεί υπόψη για τη συνταγογράφηση και τυχόν
οπτικοποιήσεις IMRT του τρέχοντος πλάνου. Συνεπώς, η προεπιλεγμένη κατάσταση για τη μήτρα
δόσης είναι η ανενεργή. Η δόση που έχει χορηγηθεί μπορεί να εισαχθεί με ένα δεδομένο
συντελεστή για μια σταθμισμένη αξιολόγηση στην αρχική δόση θεραπείας. Για να αναθεωρήσετε
τη συγκεντρωτική δόση, ορίστε την κατάσταση της εισηγμένης μήτρας δόσης ως ενεργή.
Φροντίστε να “απενεργοποιήσετε” τη μήτρα δόσης πριν από οποιουσδήποτε υπολογισμούς IMRT,
ενημερώσεις MU ή εξαγωγές.
Τα σύνολα αναφοράς στην περίπτωση αυτή μπορεί να είναι διαφορετικά, ωστόσο, το σύνολο
ευθυγράμμισης από το πλάνο για το οποίο έχει αποθηκευτεί η μήτρα δόσης πρέπει να υπάρχει
στο νέο πλάνο και να έχει συντηχθεί στο νέο σύνολο αναφοράς.

Η μήτρα δόσης θα πρέπει να είναι ανενεργή σε αυτές τις περιπτώσεις για την αποφυγή
παρεμβολών μεταξύ του προηγούμενου και του πραγματικού πλάνου. Με αυτόν τον τρόπο
το iPlan RT δεν λαμβάνει υπόψη την εισηγμένη δόση για βελτιστοποιήσεις IMRT,
υπολογισμένες MU και τη συνταγογράφηση για το νέο πλάνο.

Για τα επαναλαμβανόμενα πλάνα, τα σύνολα αναφοράς μπορεί να είναι διαφορετικά,
ωστόσο, τα συστήματα συντεταγμένων πρέπει να είναι ίδια. Επισημαίνεται ότι η εισηγμένη
δόση δεν πρέπει γενικά να λαμβάνεται υπόψη για την πραγματική συνταγογράφηση και
τις βελτιστοποιήσεις δόσης. Η τυπική ροή εργασίας προβλέπει την αναθεώρηση της ήδη
δεδομένης δόσης από ένα προηγούμενο πλάνο σε ένα νέο, π.χ. λόγω επανεμφάνισης.
Συνεπώς, η προεπιλεγμένη κατάσταση για τη μήτρα δόσης είναι η ανενεργή. Η δόση που
έχει χορηγηθεί μπορεί να εισαχθεί με ένα δεδομένο συντελεστή διαβάθμισης, ώστε να
ληφθεί υπόψη ο χρόνος αποκατάστασης μεταξύ θεραπείας και επανεμφάνισης.

Τρόπος εισαγωγής δόσης για ένα επαναλαμβανόμενο πλάνο

Βήματα

1. Ανοίξτε το αρχικό σχέδιο στο iPlan RT Dose και αποθηκεύστε τη μήτρα δόσης.

2.

Αποθηκεύστε το αρχικό σχέδιο στο iPlan RT Dose αφού εκτελέσετε τα εξής βήματα:
• Στο βήμα Treatment Planning, διαγράψτε τις παλιές ομάδες θεραπείας.
• Στο παράθυρο Prescription, αλλάξτε τους παλιούς τύπους δομής σε Other.
• Διαγράψτε τις παλιές δομές ή μετονομάστε τις/κάντε τις αόρατες (προτίμηση χρήστη).

3.

Ανοίξτε αυτό το σχέδιο στο iPlan RT Image.
• Προσθέστε το νέο σύνολο CT χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Add data...
στην εργασία Viewing.

• Αν έχετε χρησιμοποιήσει εντοπιστή για τη νέα σάρωση CT, εκτός από τις ομάδες CT
που έχουν εντοπιστεί προηγουμένως, εντοπίστε και αυτήν την ομάδα CT.

• Συγχωνεύστε την παλιά ομάδα ευθυγράμμισης με τη νέα ομάδα CT, καθιστώντας με
αυτόν τον τρόπο τη νέα ομάδα CT ως ομάδα ευθυγράμμισης (δηλαδή, ορίστε τη νέα
ομάδα CT ως Image Set 1 και την προηγούμενη ομάδα ευθυγράμμισης ως Image Set 2
στο iPlan RT Image). Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. σελίδα 97.

• Εκτελέστε αυτόματη τμηματοποίηση για νέες δομές αν το επιθυμείτε, αλλά μην
τροποποιήσετε ή διαγράψετε κάποιο PTV ή OAR του υπάρχοντος σχεδίου, καθώς το
σχέδιο θα καταστραφεί.

• Αποθηκεύστε το σχέδιο.

4.
Ανοίξτε ξανά το σχέδιο στο iPlan RT Dose.
• Ορίστε τη νέα ομάδα CT ως σετ αναφοράς.
• Πραγματοποιήστε τον σχεδιασμό με βάση τη νέα ομάδα CT.
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Βήματα

5. Κάντε δεξιό κλικ με το ποντίκι για να εμφανιστεί το θεματικό μενού και επιλέξτε Import
Dose for a Recurring Plan. Εισάγετε την αποθηκευμένη μήτρα δόσης.

6.

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Dose Import: Αν είναι απαραίτητο, πραγματοποιήστε
αλλαγές στις ιδιότητες της εισηγμένης δόσης (βλ. σελίδα 295), και κάντε κλικ στο OK.
Για παράδειγμα, μπορείτε να μειώσετε την προηγούμενη δόση κατά ένα ποσοστό στο
πεδίο Relative Irradiated Fraction.

7. Η προηγούμενη μήτρα δόσης μπορεί να προβληθεί τώρα στο τρέχον πλάνο.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης Αναθ. 1.5 iPlan® RT Έκδ. 4.5 301



8.8 Επικύρωση πλάνου
8.8.1 Εικονίδια κατάστασης του πλάνου θεραπείας

Γενικές πληροφορίες

Στην περιοχή Navigator των βημάτων σχεδιασμού Treatment Planning, Dose Optimization,
Physician’s Review, και Physicist’s Verification, το εικονίδιο φωτεινού σηματοδότη υποδεικνύει
ότι διατίθενται επιπλέον πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση σχεδίου.

Εικόνα 180 

Εικονίδια κατάστασης

Εικονίδιο κα-
τάστασης

Λειτουργία Βλ.

Το τρέχον πλάνο θεραπείας σας είναι έγκυρο.

Εμφανίστηκαν μηνύματα πληροφοριών (μπλε i) για το τρέχον πλά-
νο θεραπείας.
Αυτό υποδεικνύει ότι το πλάνο περιέχει μερικές ασυνήθιστες ή επε-
κταμένες επιλογές.

Σελίδα 303

Εμφανίστηκαν μηνύματα πληροφοριών (κίτρινα !) για το τρέχον
πλάνο θεραπείας.
Αυτό υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να αποφασίσει αν θα ανε-
χτεί ή αν θα διασαφηνίσει τις ασυνέπειες που έχουν ανιχνευτεί στο
πλάνο.

Σελίδα 305

Εμφανίστηκαν μηνύματα πληροφοριών (κόκκινα x) για το τρέχον
πλάνο θεραπείας.
Αυτό υποδεικνύει ότι το πλάνο είναι εσφαλμένο και μη έγκυρο για
θεραπεία.

Σελίδα 310

Η προειδοποίηση φωτεινού σηματοδότη υποδεικνύει τις πιθανές συγκρούσεις μεταξύ του
βραχίονα του γραμμικού επιταχυντή και της κλίνης θεραπείας. Ανάλογα με τη ρύθμιση
θεραπείας ή/και την ανατομία του ασθενή, μπορεί να προκύψουν συγκρούσεις ακόμα και
αν δεν υποδεικνύεται στο λογισμικό.

Πριν από τη θεραπεία, πρέπει να επαληθεύσετε κατάλληλα από το εσωτερικό της αίθουσας
ακτινοβόλησης ότι ο επιλεγμένος βραχίονας (gantry) και οι επιλεγμένες γωνίες της κλίνης
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της θεραπείας χωρίς τον κίνδυνο
τραυματισμού των ασθενών ή ζημιάς του εξοπλισμού, π.χ. του συστήματος χορήγησης
ακτινοθεραπείας.

Επικύρωση πλάνου
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Παράθυρο διαλόγου Plan Status

Για να προβάλετε τα μηνύματα, κάντε κλικ στο εικονίδιο κατάστασης.

Εικόνα 181 

Βήματα

1. Αναθεωρήστε προσεκτικά τις πληροφορίες που παρέχονται και τροποποιήστε το πλάνο
όπως είναι απαραίτητο.

2. Οι πληροφορίες του Plan Status συμπεριλαμβάνονται στην εκτύπωση φυσικού (βλ.
σελίδα 429) και πρέπει να υπογραφούν.

Μηνύματα πληροφοριών

Παρακάτω δίνονται παραδείγματα πιθανών μηνυμάτων πληροφοριών:

The current plan was saved by a different version of iPlan RT Dose (4.1.0). (Το τρέχον πλάνο
αποθηκεύτηκε από διαφορετική έκδοση του iPlan RT Dose (4.1.0).)

The current plan was saved by a different application (iPlan RT Image). (Το τρέχον πλάνο απο-
θηκεύτηκε από διαφορετική εφαρμογή (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. (Οι παράμετροι θερα-
πείας έχουν αλλάξει (όπως οι γωνίες δέσμης ή οι σταθμίσεις). Πατήστε το κουμπί “Refresh MU”
για να ενημερώσετε τη δόση που χορηγείται στο πλάνο θεραπείας, αν χρειάζεται.)

The Reference Set is not localized although the Alignment Set is localized. (Το σύνολο αναφο-
ράς δεν είναι εντοπισμένο αν και το σύνολο ευθυγράμμισης είναι.)

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. (Το
σύνολο ευθυγράμμισης και το σετ αναφοράς εντοπίζονται με τη χρήση του “Brainlab CT
Localizer”. Το σύστημα συντεταγμένων ασθενή ορίζεται από το σύνολο ευθυγράμμισης, όχι από
το σύνολο αναφοράς.)

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
approach (such as ExacTrac X-Ray or other frameless positioning solutions). (Λάβετε υπόψη ότι
πιθανές διαφορές στη θέση της κεφαλής του ασθενή σχετικά με τη συσκευή ακινητοποίησης με-
ταξύ υπολογιστικής τομογραφίας και ακτίνων X/αγγειογραφίας πρέπει επίσης να υπολογίζονται
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προγραμματισμού θεραπείας. Ενδέχεται να προκύψουν και
ασυνεπείς αντιστοιχίσεις, αν ο ασθενής έχει τοποθετηθεί μέσω προσέγγισης χωρίς πλαίσιο (π.χ.
ExacTrac X-Ray ή άλλες λύσεις τοποθέτησης χωρίς πλαίσιο).)

Heterogeneity correction is turned off. The area inside the detected patient contour is therefore
assumed to be water-equivalent. (Η διόρθωση ετερογένειας είναι απενεργοποιημένη. Η περιοχή
εντός του περιγράμματος ασθενή που ανιχνεύθηκε θεωρείται συνεπώς ότι είναι ισοδύναμη νε-
ρού.)
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Dose calculation is based on special set: CB CT. (Ο υπολογισμός δόσης βασίζεται σε ειδικό σύν-
ολο: CB CT.)

The coarser grid size is used to calculate min/max doses. (Χρησιμοποιείται το πιο χονδροειδές
πλέγμα για τον υπολογισμό ελάχιστης/μέγιστης δόσης.)

Prescription uses separate normalization for each target. (Για τη συνταγογράφηση χρησιμοποιεί-
ται ξεχωριστή κανονικοποίηση για κάθε στόχο.)

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.
(Για το αντικείμενο “PTV” υπάρχει σημείο κανονικοποίησης και σημείο αναπαράστασης. Από
προεπιλογή, το σημείο αναπαράστασης χρησιμοποιείται για εξαγωγή. Πατήστε το κουμπί
“Refresh MU” για να διαγράψετε το σημείο αναπαράστασης.)

Element order and gantry rotation direction might be improved for treatment. (Η σειρά των στοι-
χείων και η κατεύθυνση περιστροφής του βραχίονα μπορεί να βελτιωθούν για τη θεραπεία.)

The field shape(s) is(are) frozen. Planning shape(s) and leaves are not adapted automatically.
(Το σχήμα(τα) πεδίου είναι παγωμένο(α). Το σχήμα(τα) σχεδιασμού και τα φύλλα δεν προσαρμό-
ζονται αυτόματα.)

The field shape is frozen. The diameter of the cone cannot be changed. (Το σχήμα πεδίου είναι
παγωμένο. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή της διαμέτρου του κώνου.)

For at least one field of the arc: The arc is locked. Monitor units will not be updated. (Για τουλάχι-
στον ένα πεδίο του τόξου: Το τόξο είναι κλειδωμένο. Οι μονάδες παρακολούθησης δεν θα ενημε-
ρωθούν.)

The arc is locked. Monitor units will not be updated. (Το τόξο είναι κλειδωμένο. Οι μονάδες παρα-
κολούθησης δεν θα ενημερωθούν.)

The field shapes are frozen. Planning shapes and leaves are not adapted automatically. (Τα
σχήματα πεδίου είναι παγωμένα. Τα σχήματα σχεδιασμού και τα φύλλα δεν προσαρμόζονται αυ-
τόματα.)

The beam is locked. Monitor units will not be updated. (Η δέσμη είναι κλειδωμένη. Οι μονάδες
παρακολούθησης δεν θα ενημερωθούν.)

The plan contains closed fields (MLC). Remove these before treatment. (Το πλάνο περιέχει κλει-
στά πεδία (MLC). Καταργήστε τα πριν από τη θεραπεία.)

The isocenter is blocked (MLC). (Το ισόκεντρο είναι αποκλεισμένο (MLC).)

The plan contains closed fields (jaws). Remove these before treatment. (Το πλάνο περιέχει κλει-
στά πεδία (σιαγόνες). Καταργήστε τα πριν από τη θεραπεία.)

The isocenter is blocked (jaws). (Το ισόκεντρο είναι αποκλεισμένο (σιαγόνες).)

Unsupported dose rate. Please verify. (Μη υποστηριζόμενος ρυθμός δόσης. Επαληθεύστε.)

The IMRT beam "IMRT Beam 1" has been split into 2 subfields. (Η δέσμη IMRT “IMRT Beam 1”
έχει διαχωριστεί σε 2 υποπεδία.)

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). (Ένα τμήμα αυτού του στοιχείου διαχωρίζεται σε 2
τμήματα, επειδή η τιμή MU (10321 MU) είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη MU
(9999 MU).)

The element is split into 2 portions, because the MU value (10321 MU) is larger than the
maximum allowed MU (9999 MU). (Το στοιχείο διαχωρίζεται σε 2 τμήματα, επειδή η τιμή MU
(10321 MU) είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη MU (9999 MU).)

A subfield of the element is split into 2 portions, because the MU value (10321 MU) is larger than
the maximum allowed MU (9999 MU). (Ένα υποπεδίο αυτού του στοιχείου διαχωρίζεται σε 2
τμήματα, επειδή η τιμή MU (10321 MU) είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη MU
(9999 MU).)

This is an adaptive dose matrix component that is set to inactive and will not be taken into
account for prescription and for dose calculations that are performed. (Πρόκειται για ένα προ-
σαρμόσιμο στοιχείο μήτρας δόσης που έχει οριστεί ανενεργό και δεν θα ληφθεί υπόψη για τη
συνταγογράφηση και για τους υπολογισμούς δόσης που εκτελούνται.)
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This is a recurring dose matrix component that is set to inactive and will not be taken into
account for prescription and for dose calculations that are performed. (Πρόκειται για ένα επανα-
λαμβανόμενο στοιχείο μήτρας δόσης που έχει οριστεί ανενεργό και δεν θα ληφθεί υπόψη για τη
συνταγογράφηση και για τους υπολογισμούς δόσης που εκτελούνται.)

This is a summation dose matrix component that is set to active and will be taken into account
for prescription and for dose calculations that are performed. (Πρόκειται για ένα στοιχείο μήτρας
δόσης άθροισης που έχει οριστεί ενεργό και θα ληφθεί υπόψη για τη συνταγογράφηση και για
τους υπολογισμούς δόσης που εκτελούνται.)

Further note that the exported treatment plan does not take into account dose matrix
components and thus may deliver a dose that differs from the displayed one! (Επισημαίνεται
ακόμη ότι το εξαγόμενο πλάνο θεραπείας δε λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία μήτρας δόσης και συν-
επώς μπορεί να χορηγήσει μια δόση που διαφέρει από την εμφανιζόμενη!)

An external dose distribution has been added to the current plan from the plan 'Final Plan' of
patient 'John Doe' ID '01237456' approved at '01-01-2011 12:00:00 (hh:mm:ss) UTC-5:00' by
'james.dean'. (Έχει προστεθεί μια εξωτερική κατανομή δόσης στο τρέχον πλάνο από το πλάνο
“Final Plan” του ασθενή “John Doe” ID “01237456” που έχει εγκριθεί στις “01-01-2011 12:00:00
(ωω:λλ:δδ) UTC-5:00” από τον “james.dean”.)

Dose calculations have not started. Activate dose display to enable dose distribution related plan
status checks. (Οι υπολογισμοί δόσης δεν έχουν ξεκινήσει. Ενεργοποιήστε την εμφάνιση δόσης
για να επιτραπούν οι έλεγχοι πλάνου κατάστασης που σχετίζονται με την κατανομή δόσης.)

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! (Για τουλάχι-
στον ένα κλειστό ζεύγος φύλλων, το προγραμματισμένο κενό φύλλων είναι εντός εύρους 2 mm
του άκρου σιαγόνας και μπορεί να μην καλυφθεί από τις σιαγόνες κατά τη χορήγηση. Ελέγξτε το
σχέδιό σας προσεκτικά!)

The IMRT sequence contains closed MLC fields. Please check your plan carefully. (Η ακολουθία
IMRT περιέχει κλειστά πεδία MLC. Ελέγξτε το σχέδιό σας προσεκτικά.)

Μηνύματα προειδοποίησης

Παρακάτω δίνονται παραδείγματα πιθανών μηνυμάτων προειδοποίησης:

The plan references the following empty object(s) as PTV or OAR: Brainstem. These objects
should be correctly segmented if required. (Το πλάνο πραγματοποιεί αναφορά στα παρακάτω
κενά αντικείμενα ως PTV ή OAR: Εγκεφαλικό στέλεχος. Αυτά τα αντικείμενα θα πρέπει να τμη-
ματοποιηθούν σωστά αν είναι απαραίτητο.)

The data set used as Alignment Set has been scanned "Prone", while the orientation for
treatment is configured "Supine". Please refer to the iPlan RT Dose user manual for detailed
explanations. (Το σύνολο δεδομένων που χρησιμοποιείται ως σύνολο ευθυγράμμισης σαρώθηκε
σε θέση “Prone”, ενώ ο προσανατολισμός για τη θεραπεία είναι διαμορφωμένος σε “Supine”.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του iPlan RT Dose για αναλυτικές εξηγήσεις.)

The data set used as Reference Set has been scanned "Prone+G1", while the orientation for
treatment is configured "Supine". Please refer to the iPlan RT Dose user manual for detailed
explanations. (Το σύνολο δεδομένων που χρησιμοποιείται ως σύνολο αναφοράς σαρώθηκε σε
θέση “Prone+G1”, ενώ ο προσανατολισμός για τη θεραπεία είναι διαμορφωμένος σε “Supine”.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του iPlan RT Dose για αναλυτικές εξηγήσεις.)

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. (Το σημείο “Isoc. Prescr.:Group 1 (A)” ορίζεται ως σημείο συνταγογράφησης, αλλά το
αντιστοιχισμένο αντικείμενο (“PTV”) δεν περιέχει στοιχεία θεραπείας (δέσμες, τόξα). Η δόση που
έχει οριστεί σε αυτό το σημείο παραβλέπεται.)

The isocenter coordinate is placed outside the localized region. (Οι συντεταγμένες ισόκεντρου
τοποθετούνται εκτός της εντοπισμένης περιοχής.)

The isocenter coordinate 'Point#1' is not assigned the prefix 'Coord'. (Στη συντεταγμένη ισόκεν-
τρου “Point#1” δεν έχει αντιστοιχιστεί το πρόθεμα “Coord”.)
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The treatment group 'MyGroup' is not assigned the prefix 'Group'. (Στην ομάδα θεραπείας
“MyGroup” δεν έχει αντιστοιχιστεί το πρόθεμα “Group”.)

The treatment group 'Group 1' uses the identifier ' 1'. This is also used by a non-related
isocenter coordinate. (Η ομάδα θεραπείας “Group 1” χρησιμοποιεί το αναγνωριστικό “1”. Αυτό
χρησιμοποιείται επίσης από μη σχετικές συντεταγμένες ισόκεντρου.)

The treatment group 'Group 1' and its isocenter coordinate 'Coord 2' are each identified by a
different 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.
(Η ομάδα θεραπείας “Group 1” και οι συντεταγμένες ισόκεντρου “Coord 2” αναγνωρίζονται με τη
χρήση διαφορετικού αριθμού. Ο ίδιος αριθμός θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατό.
Αν έχουν αντιστοιχιστεί περισσότερες από μία ομάδες θεραπείας στις ίδιες συντεταγμένες ισό-
κεντρου, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μοναδικά αλφαριθμητικά αναγνωριστικά.)

Heterogeneity correction is turned off. The table top added to the tissue model is therefore
assumed to be water-equivalent. (Η διόρθωση ετερογένειας είναι απενεργοποιημένη. Η επιφά-
νεια τραπεζιού που προστίθεται στην εξομοίωση ιστών θεωρείται συνεπώς ότι είναι ισοδύναμη
νερού.)

The Dose Calculations are based on a Reference Set of type Cone Beam and may be
significantly off. It is highly recommended to perform an update CT scan that is used as
Reference Set. (Οι υπολογισμοί δόσης βασίζονται σε ένα σύνολο αναφοράς του τύπου κωνικής
δέσμης και μπορεί να παρουσιάσουν σημαντικές ασυνέπειες. Συνιστάται ιδιαίτερα η εκτέλεση
μιας σάρωσης CT ενημέρωσης που χρησιμοποιείται ως σύνολο αναφοράς.)

The dose resolution for the current plan exceeds the limit of 10 mm. (Η ανάλυση δόσης για το
τρέχον πλάνο υπερβαίνει το όριο των 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
accordingly. (Προσαρμόστε εκ νέου την τιμή στο παράθυρο διαλόγου Set Parameters της εργα-
σίας Surface Segmentaion πρώτα και στη συνέχεια ελέγξτε και τελικά προσαρμόστε ξανά αναλό-
γως τις τιμές ανάλυσης στις ιδιότητες του RTPlan.)

The active machine profile is not approved. (Το ενεργό προφίλ μηχανήματος δεν έχει εγκριθεί.)

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. (Χρησιμοποιείτε προφίλ μηχανήματος από το iPlan
RT Dose 3.0.x. Επιλέξτε ένα προφίλ μηχανήματος από το iPlan RT Dose 4.x για να έχετε πρό-
σβαση στην πλήρη λειτουργικότητα.)

The active machine profile loaded from the current plan is not contained in the list of installed
machine profiles. The profile may be outdated or from a external source; please verify. (Το ενερ-
γό προφίλ μηχανήματος που έχει φορτωθεί από το τρέχον πλάνο δεν περιλαμβάνεται στη λίστα
των εγκατεστημένων προφίλ μηχανήματος. Το προφίλ μπορεί να είναι παλιό ή να προέρχεται
από τρίτη προέλευση. Επαληθεύστε.)

The active machine profile is for acceptances only and must not be used for patient treatment.
(Το ενεργό προφίλ μηχανήματος προορίζεται μόνο για αποδοχές και δεν πρέπει να χρησιμο-
ποιείται για θεραπεία ασθενή.)

The jaws are overlapping the MLC field. (Οι σιαγόνες επικαλύπτουν το πεδίο MLC.)

Risk of table collision. Please verify. (Κίνδυνος σύγκρουσης του τραπεζιού. Επαληθεύστε.)

The number of portions into which this element is split exceeds 10. Please verify. (Τα τμήματα
στα οποία διαχωρίζεται αυτό το στοιχείο υπερβαίνουν τα 10 σε αριθμό. Επαληθεύστε.)

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. (Αυτή η ομάδα θεραπείας IMRT “GroupIMRT” φορτώθη-
κε μέσα σε ένα πλάνο προηγούμενης έκδοσης iPlan RT Dose. Πρέπει να βελτιστοποιηθεί ξανά
έτσι ώστε όλες οι παράμετροι βελτιστοποίησης αντίστροφου προγραμματισμού να είναι ξανά δια-
θέσιμες για εμφάνιση και εκτύπωση.)
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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.
(Σημειώθηκε υπέρβαση της μέγιστης δυνατής ταχύτητας φύλλων. Συνιστάται να ενεργοποιήσετε
τον περιορισμό της ταχύτητας φύλλων ή να μειώσετε το ρυθμό δόσης. Ο αλγόριθμος περιορι-
σμού της ταχύτητας φύλλων αντιμετώπισε πρόβλημα. Συνιστάται η μείωση του ρυθμού δόσης,
του αριθμού των τμημάτων ή του μεγέθους υποδέσμης.)

Less than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a controller error. (Έχουν ορι-
στεί λιγότερα από 3 σημεία ελέγχου τόξου. Η θεραπεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σφάλμα
στο σύστημα ελέγχου.)

The arc defined by start and stop angles is ambiguous. Please verify that the desired sector is
treated. (Το τόξο που ορίζεται από τις γωνίες έναρξης και διακοπής είναι ασαφές. Επαληθεύστε
ότι έχει χορηγηθεί θεραπεία στον επιθυμητό τομέα.)

The number of control points for the HybridArc is too small for a beam export. Increase the arc
length. (Ο αριθμός των σημείων ελέγχου για το HybridArc είναι πολύ μικρός για εξαγωγή δέσμης.
Αυξήστε το μήκος τόξου.)

The HybridArc's IMRT beams are positioned very densely: the gantry angle difference between
neighboring IMRT beams is less than 5°. (Οι δέσμες IMRT του HybridArc είναι τοποθετημένες
πολύ κοντά: η διαφορά της γωνίας βραχίονα μεταξύ γειτονικών δεσμών IMRT είναι μικρότερη
από 5°.)

This is an adaptive dose matrix component that has been set to active which is not the intended
setting! (Πρόκειται για ένα προσαρμόσιμο στοιχείο μήτρας δόσης που έχει οριστεί ενεργό και αυ-
τή δεν είναι η προοριζόμενη ρύθμιση!)
Note that the dose matrix component will be taken into account for prescription and for dose
calculations that are performed. (Επισημαίνεται ότι το στοιχείο μήτρας δόσης θα ληφθεί υπόψη
για τη συνταγογράφηση και για τους υπολογισμούς δόσης που εκτελούνται.)
Further note that the exported treatment plan does not take into account dose matrix
components and thus may deliver a dose that differs from the displayed one! (Επισημαίνεται
ακόμη ότι το εξαγόμενο πλάνο θεραπείας δε λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία μήτρας δόσης και συν-
επώς μπορεί να χορηγήσει μια δόση που διαφέρει από την εμφανιζόμενη!)

There are issues with the adaptive plan. (Υπάρχουν προβλήματα με το προσαρμόσιμο πλάνο.)
Non connected dose matrix components: Matrix: Final Plan For the following objects, no
treatment group is defined: PTV1 For the following objects, multiple treatment groups are
defined: PTV2 Objects with ambiguous dose per fraction: PTV3 Objects with ambiguous total
number of fractions: PTV4 Objects with a discontinuous fractionation scheme: PTV5 Objects
with dose matrices connected to more than one object: PTV6 Objects with a treatment group
connected to more than one object: PTV7 These issues may indicate inconsistencies of the
adaptive plan or a scenario that is not supported by the software. (Μη συνδεδεμένα στοιχεία μή-
τρας δόσης: Μήτρα: Για τα παρακάτω αντικείμενα δεν έχει οριστεί ομάδα θεραπείας: PTV1 Για τα
παρακάτω αντικείμενα έχουν οριστεί πολλαπλές ομάδες θεραπείας: PTV2 Αντικείμενα με ασαφή
δόση ανά κλάσμα: PTV3 Αντικείμενα με ασαφή συνολικό αριθμό κλασμάτων: PTV4 Αντικείμενα
με ασυνεχές σχήμα κλασματοποίησης: PTV5 Αντικείμενα με μήτρες δόσης συνδεδεμένες σε πε-
ρισσότερα από ένα αντικείμενα: PTV6 Αντικείμενα με μια ομάδα θεραπείας συνδεδεμένη σε πε-
ρισσότερα από ένα αντικείμενα: PTV7 Αυτά τα προβλήματα μπορεί να υποδεικνύουν ασυνέπειες
ενός προσαρμόσιμου πλάνου ή ένα σενάριο που δεν υποστηρίζεται από το λογισμικό.)

This is a recurring dose matrix component that has been set to active which is not the intended
setting! (Πρόκειται για ένα επαναλαμβανόμενο στοιχείο μήτρας δόσης που έχει οριστεί ενεργό
και αυτή δεν είναι η προοριζόμενη ρύθμιση!)
Note that the dose matrix component will be taken into account for prescription and for dose
calculations that are performed. (Επισημαίνεται ότι το στοιχείο μήτρας δόσης θα ληφθεί υπόψη
για τη συνταγογράφηση και για τους υπολογισμούς δόσης που εκτελούνται.)
Further note that the exported treatment plan does not take into account dose matrix
components and thus may deliver a dose that differs from the displayed one! (Επισημαίνεται
ακόμη ότι το εξαγόμενο πλάνο θεραπείας δε λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία μήτρας δόσης και συν-
επώς μπορεί να χορηγήσει μια δόση που διαφέρει από την εμφανιζόμενη!)
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The summation dose matrix component 'Matrix: Final Plan #1' has been calculated on tissue
information that differs from the one that is used in your current plan. As a consequence the
resulting dose calculations may be inaccurate. (Το στοιχείο μήτρας δόσης άθροισης “Matrix:
Final Plan #1” έχει υπολογιστεί σύμφωνα με πληροφορίες ιστού που διαφέρουν από εκείνες που
χρησιμοποιούνται στο τρέχον πλάνο σας. Αυτό έχει ως συνέπεια οι προκύπτοντες υπολογισμοί
δόσης να είναι ενδεχομένως ανακριβείς.)

This is a summation dose matrix component that has been set to inactive which is not the
intended setting! Note that the dose matrix component will not be taken into account for
prescription and for dose calculations that are performed. (Πρόκειται για ένα στοιχείο μήτρας δό-
σης άθροισης που έχει οριστεί ανενεργό και αυτή δεν είναι η προοριζόμενη ρύθμιση! Επισημαί-
νεται ότι το στοιχείο μήτρας δόσης δε θα ληφθεί υπόψη για τη συνταγογράφηση και για τους
υπολογισμούς δόσης που εκτελούνται.)

An external dose distribution has been added to the current plan from the non-approved plan
'First HybridArc' of patient 'John Doe' ID '01237456'. (Μια εξωτερική κατανομή δόσης έχει προ-
στεθεί στο τρέχον πλάνο από το μη εγκεκριμένο πλάνο “First HybridArc” του ασθενή “John Doe”
ID “01237456”.)

This dose matrix component has been created by a software or software version that differs from
the one you are currently using and may be outdated due to necessary modifications in dose
algorithms. (Αυτό το στοιχείο μήτρας δόσης έχει δημιουργηθεί από ένα λογισμικό ή μια έκδοση
λογισμικού διαφορετική από αυτήν που χρησιμοποιείτε την προκειμένη στιγμή και μπορεί να εί-
ναι παλιό εξαιτίας απαραίτητων τροποποιήσεων στους αλγόριθμους δόσης.)

The current plan contains dose matrices that have been saved for whole plans as well as for
individual treatment components. (Το τρέχον πλάνο περιέχει μήτρες δόσης που έχουν αποθηκευ-
τεί για ολόκληρα πλάνα καθώς και για μεμονωμένα στοιχεία θεραπείας.)

Please verify that the dose matrices for components are not unintentionally contained in a dose
matrix for a plan. (Επαληθεύστε ότι οι μήτρες δόσης για τα στοιχεία δεν περιέχονται ακούσια σε
μια μήτρα δόσης για ένα πλάνο.)

The plan intent is set to 'RESEARCH'. (Ο σκοπός του πλάνου έχει οριστεί στο “RESEARCH”.)

The equivalent field size is outside the range of measured field sizes: (Το ισοδύναμο μέγεθος πε-
δίου είναι εκτός του εύρους των μετρούμενων μεγεθών πεδίων:)
with (at least one of) [με (τουλάχιστον ένα να)]
• It is smaller than the depth dose field size range (smaller than the smallest measured depth

dose field size) [Είναι μικρότερο από το εύρος των μεγεθών πεδίου για τη δόση βάθους (μι-
κρότερο από το μικρότερο μετρούμενο μέγεθος πεδίου για τη δόση βάθους)]

• It is larger than the depth dose field size range (larger than the largest measured depth dose
field size) [Είναι μεγαλύτερο από το εύρος των μεγεθών πεδίου για τη δόση βάθους (μεγαλύτε-
ρο από το μεγαλύτερο μετρούμενο μέγεθος πεδίου για τη δόση βάθους)]

• It is smaller than the scatter jaw-field size range (smaller than the smallest measured scatter
jaw-field size) [Είναι μικρότερο από το εύρος των μεγεθών πεδίου για τη σκέδαση διαφραγμά-
των (μικρότερο από το μικρότερο μετρούμενο μέγεθος πεδίου για τη σκέδαση διαφραγμάτων)]

• It is larger than the scatter jaw-field size range (larger than the largest measured scatter jaw-
field size) [Είναι μεγαλύτερο από το εύρος των μεγεθών πεδίου για τη σκέδαση διαφραγμάτων
(μεγαλύτερο από το μεγαλύτερο μετρούμενο μέγεθος πεδίου για τη σκέδαση διαφραγμάτων)]

• It is smaller than the scatter MLC-field size range (smaller than the smallest measured scatter
MLC-field size) [Είναι μικρότερο από το εύρος των μεγεθών πεδίου για τη σκέδαση του MLC
(μικρότερο από το μικρότερο μετρούμενο μέγεθος πεδίου για τη σκέδαση του MLC)]

• It is larger than the scatter MLC-field size range (larger than the largest measured scatter
MLC-field size) [Είναι μεγαλύτερο από το εύρος των μεγεθών πεδίου για τη σκέδαση του MLC
(μεγαλύτερο από το μεγαλύτερο μετρούμενο μέγεθος πεδίου για τη σκέδαση του MLC)]
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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: (Για ένα σημαντικό αριθμό πεδίων του τόξου, το ισοδύναμο μέγεθος πε-
δίου είναι εκτός του εύρους των μετρούμενων μεγεθών πεδίου:)
with (at least one of) [με (τουλάχιστον ένα να)]
• It is smaller than the depth dose field size range (smaller than the smallest measured depth

dose field size) [Είναι μικρότερο από το εύρος των μεγεθών πεδίου για τη δόση βάθους (μι-
κρότερο από το μικρότερο μετρούμενο μέγεθος πεδίου για τη δόση βάθους)]

• It is larger than the depth dose field size range (larger than the largest measured depth dose
field size) [Είναι μεγαλύτερο από το εύρος των μεγεθών πεδίου για τη δόση βάθους (μεγαλύτε-
ρο από το μεγαλύτερο μετρούμενο μέγεθος πεδίου για τη δόση βάθους)]

• It is smaller than the scatter jaw-field size range (smaller than the smallest measured scatter
jaw-field size) [Είναι μικρότερο από το εύρος των μεγεθών πεδίου για τη σκέδαση διαφραγμά-
των (μικρότερο από το μικρότερο μετρούμενο μέγεθος πεδίου για τη σκέδαση διαφραγμάτων)]

• It is larger than the scatter jaw-field size range (larger than the largest measured scatter jaw-
field size) [Είναι μεγαλύτερο από το εύρος των μεγεθών πεδίου για τη σκέδαση διαφραγμάτων
(μεγαλύτερο από το μεγαλύτερο μετρούμενο μέγεθος πεδίου για τη σκέδαση διαφραγμάτων)]

• It is smaller than the scatter MLC-field size range (smaller than the smallest measured scatter
MLC-field size) [Είναι μικρότερο από το εύρος των μεγεθών πεδίου για τη σκέδαση του MLC
(μικρότερο από το μικρότερο μετρούμενο μέγεθος πεδίου για τη σκέδαση του MLC)]

• It is larger than the scatter MLC-field size range (larger than the largest measured scatter
MLC-field size) [Είναι μεγαλύτερο από το εύρος των μεγεθών πεδίου για τη σκέδαση του MLC
(μεγαλύτερο από το μεγαλύτερο μετρούμενο μέγεθος πεδίου για τη σκέδαση του MLC)]

The minimum field extension is smaller than four times the <GridRes>. Accuracy of dose
calculations may be limited. (Η ελάχιστη επέκταση πεδίου είναι μικρότερη κατά τέσσερις φορές
από το <GridRes>. Η ακρίβεια των υπολογισμών δόσης μπορεί να είναι περιορισμένη.)
with <GridRes> being “Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (όπου
<GridRes> είναι το “Pencil Beam Kernel resolution” ή το “Monte Carlo spatial resolution”.)

The maximum beamlet size is smaller than the <GridRes>. Accuracy of dose calculations may
be limited. (Το μέγιστο μέγεθος beamlet είναι μικρότερο από το <GridRes>. Η ακρίβεια των υπο-
λογισμών δόσης μπορεί να είναι περιορισμένη.)
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (όπου
<GridRes> είναι το “Pencil Beam Kernel resolution” ή το “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. (Η ελάχιστη επέκταση πεδίου είναι μικρότερη κατά τέσσερις
φορές από την ανάλυση δόσης RTPlan. Η ακρίβεια των υπολογισμών δόσης μπορεί να είναι πε-
ριορισμένη.)

For a considerable number of fields of the arc: (Για σημαντικό αριθμό πεδίων του τόξου:)
The minimum field extension is smaller than four times the <GridRes>. Accuracy of dose
calculations may be limited. (Η ελάχιστη επέκταση πεδίου είναι μικρότερη κατά τέσσερις φορές
από το <GridRes>. Η ακρίβεια των υπολογισμών δόσης μπορεί να είναι περιορισμένη.)
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (όπου
<GridRes> είναι το “Pencil Beam Kernel resolution” ή το “Monte Carlo spatial resolution”.)

For a considerable number of fields of the arc: (Για σημαντικό αριθμό πεδίων του τόξου:)
The maximum beamlet size is smaller than the <GridRes>. Accuracy of dose calculations may
be limited. (Το μέγιστο μέγεθος beamlet είναι μικρότερο από το <GridRes>. Η ακρίβεια των υπο-
λογισμών δόσης μπορεί να είναι περιορισμένη.)
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution". (όπου
<GridRes> είναι το “Pencil Beam Kernel resolution” ή το “Monte Carlo spatial resolution”.)

For a considerable number of fields of the arc: (Για σημαντικό αριθμό πεδίων του τόξου:)
The minimum field extension is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy
of dose calculations may be limited. (Η ελάχιστη επέκταση πεδίου είναι μικρότερη κατά τέσσερις
φορές από την ανάλυση δόσης RTPlan. Η ακρίβεια των υπολογισμών δόσης μπορεί να είναι πε-
ριορισμένη.)

The radiological diameter is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy of
dose calculations may be limited. (Η ακτινολογική διάμετρος είναι μικρότερη κατά τέσσερις φορές
από την ανάλυση δόσης RTPlan. Η ακρίβεια των υπολογισμών δόσης μπορεί να είναι περιορι-
σμένη.)
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For at least one closed leaf pair the leaf gap is not covered by the jaws. Please check your plan
carefully! (Για τουλάχιστον ένα κλειστό ζεύγος φύλλων, το κενό φύλλων δεν καλύπτεται από τις
σιαγόνες. Ελέγξτε το σχέδιό σας προσεκτικά!)

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! (Ορισμένα ανοίγματα φύλλων είναι πολύ μικρά για τη σωστή ακτινολογι-
κή αναπαράσταση με το τρέχον υλικό MLC (Elekta Agility). Ελέγξτε προσεκτικά το σχέδιό σας και
τυχόν τροποποιήσεις που έχετε εκτελέσει με μη αυτόματο τρόπο στις θέσεις φύλλων!)

Μηνύματα σφάλματος

Παρακάτω δίνονται παραδείγματα πιθανών μηνυμάτων σφάλματος. Αν εμφανιστούν άλλα
μηνύματα σφάλματος, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών της 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
reference set. (Το Alignment Set χρησιμοποιεί τον εντοπιστή “Brainlab CT Localizer”, ενώ το
σύνολο αναφοράς χρησιμοποιεί τον εντοπιστή “Brainlab on Leksell Headring”. Δεν είναι δυνατή η
επίλυση αυτής της διένεξης, αλλάξτε το σύνολο αναφοράς.)

The Alignment Set is not localized but the Reference Set is localized using the "Brainlab CT
Localizer". This conflict cannot be solved, please use a localized Alignment Set. (Το σύνολο ευ-
θυγράμμισης δεν εντοπίζεται αλλά το σύνολο αναφοράς εντοπίζεται με τη χρήση του “Brainlab
CT Localizer”. Δεν είναι δυνατή η επίλυση αυτής της διένεξης, χρησιμοποιήστε ένα εντοπισμένο
σύνολο ευθυγράμμισης.)

The isocenter coordinate is not inside the patient's tissue. (Οι συντεταγμένες ισόκεντρου δεν εί-
ναι εντός του ιστού ασθενή.)

The isocenter coordinate name 'Coord' is either not unique or too long. (Το όνομα συντεταγμέ-
νων ισόκεντρου “Coord” δεν είναι μοναδικό ή είναι πολύ μεγάλο.)

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
letter case is ignored.) (Βρέθηκαν 3 δέσμες ή τόξα των οποίων τα ονόματα δεν είναι μοναδικά.
Τα σχετικά ονόματα δεσμών ή τόξων είναι: Beam1, beam1 και BEAM1. Τροποποιήστε τα ονόμα-
τα αναλόγως. (Σημείωση. Για τη σύγκριση ονομάτων δεν ισχύει η συμφωνία πεζών-κεφαλαίων).)

The treatment group name 'Group' is either not unique or too long. (Το όνομα ομάδας θεραπείας
“Group” δεν είναι μοναδικό ή είναι πολύ μεγάλο.)

The name of the beam or arc contains invalid characters. Please make sure you are only using
standard ASCII characters. (Το όνομα της δέσμης ή του τόξου περιέχει μη έγκυρους χαρακτήρες.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο τους τυπικούς χαρακτήρες ASCII.)

The name of the beam or arc is empty. Please make sure the name contains at least one non-
whitespace character. (Το όνομα της δέσμης ή του τόξου είναι κενό. Βεβαιωθείτε ότι το όνομα
περιέχει τουλάχιστον ένα χαρακτήρα χωρίς κενό διάστημα.)

The name of the beam or arc contains either of the characters '(' or ')'. Please make sure the
name does not contain characters '(' and ')'. (Το όνομα της δέσμης ή του τόξου περιέχει έναν
από τους χαρακτήρες “(” ή “)”. Βεβαιωθείτε ότι το όνομα δεν περιέχει χαρακτήρες “(” και “)”.)

The name of the beam or arc contains more than 64 characters. Please make sure the name
does not contain more than 64 characters. (Το όνομα της δέσμης ή του τόξου περιέχει περισσό-
τερους από 64 χαρακτήρες. Βεβαιωθείτε ότι το όνομα δεν περιέχει πάνω από 64 χαρακτήρες.)

The machine profile was not validated. Treatment is not possible. (Το προφίλ μηχανήματος δεν
επαληθεύθηκε. Η θεραπεία δεν είναι δυνατή.)

The active machine profile is for acceptances only and must not be used for patient treatment.
(Το ενεργό προφίλ μηχανήματος προορίζεται μόνο για αποδοχές και δεν πρέπει να χρησιμο-
ποιείται για θεραπεία ασθενή.)

The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (Η γωνία περιστροφής της στεφά-
νης δεν είναι έγκυρη. Η θεραπεία δεν είναι δυνατή.)
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The table angle is not valid. Treatment is not possible. (Η γωνία τραπεζιού δεν είναι έγκυρη. Η
θεραπεία δεν είναι δυνατή.)

The collimator angle is not valid. Treatment is not possible. (Η γωνία κατευθυντήρα δεν είναι
έγκυρη. Η θεραπεία δεν είναι δυνατή.)

The gantry angle is not valid. Treatment is not possible. (Η γωνία βραχίονα δεν είναι έγκυρη. Η
θεραπεία δεν είναι δυνατή.)

The gantry rotation range is not valid. Treatment is not possible. (Το εύρος περιστροφής βραχίο-
να δεν είναι έγκυρο. Η θεραπεία δεν είναι δυνατή.)

Danger of table collision. Please verify. (Κίνδυνος σύγκρουσης του τραπεζιού. Επαληθεύστε.)

The jaw positions expose the MLC carriage box. (Οι θέσεις των σιαγόνων εκθέτουν το πλαίσιο
μεταφοράς MLC.)

The MU per degree value is below machine requirements. Please verify. (Η τιμή MU ανά μοίρα
είναι κάτω από τις απαιτήσεις μηχανήματος. Επαληθεύστε.)

The MU per degree value is above machine requirements. Please verify. (Η τιμή MU ανά μοίρα
είναι πάνω από τις απαιτήσεις μηχανήματος. Επαληθεύστε.)

The time to deliver the desired dose (628,75 s) exceeds the machine limit (300 s). Please verify.
(Ο χρόνος για παροχή της επιθυμητής δόσης (628,75 δευτ.) υπερβαίνει το όριο μηχανήματος
(300 δευτ.). Επαληθεύστε.)

The MU value is above machine requirements. Please verify. (Η τιμή MU είναι πάνω από τις
απαιτήσεις μηχανήματος. Επαληθεύστε.)

Maximum leaf position is exceeded in subfield "1" segment "7". (Σημειώθηκε υπέρβαση της μέγι-
στης θέσης φύλλου στο υποπεδίο “1” στο τμήμα “7”.)

Maximum leaf span is exceeded in subfield "1" segment "7". (Σημειώθηκε υπέρβαση του μέγι-
στου ανοίγματος φύλλου στο υποπεδίο “1” στο τμήμα “7”.)

Maximum leaf span is exceeded in subfield "1". (Σημειώθηκε υπέρβαση του μέγιστου ανοίγματος
φύλλου στο υποπεδίο “1”.)

MU (10321 MU) is larger than the maximum allowed MU (9999). (Note: splitting to several
portions is not supported by the application for this treatment) (Η τιμή MU (10321 MU) είναι με-
γαλύτερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή MU (9999). (Σημείωση. Η εφαρμογή δεν υποστηρί-
ζει τον διαχωρισμό σε πολλά τμήματα για τη συγκεκριμένη θεραπεία).)

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) (Η τιμή MU (10321 MU)
αυτής της δέσμης είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή MU (9999). (Σημείωση. Η
εφαρμογή δεν υποστηρίζει τον διαχωρισμό σε πολλά τμήματα για τη συγκεκριμένη θεραπεία).)

MU (10321 MU) of a subfield 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) (Η τιμή
MU (10321 MU) ενός υποπεδίου αυτής της δέσμης είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη επιτρεπόμε-
νη τιμή MU (9999). (Σημείωση. Η εφαρμογή δεν υποστηρίζει τον διαχωρισμό σε πολλά τμήματα
για τη συγκεκριμένη θεραπεία).)

MU (10321 MU) of a segment 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) (Η τιμή
MU (10321 MU) ενός τμήματος αυτής της δέσμης είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη
τιμή MU (9999). (Σημείωση. Η εφαρμογή δεν υποστηρίζει τον διαχωρισμό σε πολλά τμήματα για
τη συγκεκριμένη θεραπεία).)

Less than 2 arc control points are defined. Treatment is not possible. Use conformal beams
instead. (Έχουν οριστεί λιγότερα από 2 σημεία ελέγχου τόξου. Η θεραπεία δεν είναι δυνατή.
Χρησιμοποιήστε αντί για αυτό σύμμορφες δέσμες.)

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. (Το πλάνο χρησιμοποιεί και το Brainlab m3 MLC (Πλήρης ολοκλήρωση Siemens) και άλλον
τύπο μηχανήματος. Το iPlan RT Dose 4.5.x δεν υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα.
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This plan cannot be exported successfully to DICOM. (The treatment group 'Group 1' has no
valid prescription data. Press 'Refresh MU' to update the prescription.) [Δεν είναι δυνατή η εξα-
γωγή αυτού του πλάνου στο DICOM με επιτυχία. (Η ομάδα θεραπείας “Group 1” δεν διαθέτει
έγκυρα δεδομένα συνταγογράφησης. Πατήστε το κουμπί “Refresh MU” για ενημέρωση της συν-
ταγογράφησης.)]

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (The prescription 'Isoc. Norm.
(unconnected) (A)' is not assigned to a treatment group. Verify that a treatment group has been
defined for the target object.) [Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή αυτού του πλάνου στο DICOM με επι-
τυχία. (Η συνταγογράφηση “Isoc. Norm. (unconnected) (A)” δεν έχει αντιστοιχιστεί σε ομάδα θε-
ραπείας. Επαληθεύστε ότι για το αντικείμενο-στόχο έχει οριστεί μια ομάδα θεραπείας.)]

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.) [Δεν
είναι δυνατή η εξαγωγή αυτού του πλάνου στο DICOM με επιτυχία. (Έχουν οριστεί πολλαπλά
σχήματα κλασματοποίησης για την ομάδα θεραπείας “Group 1”. Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Brainlab.)]

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (IMRT beam 'IMRT 1' has 0 monitor units.)
[Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή αυτού του πλάνου στο DICOM με επιτυχία. (Η δέσμη IMRT “IMRT
1” έχει 0 μονάδες παρακολούθησης.)]

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (IMRT beam 'IMRT 1' has a sequence with
0 segments.) [Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή αυτού του πλάνου στο DICOM με επιτυχία. (Η δέσμη
IMRT “IMRT 1” έχει μια ακολουθία με 0 τμήματα.)]

Επικύρωση πλάνου
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8.8.2 Έξοδος από το βήμα σχεδιασμού θεραπείας

Γενικές πληροφορίες

Μόλις ολοκληρωθούν οι τροποποιήσεις στο βήμα Treatment Planning, μπορείτε να προχωρήσετε
στο επόμενο βήμα.

Μετακίνηση στο επόμενο βήμα

Κάντε κλικ στο κουμπί Go to ... ή Next στην περιοχή Navigator.

Ανανέωση του υπολογισμού μονάδων παρακολούθησης

Εικόνα 182 
Πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί Refresh MU για να ενημερώσετε τις μονάδες παρακολούθησης
πριν συνεχίσετε στο επόμενο βήμα προγραμματισμού θεραπείας. Αν ξεχάσετε να το κάνετε, το
λογισμικό θα σας το υπενθυμίσει εμφανίζοντας το παραπάνω μήνυμα.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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8.9 Εργασία με πρότυπα

Γενικές πληροφορίες

Το iPlan RT Dose επιτρέπει την αποθήκευση διαμορφώσεων του πλάνου θεραπείας ως
πρότυπο. Αυτό επιτρέπει την παροχή των ίδιων διαμορφώσεων σε άλλες περιπτώσεις θεραπείας.

Σενάρια εφαρμογής

Χορηγείτε θεραπεία σε πολλούς ασθενείς με τον ίδιο τύπο αλλοίωσης: Έχετε καθιερώσει ήδη ένα
πρωτόκολλο ή μια “βέλτιστη πρακτική” για τη χορήγηση θεραπείας αυτού του συγκεκριμένου
είδους αλλοίωσης (π.χ. πέντε σύμμορφες δέσμες από μια συγκεκριμένη κατεύθυνση ή μια
συγκεκριμένη ρύθμιση σύμμορφου τόξου). Στη συνέχεια, μπορείτε να επιταχύνετε τον ορισμό του
πλάνου θεραπείας καθιστώντας αυτή τη ρύθμιση προγραμματισμού διαθέσιμη ως πρότυπο.
Αν διενεργείτε θεραπείες IMRT, ίσως να έχετε ορίσει περιορισμούς ή στόχους για συγκεκριμένα
αντικείμενα OAR, με αποτέλεσμα μια συγκεκριμένη καμπύλη στο ιστόγραμμα δόσης-όγκου. Στη
συνέχεια, μπορείτε να καταστήσετε αυτές τις αποφάσεις ως πρότυπα περιορισμού και, συνεπώς,
να είναι διαθέσιμα στο παράθυρο διαλόγου Prescription ώστε να εφαρμοστούν εύκολα σε αυτά
τα αντικείμενα.

Εργασία με πρότυπα
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8.9.1 Αποθήκευση προτύπων πλάνου θεραπείας

Αποθήκευση προτύπου πλάνου θεραπείας

Μόλις ολοκληρώσετε ένα πλάνο θεραπείας (συμπεριλαμβανομένης της συνταγογράφησης και της
ρύθμισης δέσμης ή τόξου), μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτό το πλάνο θεραπείας ως πρότυπο για
επακόλουθες θεραπείες.
Μπορείτε στη συνέχεια, κατά τη δημιουργία σχεδίου θεραπείας, να επιλέξετε το πρότυπο που
προκύπτει (βλ. σελίδα 170).

Τρόπος ενεργοποίησης της λειτουργίας προτύπων

Βήματα

1.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προτύπων, κάντε δεξιό κλικ στο όνομα πλάνου στην
περιοχή λειτουργιών.

2.

Από το θεματικό μενού, επιλέξτε Save as plan template ... για να ανοίξει το παράθυρο
διαλόγου Save.

3. Ορίστε ένα νέο όνομα προτύπου στο αντίστοιχο πεδίο.
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Βήματα

4.

In addition save as Treatment Template(s) separately: αν αυτή η δυνατότητα είναι
επιλεγμένη, η ρύθμιση δέσμης και τόξου που έχει οριστεί για το τρέχον σχέδιο θεραπείας
αποθηκεύεται σε ξεχωριστό πρότυπο, προκειμένου να είναι διαθέσιμη για επιλογή κατά τη
δημιουργία ομάδας θεραπείας (βλ. σελίδα 193).

5.

In addition save as Constraint Template(s) separately: αν αυτή η δυνατότητα είναι
επιλεγμένη, οι περιορισμοί που έχουν οριστεί για το τρέχον σχέδιο θεραπείας
αποθηκεύονται σε ξεχωριστό πρότυπο, προκειμένου να είναι διαθέσιμοι για επιλογή κατά
τον ορισμό συνταγής (βλ. σελίδα 175).

6. Κάντε κλικ στην επιλογή Save για να δημιουργήσετε τα επιλεγμένα πρότυπα.

Πληροφορίες που αποθηκεύονται σε ένα πρότυπο

Στοιχείο Λειτουργία

Ομάδα θεραπείας

• Ρύθμιση του μηχανήματος, π.χ. κατασκευαστής και μοντέλο γραμ-
μικού επιταχυντή, τύπος κατευθυντήρα και ενέργεια.

• Το αντικείμενο PTV όπου είναι τοποθετημένες οι συντεταγμένες
ισόκεντρου της επιλεγμένης ομάδας θεραπείας.

• Αντικείμενα PTV που έχουν αντιστοιχιστεί στην ομάδα θεραπείας
(βλ. σελίδα 190).

• Η ρύθμιση δέσμης ή τόξου, όπως ορίζεται σε ένα πρότυπο ρύθμι-
σης ακτινοβόλησης (βλ. σελίδα 320).

Πληροφορίες συνταγο-
γράφησης (π.χ. PTV ή

OAR)

• Οι τύποι αντικειμένου που αντιστοιχίζετε στα αντικείμενα (PTV/
Boost/OAR Type 1/OAR Type 2/OAR Type 3, Regular).

• Οι περιορισμοί του ιστογράμματος δόσης-όγκου (βλ. σελίδα 318).
• Για κάθε αντικείμενο PTV και boost, συνταγογραφείται η απόλυτη
δόση ανά κλάσμα και ο αριθμός των κλασμάτων.

Μόνο αυτά τα αντικείμενα φορτώνονται από ένα πρότυπο αν το πλαί-
σιο ελέγχου Load prescription only είναι επιλεγμένο κατά τη δη-
μιουργία σχεδίου (βλ. σελίδα 172).

Χρήση προτύπου πλάνου θεραπείας

Αν εφαρμόσετε ένα πρότυπο πλάνο στο πλάνο θεραπείας, το λογισμικό πραγματοποιεί αναζήτηση
στο πλάνο θεραπείας για να διαπιστωθεί αν περιέχει τα αντικείμενα στα οποία γίνεται αναφορά
από το πρότυπο.
• Το iPlan RT πραγματοποιεί πρώτα αναζήτηση για το όνομα του αντικειμένου.
• Σε περίπτωση που η αναζήτηση αποτύχει, το iPlan RT πραγματοποιεί αναζήτηση για τον τύπο
του αντικειμένου.

Αν τα ονόματα αντικειμένου ή οι τύποι αντικειμένου που περιέχονται στο τρέχον πλάνο θεραπείας
δεν ταιριάζουν με εκείνα που περιέχονται στο πρότυπο πλάνου, εμφανίζεται ένα μήνυμα που
ρωτάει αν όντως θέλετε να εφαρμόσετε το πρότυπο.
Ανάλογα με τις πληροφορίες που προσπαθεί να δημιουργήσει το πρότυπο για ένα αντικείμενο
που λείπει, η εφαρμογή του προτύπου μπορεί να μην εκτελεστεί σωστά (π.χ. το πρότυπο έχει ως
σκοπό να τοποθετήσει μια ομάδα θεραπείας εντός του PTV, αλλά δεν ήταν δυνατή η εύρεση του
PTV).

Εργασία με πρότυπα
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8.9.2 Διαχείριση προτύπων πλάνου θεραπείας

Γενικές πληροφορίες

Αφού δημιουργήσετε πρότυπα σχεδίου θεραπείας (βλ. σελίδα 315), μπορείτε να τα διαχειριστείτε
σε ειδικό παράθυρο διαλόγου.

Τρόπος πρόσβασης στο παράθυρο διαλόγου Manage

Για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Manage για πρότυπα πλάνου θεραπείας:

Επιλογές

Κάντε κλικ στο Manage ... στο παράθυρο διαλόγου Create Plan (βλ. σελίδα 170).

Επιλέξτε το αντικείμενο πλάνου θεραπείας (RTPlan) που εμφανίζεται σε λίστα στην καρτέλα
Functions και κάντε κλικ στο κουμπί Manage που υπάρχει κάτω από το πεδίο Plan Templates.

Παράθυρο διαλόγου Manage

Εικόνα 183 

Τρόπος διαχείρισης πλάνων θεραπείας

Βήματα

1. Στη λίστα Template, επισημάνετε το πρότυπο που θέλετε να καταργήσετε ή να
επεξεργαστείτε.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Remove για να διαγράψετε το επισημασμένο πρότυπο από τη
λίστα.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Apply για να αλλάξετε το όνομα του προτύπου.

4.
Κάντε κλικ στην επιλογή Refresh Index για να ενημερώσετε τη λίστα προτύπων αν έχουν
αντιγραφεί αρχεία με μη αυτόματο τρόπο ή αν έχουν διαγραφεί από τον κατάλογο
προτύπων.

5. Κάντε κλικ στο κουμπί Close για έξοδο από το παράθυρο διαλόγου Manage.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν βρεθούν μη έγκυρα αρχεία (π.χ. εσφαλμένη έκδοση ή μορφή), αυτά τα αρχεία δεν
προστίθενται στη λίστα και εμφανίζονται τα αντίστοιχα μηνύματα σφάλματος.
 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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8.9.3 Πρότυπα περιορισμών

Γενικές πληροφορίες

Στο παράθυρο διαλόγου Prescription, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις
περιορισμών και στόχων ως πρότυπο για μετέπειτα χρήση (βλ. σελίδα 188).
Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε ξεχωριστά πρότυπα περιορισμών όταν αποθηκεύετε ένα
πρότυπο σχεδίου θεραπείας (βλ. σελίδα 315).
Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε αυτά τα πρότυπα περιορισμών κατά τον ορισμό συνταγής
(βλ. σελίδα 188).

Πρότυπα περιορισμών για αντικείμενα PTV και Boost

Τα πρότυπα αυτού του τύπου υποδεικνύουν τη σχετική δόση και το σχετικό όγκο των τριών
σημείων περιορισμού του ιστογράμματος δόσης-όγκου.
Επίσης, υποδεικνύουν αν κάθε σημείο έχει οριστεί ως περιορισμός ή στόχος.

Εικόνα 184 
Ανεξάρτητα από την απόλυτη δόση που έχει συνταγογραφηθεί για το αντικείμενο και ανεξάρτητα
από τον όγκο του νέου PTV, τα σημεία περιορισμού ορίζονται σύμφωνα με τις αναλογίες που ήταν
αποθηκευμένες στο πρότυπο όταν εφαρμόζεται το πρότυπο.
Για ένα PTV αποθηκεύεται η σχετική δόση και για ένα OAR αποθηκεύεται η απόλυτη δόση.

Εργασία με πρότυπα
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Πρότυπα περιορισμών για άλλα αντικείμενα

Εικόνα 185 
Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει την τιμή προφύλαξης και μια λίστα σημείων περιορισμού ως εξής:
• Για κάθε σημείο αποθηκεύονται η αναλογία όγκου και η απόλυτη δόση
• Επίσης, αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά με το αν το σημείο είναι περιορισμός ή στόχος
κατά προτεραιότητα

• Ανεξάρτητα από τον όγκο του αντικειμένου, τα σημεία περιορισμού ορίζονται σύμφωνα με τις
αναλογίες που αποθηκεύονται στο πρότυπο, όταν εφαρμοστεί το πρότυπο

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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8.9.4 Αποθήκευση προτύπων ρύθμισης ακτινοβόλησης

Γενικές πληροφορίες

Κατά τη ρύθμιση ομάδων θεραπείας μπορείτε να εφαρμόσετε πρότυπα για δέσμες και τόξα
(σελίδα 193).

Τρόπος ενεργοποίησης της λειτουργίας προτύπων

Βήματα

1.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προτύπων, κάντε δεξιό κλικ στην απαιτούμενη ομάδα
θεραπείας, στην περιοχή λειτουργιών.

2.

Από το θεματικό μενού, επιλέξτε Save as treatment template ... για να ανοίξει το
παράθυρο διαλόγου Save.

3. Συμπληρώστε τα αντίστοιχα πεδία Site, Name και Comment.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί Save για να δημιουργήσετε ένα πρότυπο που περιέχει τις
πληροφορίες ρύθμισης δέσμης ή τόξου της επιλεγμένης ομάδας θεραπείας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε ξεχωριστά πρότυπα για ρύθμιση δέσμης και τόξου
όταν αποθηκεύετε ένα πρότυπο σχεδίου θεραπείας (βλ. σελίδα 315).
 

Εργασία με πρότυπα
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Πληροφορίες που αποθηκεύονται σε ένα πρότυπο

Το πρότυπο περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες για κάθε στοιχείο (δέσμη ή τόξο):
• Όνομα της δέσμης ή του τόξου
• Γωνία τραπεζιού
• Στάθμιση (μόνο για δέσμες που δεν είναι IMRT)
• Περιθώριο
• Διάμετρος κατευθυντήρα (κυκλικά τόξα)
• Γωνία κατευθυντήρα
• Γωνία βραχίονα (γωνίες έναρξης και λήξης του βραχίονα για τόξα)
• Επικάλυψη (κυκλικά και σύμμορφα τόξα)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι γωνίες αποθηκεύονται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61217. Αν αυτό το πρότυπο
προσαρμόζεται σε μια ρύθμιση μηχανήματος που χρησιμοποιεί διαφορετική σύμβαση γωνίας από
εκείνη που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του προτύπου, οι εμφανιζόμενες τιμές μπορεί να
διαφέρουν. Ωστόσο, η πραγματική θέση στην αίθουσα της πηγής ακτινοβολίας είναι η ίδια.
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8.9.5 Διαχείριση των προτύπων ρύθμισης ακτινοβόλησης

Γενικές πληροφορίες

Αφού δημιουργήσετε πρότυπα ρύθμισης ακτινοβόλησης (βλ. σελίδα 320), μπορείτε να τα
διαχειριστείτε σε ειδικό παράθυρο διαλόγου.

Πρόσβαση στο παράθυρο διαλόγου Manage

Για να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου Manage, κάντε δεξιό κλικ σε μια ομάδα θεραπείας από
τη λίστα της περιοχής Functions (βλ. σελίδα 203), και επιλέξτε Manage treatment templates ...

Παράθυρο διαλόγου Manage

Εικόνα 186 

Τρόπος διαχείρισης προτύπων ρύθμισης ακτινοβόλησης

Βήματα

1. Στη λίστα Template, επισημάνετε το πρότυπο που θέλετε να καταργήσετε ή να
επεξεργαστείτε.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Remove για να διαγράψετε το επισημασμένο πρότυπο από τη
λίστα.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Apply για να αλλάξετε το όνομα του προτύπου.

4.
Κάντε κλικ στην επιλογή Refresh Index για να ενημερώσετε τη λίστα προτύπων αν έχουν
αντιγραφεί αρχεία με μη αυτόματο τρόπο ή αν έχουν διαγραφεί από τον κατάλογο
προτύπων.

5. Κάντε κλικ στο κουμπί Close για έξοδο από το παράθυρο διαλόγου Manage.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν βρεθούν μη έγκυρα αρχεία (π.χ. εσφαλμένη έκδοση ή μορφή), αυτά τα αρχεία δεν
προστίθενται στη λίστα και εμφανίζονται τα αντίστοιχα μηνύματα σφάλματος.
 

Εργασία με πρότυπα
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8.10 Προβολή του περιεχομένου πλάνου θεραπείας

Γενικές πληροφορίες

Σε ορισμένα βήματα προγραμματισμού, παρέχεται επισκόπηση των περιεχομένων του τρέχοντος
πλάνου θεραπείας σε ξεχωριστή σελίδα καρτέλας Plan Content.

Καρτέλα Plan Content

Εικόνα 187 

Διάταξη

Η καρτέλα Plan Content διαιρείται σε ένα δέντρο δεδομένων στα αριστερά και σε μια περιοχή
Properties στα δεξιά.

Πλοήγηση στο δέντρο δεδομένων

Επιλογές

Για να αναπτύξετε μια ενότητα του δέντρου δεδομένων, ώστε να προβάλετε τα δεδομένα ασθενή
που περιέχει, κάντε κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο.

Για να κλείσετε μια ενότητα του δέντρου δεδομένων, κάντε κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο.
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Επιλογές

Για να επιλέξετε ένα στοιχείο στο δέντρο δεδομένων, κάντε κλικ σε αυτό.

Ανάλογα με τον αριθμό των στοιχείων που εμφανίζονται, στα δεξιά του δέντρου δεδομένων
υπάρχει μια γραμμή κύλισης.

Περιεχόμενα του δέντρου δεδομένων

Στοιχείο Λειτουργία

2D Image Sets Εικόνες που ελήφθησαν με ακτίνες X και συμπεριλαμβάνονται στα
εισηγμένα δεδομένα ασθενή

Image Sets Δεδομένα από CT και MR, καθώς και δεδομένα εικόνων 3D (π.χ.
από PET)

Objects Αντικείμενα, όπως τμηματοποιημένες ανατομικές δομές και αντικείμε-
να ινών 3D

Points of Interest Σημεία ενδιαφέροντος που ορίζονται για το πλάνο θεραπείας

RTPlan Οι ομάδες θεραπείας και τα στοιχεία θεραπείας που περιέχονται στο
πλάνο θεραπείας παρατίθενται στην περιοχή RTPlan

Κατάσταση αντικειμένου

Τα εικονίδια παρακάτω χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν την κατάσταση εμφάνισης:

Κατάσταση

Αν έχει ενεργοποιηθεί ένα στοιχείο, από δίπλα του εμφανίζεται το εικονίδιο με το ανοι-
χτό μάτι στο δέντρο δεδομένων.

Αν έχει απενεργοποιηθεί ένα στοιχείο, από δίπλα του εμφανίζεται το εικονίδιο με το
κλειστό μάτι στο δέντρο δεδομένων.

Αν το δέντρο δεδομένων περιέχει ενεργοποιημένα και απενεργοποιημένα στοιχεία,
στην κορυφή του δέντρου δεδομένων εμφανίζεται ένα μισόκλειστο μάτι.

• Για να απενεργοποιήσετε ένα στοιχείο ώστε να μην εμφανίζεται στις προβολές
προγραμματισμού, κάντε κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο με το ανοικτό μάτι, στο δέντρο
δεδομένων.

• Για να το ενεργοποιήσετε ξανά, κάντε κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο με το κλειστό μάτι.

Προβολή ιδιοτήτων

Η περιοχή Properties παρέχει τις παρακάτω πρόσθετες πληροφορίες για το επιλεγμένο στοιχείο
στο δέντρο δεδομένων:
• Όπου είναι διαθέσιμη, μια προβολή εικόνας του επιλεγμένου στοιχείου με πρόσθετες
λειτουργίες εμφάνισης.

• Λεπτομερείς πληροφορίες που διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο στοιχείο.
Οι ιδιότητες για το επιλεγμένο στοιχείο μπορούν να εμφανιστούν κάνοντας κλικ στο εικονίδιο δίπλα
από το σχετικό στοιχείο στο δέντρο δεδομένων.

Τροποποίηση ιδιοτήτων

Για να αλλάξετε τις ιδιότητες ενός αντικειμένου στο περιεχόμενο σχεδίου, κάντε κλικ στο εικονίδιο
που βρίσκεται δίπλα σε αυτό, στο δέντρο δεδομένων:

Προβολή του περιεχομένου πλάνου θεραπείας
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Properties Βλ.

Σύνολο εικόνων Σελίδα 510

Αντικείμενο Σελίδα 125

Σημείο ενδιαφέροντος Σελίδα 253

Πλάνο (RTPlan) Σελίδα 173

Ομάδα θεραπείας Σελίδα 207

Στοιχείο θεραπείας Σελίδα 211

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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Προβολή του περιεχομένου πλάνου θεραπείας
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9 ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ IMRT
9.1 Τι είναι η IMRT;

Γενικές πληροφορίες

Η ακτινοθεραπεία διαμορφωμένης έντασης (IMRT) συνδυάζει διάφορους επιστημονικούς τομείς
σε μία σύνθεση θεραπεία. Στόχος είναι η παροχή πεδίων διαμορφωμένης (ή ετερογενούς) έντασης
στον όγκο-στόχο. Αυτές οι εντάσεις τροποποιούνται για τη δημιουργία μιας συγκεντρωτικής
κατανομής δόσης που συμμορφώνεται με συγκεκριμένους στόχους. Οι δέσμες διαμορφωμένης
έντασης αποτελούνται από πολλές δευτερεύουσες δέσμες που έχουν δημιουργηθεί από έναν
κατευθυντήρα πολλαπλών φύλλων (MLC).

Σχεδιασμός θεραπείας

Ο συμβατικός σχεδιασμός θεραπείας είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται εκ των προτέρων,
στο πλαίσιο της οποίας ο υπεύθυνος προγραμματισμού καθορίζει τις απαιτούμενες δέσμες και τη
χορήγηση δόσης. Στη συνέχεια, το λογισμικό σχεδιασμού θεραπείας υπολογίζει την κατανομή
δόσης.
Με την IMRT, είναι δυνατό να πραγματοποιήσετε αντίστροφο προγραμματισμό, δηλαδή να ορίσετε
τους στόχους στη δόση για το PTV και τα υπό προστασία όργανα (OAR). Το λογισμικό στη
συνέχεια υπολογίζει ένα βελτιστοποιημένο πλάνο για την εκπλήρωση αυτών των στόχων. Το iPlan
RT Dose δημιουργεί τέσσερα εναλλακτικά πλάνα με διαφορετικές σταθμίσεις για τα υπό
προστασία όργανα (κανένα, χαμηλό, μεσαίο, υψηλό).

Παροχή θεραπείας

Η παροχή της δόσης μπορεί να γίνει δυναμικά ή με τη μέθοδο step-and-shoot.
• Με τη δυναμική παροχή, τα φύλλα του κατευθυντήρα προσαρμόζονται αυτόματα κατά τη
θεραπεία με τη χρήση της τεχνικής sliding window (συρόμενο παράθυρο).

• Με την τεχνική step-and-shoot, χρησιμοποιείται ένας αριθμός υποπεδίων για τη χορήγηση της
απαιτούμενης δόσης.

Καθώς η δόση μπορεί να προσαρμοστεί στο σχήμα του PTV, ελαχιστοποιώντας έτσι την
ακτινοβολία του περιβάλλοντος ιστού και των υπό προστασία οργάνων, η IMRT είναι ιδιαίτερα
κατάλληλη για στόχους που βρίσκονται δίπλα ή γύρω από τα κρίσιμα όργανα.

Χρήση στόχων

Η IMRT λαμβάνει υπόψη μόνο περιορισμούς όγκου δόσης για αντικείμενα που έχουν κατάσταση
PTV, Boost ή Organ at Risk (OAR). Το αντικείμενο boost είναι μέρος του PTV, αλλά λαμβάνει
περισσότερη δόση από τον περιβάλλοντα ιστό PTV.
Η διαμόρφωση σχήματος του MLC πραγματοποιείται κατά τον ορισμό των ρυθμίσεων δέσμης.
Όλα τα σχήματα πεδίων βελτιστοποιούνται σύμφωνα με το PTV (CIAO) χρησιμοποιώντας τα
καθορισμένα περιθώρια.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ IMRT
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Σημειώσεις για την ασφάλεια

Με τον αντίστροφο προγραμματισμό, δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί ότι οι καθορισμένοι
στόχοι και περιορισμοί θα διατηρηθούν. Συνεπώς, πρέπει να πραγματοποιηθεί μια τελική
επαλήθευση, που θα συμπεριλαμβάνει όλους τους τυπικούς ελέγχους.

Λόγω της συγκεκριμένης φύσης της ακτινοθεραπείας διαμορφωμένης έντασης, είναι
απολύτως απαραίτητο να πραγματοποιηθεί επιπλέον διασφάλιση της ποιότητας, που θα
περιλαμβάνει επαλήθευση της βελτιστοποίησης και αποτελέσματα της ακολουθίας
φύλλων, συγκεκριμένα μέτρα για τους ασθενείς και επαληθεύσεις δόσης.

Τροποποιήσεις μετά από βελτιστοποίηση της IMRT

Μπορείτε να εκτελέσετε βελτιστοποίηση σε μεμονωμένες μονάδες θεραπείας IMRT ή HybridArc,
και στη συνέχεια να επιστρέψετε στο βήμα Treatment Planning για να προσθέσετε νέες ομάδες.

Συνιστώμενες προετοιμασίες πριν από οποιαδήποτε βελτιστοποίηση IMRT

• Επαληθεύστε ότι το σχήμα πεδίου MLC καλύπτει το πλήρες PTV. Αν χρειάζεται, ο MLC πρέπει
να περιστραφεί με τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτει επαρκώς το πλήρες PTV.

• Επιλέξτε ένα κατάλληλο περιθώριο PTV. Ο αλγόριθμος IMRT επιχειρεί να εκπληρώσει τους
στόχους διαφορετικών αντικειμένων με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, ωστόσο, δεν παρέχει το
βέλτιστο δείκτη συμμόρφωσης του PTV.
- Αν το περιθώριο PTV είναι πολύ μεγάλο, τότε το πεδίο CIAO είναι πολύ μεγάλο και ενδέχεται
να ακτινοβοληθεί πολύ μεγάλος όγκος με υψηλή δόση, γεγονός που οδηγεί σε υψηλό δείκτη
συμμόρφωσης. Ο αλγόριθμος IMRT βελτιστοποιεί την πυκνότητα ενέργειας δέσμης του
ανοικτού πεδίου CIAO, που αντιπροσωπεύει το σχήμα που εμφανίζεται πριν από τη
βελτιστοποίηση μιας δέσμης IMRT.

- Αν το περιθώριο PTV επιλεχθεί πολύ μικρό, τότε η παρασκιά δέσμης του πεδίου CIAO
επικαλύπτει τις περιοχές του PTV. Σε μια τέτοια περίπτωση ο αλγόριθμος IMRT μπορεί να
χρειαστεί να αντισταθμίσει το ανεπαρκές μέγεθος πεδίου χρησιμοποιώντας θερμά
υποδέσμες στα όρια του πεδίου, γεγονός που επίσης δημιουργεί περιττές πρόσθετες
περιοχές υψηλής δόσης και υψηλό δείκτη συμμόρφωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν το περιθώριο PTV που χρησιμοποιείται είναι εκτός του συνιστώμενου εύρους,
εμφανίζεται ένα μήνυμα πληροφοριών στην ενότητα πληροφοριών στο παράθυρο διαλόγου IMRT
Parameters.
 

Ροή εργασίας IMRT

Βήματα

1.

Επιλέξτε την ομάδα θεραπείας για βελτιστοποίηση στην περιοχή λειτουργιών και κάντε
δεξιό κλικ με το ποντίκι για να εμφανιστεί το θεματικό μενού. Ενεργοποιήστε την επιλογή
Selected for IMRT optimization.
• Οι ομάδες θεραπείας που έχουν βελτιστοποιηθεί ήδη επισημαίνονται με ένα σημάδι
ελέγχου ①.

• Η ομάδα θεραπείας για βελτιστοποίηση επισημαίνεται με ένα βέλος ②.

①

②

Τι είναι η IMRT;
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Βήματα

2. Κάντε κλικ στο Next για να προχωρήσετε στο βήμα Dose Optimization. Εμφανίζεται ένα
παράθυρο διαλόγου που δείχνει ποιές ομάδες είναι διαθέσιμες για βελτιστοποίηση.

3. Ορίστε τις παραμέτρους που αναλύονται στην ενότητα σελίδα 330.

4. Εκτελέστε βελτιστοποίηση στις επιλεγμένες ομάδες όπως αναλύεται στην ενότητα σελίδα
338.

5.

Επιστρέψτε στο βήμα Treatment Planning, όπου μπορείτε να:
• Προσθέσετε νέες ομάδες.
• Κανονικοποιήσετε εκ νέου.
• Βελτιστοποιήσετε εκ νέου χρησιμοποιώντας αλλαγμένους στόχους.
• Εκτελέσετε άλλες επιλογές.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ IMRT
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9.2 Ρύθμιση παραμέτρων IMRT
9.2.1 Παράθυρο διαλόγου IMRT Parameters - κύριες ρυθμίσεις

Γενικές πληροφορίες

Όταν ξεκινήσει το βήμα προγραμματισμού Dose Optimization, εμφανίζεται μια σειρά παραθύρων
διαλόγου, όπου μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τις κατανομές δόσης για τις ομάδες θεραπείας
IMRT που έχουν οριστεί στο πλάνο θεραπείας σας.
Όλοι οι αλγόριθμοι κατά τη βελτιστοποίηση δόσης μπορούν να εκτελεστούν ταυτόχρονα σε
υπολογιστές με πολυεπεξεργαστές. Αυτό επιτρέπει την ευέλικτη τροποποίηση των παραμέτρων
εισόδου, ιδιαίτερα κατά τις βελτιστοποιήσεις ανάστροφου σχεδιασμού.

Παράθυρο διαλόγου IMRT Parameters

Εικόνα 188 

Πλέγμα υπολογισμού

Είναι σημαντικό να οριστεί μια αναλυτική ρύθμιση για την επιλογή Calculation Grid, ώστε να είναι
δυνατή η παροχή κατανομής δόσης που είναι αρκετά ακριβής για την ένδειξη.

Στοιχείο Λειτουργία

PTV Dose Grid Size
Ρυθμίζει το μέγεθος πλέγματος για τα PTV που περιλαμβάνονται στη
βελτιστοποίηση. Το μέγεθος πλέγματος του PTV πρέπει να είναι μι-
κρότερο ή ίσο με το μέγεθος του υποδέσμης.

OAR Dose Grid Size
Ρυθμίζει το μέγεθος πλέγματος για τα OAR που περιλαμβάνονται
στη βελτιστοποίηση. Το μέγεθος πλέγματος του OAR είναι μικρότερο
ή ίσο με το μέγεθος πλέγματος του PTV.

Ρύθμιση παραμέτρων IMRT
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Στοιχείο Λειτουργία

Finer for Small Objects 

Ενεργοποιήστε το, έτσι ώστε το τυπικό μέγεθος πλέγματος να προ-
σαρμοστεί σύμφωνα με τον όγκο του επιλεγμένου αντικειμένου. Αυτό
είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για μικρά αντικείμενα.
Στη λίστα κάτω από το πλαίσιο ελέγχου Finer for Small Objects εμ-
φανίζονται επιλεγμένα αντικείμενα με το πραγματικό μέγεθος πλέγ-
ματος που χρησιμοποιείται για κάθε αντικείμενο που υποδεικνύεται
σε κάθε περίπτωση.

Αν θέλετε ακριβείς υπολογισμούς για ένα μικρό PTV και κατά προσέγγιση υπολογισμούς για OAR,
είναι χρήσιμο για κρανιακές εφαρμογές να ορίσετε την επιλογή PTV Dose Grid Size σε 2,0 mm
και την επιλογή OAR Dose Grid Size σε 2,0 mm. Το προεπιλεγμένο μέγεθος πλέγματος ορίζεται
στο μέγεθος πλέγματος που έχει οριστεί στις ιδιότητες του RTPlan.

Σύνθετες ρυθμίσεις

Είναι δυνατή η επεξεργασία πρόσθετων ρυθμίσεων υπολογισμών σε ξεχωριστό παράθυρο
διαλόγου (βλ. σελίδα 334).
Για πρόσβαση σε αυτές τις ρυθμίσεις, κάντε κλικ την επιλογή Advanced Settings.

Αριθμός υποδέσμες

Εικόνα 189 
Όταν ξεκινήσει το βήμα προγραμματισμού Dose Optimization, το σύστημα αρχικά υπολογίζει τις
πληροφορίες πλέγματος για κάθε αντικείμενο. Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτός ο υπολογισμός, στην
περιοχή Information εμφανίζεται η ένδειξη n/a (not applicable - μη διαθέσιμο). Ο αριθμός των
υποδέσμες και επιπρόσθετες πληροφορίες όπως είναι η χρήση των πεδίων διαίρεσης των
συνδυασμένων φύλλων και του σχεδόν βέλτιστου περιθωρίου PTV παρέχονται όπως είναι
απαραίτητο.
Η επιλογή εξαιρετικά αναλυτικών πλεγμάτων περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη και την
ταχύτητα του χρησιμοποιούμενου υπολογιστή. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης αλγοριθμικού
περιορισμοί, καθώς δεν μπορείτε να ορίσετε ένα μέγεθος πλέγματος PTV που να είναι μεγαλύτερο
από το διπλάσιο ελάχιστο πάχος φύλλου των επιλεγμένων MLC.
Αν το μέγεθος πλέγματος του PTV είναι μεγαλύτερο από το πάχος του φύλλου, συνδυάζονται δύο
φύλλα. Αυτό φαίνεται στην περιοχή πληροφοριών.

Παρατήρηση για την ασφάλεια

Ο ορισμός των μεγεθών πλέγματος υπολογισμού σε ακραίες τιμές που απαιτούν μεγάλες
ποσότητες μνήμης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ασταθές σύστημα.

Συγκεκριμένες ρυθμίσεις γραμμικού επιταχυντή

Η περιοχή Linac Specific Settings περιέχει μια λίστα με τα διαθέσιμα προφίλ επιταχυντή. Αν
υπάρχει μόνο μία διάταξη, επιλέγεται από προεπιλογή.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ IMRT
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Εικόνα 190 

Στοιχείο Λειτουργία

Dose Rate Επιλέξτε το ρυθμό δόσης που προτιμάτε για ακολουθία φύλλων για
την τρέχουσα ομάδα θεραπείας.

Beamlet Size max.

Ορίζει τη διάσταση Χ των υποδέσμες που χρησιμοποιούνται. Το σύ-
στημα εγγυάται ότι χρησιμοποιούνται μόνο υποδέσμες που είναι μι-
κρότερες ή ίσες με την καθορισμένη τιμή. Όλες οι διαστάσεις X προ-
σαρμόζονται ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στο σύμμορφο σχή-
μα. Η διάσταση Y κάθε υποδέσμης ρυθμίζεται αυτόματα στο πάχος
του φύλλου. Βλ. Εικόνα 191.
Η Brainlab συνιστά να προσαρμόζετε το μέγιστο μέγεθος υποδέσμης
σε μια τιμή που δεν είναι υπερβολικά μικρή σε σχέση με τα μεγέθη
πλέγματος υπολογισμού. Η μείωση του μεγέθους σε χαμηλότερες τι-
μές δεν έχει απαραίτητα ως αποτέλεσμα περαιτέρω βελτίωση της
ποιότητας του συνολικού πλάνου.
Οι πολύ χαμηλές τιμές μπορεί να επιδεινώσουν το αποτέλεσμα, λόγω
του γεγονότος ότι τα μεμονωμένα υποδέσμες δεν συνεισφέρουν δό-
ση σε οποιοδήποτε σημείο του πλέγματος υπολογισμού και, συν-
επώς, δεν είναι δυνατή καμία χρήσιμη βελτιστοποίηση για αυτά.

Align Beamlets

Όταν είναι ενεργοποιημένο αυτό το πλαίσιο ελέγχου, όλα τα μεγέθη
υποδεσμών αντιστοιχούν στις τιμές που καθορίζονται στην περιοχή
Beamlet Size max. Όλα έχουν την ίδια διάσταση X και ευθυγραμμί-
ζονται έτσι, ώστε το πλαίσιο της υποδέσμης να βρίσκεται διασφαλι-
σμένα στη θέση του ισόκεντρου (μηδέν). Αυτή η λειτουργία είναι ση-
μαντική για MLC με όριο υλικού για υπέρβαση και αλληλεμπλοκή των
φύλλων.
Βλ. σελίδα 351.

No. of Overlap Beamlets Τα επικαλυπτόμενα υποδέσμες είναι απαραίτητα μόνο για πεδία διαί-
ρεσης.

Dynamic/Step-and-Shoot
Επιλέξτε dynamic ή step-and-shoot. (Βλ. την περιγραφή στην ενότη-
τα σελίδα 327.) Η διαθεσιμότητα της IMRT, ιδιαίτερα της δυναμικής
IMRT, εξαρτάται από την αντίστοιχη διαμόρφωση του υλικού.

Segments
Ορίστε τον αριθμό των τμημάτων για dynamic ή step-and-shoot. Η
διαθεσιμότητα της IMRT, ιδιαίτερα της δυναμικής IMRT, εξαρτάται
από την αντίστοιχη διαμόρφωση του υλικού.

Use Tongue-and-Groove
Optimization

Ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να παρέχετε κατάλληλο
συγχρονισμό φύλλων, για βελτιστοποίηση του μεγέθους του τμήμα-
τος με το άνοιγμα των γειτονικών ζευγών φύλλων.
Η Brainlab συνιστά να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, καθώς
έχουν προκύψει σημαντικές διαφορές μεταξύ των ακτινοβολήσεων με
και χωρίς βελτιστοποίηση.
Βλ. σελίδα 350.

Ρύθμιση παραμέτρων IMRT
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Διαστάσεις υποδέσμης

Εικόνα 191 

Σημειώσεις για την ασφάλεια

Η ανάγκη για βελτιστοποίηση tongue-and-groove θα καθοριστεί κατά τη διαδικασία
επαλήθευσης για αποτροπή χορήγησης ανεπαρκούς δόσης στο PTV.

Τεχνικά δεν είναι πάντα δυνατό να μετακινηθούν τα κλειστά ζεύγη φύλλων πίσω από τις
σιαγόνες. Ο χρήστης πρέπει να ελέγχει ξανά αν τα κλειστά ζεύγη φύλλων έχουν
τοποθετηθεί πίσω από τις σιαγόνες. Αν αυτό δεν έχει συμβεί, ο χρήστης πρέπει να
αποφασίσει κατά την κρίση του αν η διαρροή δόσης εξαιτίας αυτού του γεγονότος είναι
αποδεκτή.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ IMRT
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9.2.2 Παράθυρο διαλόγου IMRT Parameters - Advanced Settings

Τρόπος διαμόρφωσης των σύνθετων ρυθμίσεων

Κάντε κλικ στο Advanced Settings στο παράθυρο διαλόγου IMRT Parameters για να προβάλετε
αυτό το παράθυρο διαλόγου:

Εικόνα 192 

Περιορισμός φυσιολογικού ιστού

Αν ενεργοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου Use Normal Tissue Restriction, μπορείτε να
επεξεργαστείτε δύο περιθώρια για τη δημιουργία ενός εικονικού αντικειμένου γύρω από όλα τα
PTV.

①

②

Εικόνα 193 

Στοιχείο Λειτουργία

Normal Tissue Dose Grid
Size

Ορίζει το μέγεθος πλέγματος που χρησιμοποιείται για τους υπολογι-
σμούς. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι δύο φορές μεγαλύτερη από το μέ-
γεθος πλέγματος PTV. Πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με την τιμή
για την επιλογή OAR Dose Grid Size.

Margin around PTV w/o
restriction

Μπορείτε να ορίσετε μια περιοχή (σε χιλιοστά) γύρω από κάθε PTV
που δεν περιορίζεται (①). Αυτή η περιοχή μπορεί να λάβει υψηλότε-
ρη δόση για να επιτραπεί μια μείωση δόσης κοντά το όριο του PTV.

Ρύθμιση παραμέτρων IMRT
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Στοιχείο Λειτουργία

Margin around PTV with
Restriction

Μπορείτε να ορίσετε μια περιοχή γύρω από το PTV που λαμβάνει
θεραπεία ως όργανο υπό προστασία (②).
Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Use Outer Contour για να
αγνοήσετε την περιοχή που ορίζεται στο Margin around PTV with
restriction. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιείται όλος ο ιστός
εντός του καθορισμένου εξωτερικού περιγράμματος.

Εξομάλυνση αιχμηρών άκρων

Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό Filter Parameter στην περιοχή Sharp Edge Smoothing για να
ορίσετε την τιμή για τη διακύμανση πυκνότητας ενέργειας.
Η επιλογή Filter Parameter είναι μια πολύ σημαντική καταχώρηση για τη βελτιστοποίηση. Όσο
υψηλότερη είναι η τιμή, τόσο πιο εξομαλυσμένη είναι η διακύμανση πυκνότητας ενέργειας κατά
μήκος των υποδέσμες που δημιουργούνται από ένα ζεύγος φύλλων. Οι επιλέξιμες τιμές
κυμαίνονται μεταξύ 1 έως 5%. Ολόκληρη η περιοχή είναι χρήσιμη αν εφαρμοστεί με προσοχή. Σε
ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, μια μεγάλη τιμή μπορεί να έχει ανεπιθύμητο αποτέλεσμα. Για
αναλυτικότερη εξήγηση αυτής της παραμέτρου (βλ. σελίδα 348).

Εικόνα 194 

Hot Beamlet Restriction

Στην περιοχή Hot Beamlet Restriction, μπορείτε να ορίσετε το μέγιστο ποσοστό για τον
περιορισμό θερμής δέσμης.
Αν το αποτέλεσμα εμφανίσει έναν αριθμό θερμών δεσμών (για παράδειγμα, αν η δόση στην
περιοχή εισόδου είναι ιδιαίτερα υψηλή), μπορείτε να περιορίσετε αυτή τη θερμή συμπεριφορά
κατά τη διάρκεια της βελτιστοποίησης. Στην έναρξη της διαδικασίας, το σύστημα υπολογίζει την
ποσότητα MU που είναι απαραίτητη για συγκρίσιμη θεραπεία σύμμορφου πεδίου. Η παράμετρος
που θα οριστεί εδώ καθορίζει κατά ποιό μέγιστο ποσοστό το αποτέλεσμα MU που προέρχεται από
τον υπολογισμό της IMRT επιτρέπεται να είναι πάνω από το αποτέλεσμα MU για την τυπική
θεραπεία σύμμορφης δέσμης. Αν οι τιμές είναι εξαιρετικά χαμηλές, ίσως είναι δύσκολο να
εκπληρωθούν και αυτό μπορεί να έχει ανεπιθύμητα αποτελέσματα.

Εικόνα 195 
Στην περιοχή Hot Beamlet Restriction, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο IMRT MU Result above
Conformal Beam MU w/o IMRT για να αυξήσετε ή να μειώσετε το μέγιστο ποσοστό περιορισμού
της θερμής δέσμης.
• Οι αντίστοιχες πληροφορίες για το υποδέσμης εμφανίζονται στην καρτέλα Dual Mix κατά τη
βελτιστοποίηση του πλάνου (βλ. σελίδα 338).

• Για να μειώσετε το μέγιστο βάρος του υποδέσμης, χρησιμοποιήστε την παράμετρο Hot
Beamlet Restriction αντί για τον περιορισμό φυσιολογικού ιστού. Η μείωση θερμών
υποδέσμες πραγματοποιείται απαραίτητα καλύτερα με αυτόν τον περιορισμό. Είναι
προτιμώμενο και χρειάζεται λιγότερο χρόνο υπολογισμού απ’ ό,τι η επέκταση του PTV με
περιορισμό περιθωρίου.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ IMRT

Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης Αναθ. 1.5 iPlan® RT Έκδ. 4.5 335



9.2.3 Παράθυρο διαλόγου IMRT Prescription

Γενικές πληροφορίες

Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις στο παράθυρο διαλόγου IMRT Parameters και κάνετε κλικ στο
κουμπί Next, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου IMRT Prescription.
Στο παράθυρο διαλόγου IMRT Prescription, μπορείτε να επαληθεύσετε τις παραμέτρους της
συνταγής να τις τροποποιήσετε αν χρειάζεται. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε στόχους
δόσης-όγκου για κάθε τμηματοποιημένο PTV, αντικείμενο OAR ή Boost που θα συμπεριληφθεί
στη βελτιστοποίηση δόσης IMRT.

Συνταγογράφηση PTV

Εικόνα 196 
Οι ρυθμίσεις σε αυτό το παράθυρο διαλόγου περιγράφονται στην ενότητα σελίδα 175.

Ρύθμιση παραμέτρων IMRT
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Συνταγογράφηση OAR

Εικόνα 197 
Εκτός από τους στόχους OAR, μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε μια πρόσθετη τιμή Overlap
Guardian αν το PTV επικαλύπτει ένα OAR.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ IMRT
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9.3 Εκτέλεση βελτιστοποίησης

Γενικές πληροφορίες

Στην περιοχή προγραμματισμού της οθόνης Dose Optimization μπορείτε να δείτε τις καρτέλες
Dual Reconst, Dual Mix, Dose Overlay και Plan Content.

Σημειώσεις για την ασφάλεια

Η αλλαγή του πλάνου θεραπείας (π.χ. των αντικειμένων voxel) μετά τη βελτιστοποίηση του
πλάνου για IMRT μπορεί να αλλάξει την αρχική ποιότητα του αποτελέσματος IMRT.
Συνεπώς, συνιστάται η ανανέωση της βελτιστοποίησης.

Πριν από την εκτέλεση βελτιστοποίησης IMRT, επαληθεύστε τις ρυθμίσεις των σιαγόνων
στην απεικόνιση όψης μέσα από τη δέσμη για να διασφαλίσετε ότι το PTV δεν καλύπτεται
από τις σιαγόνες.

Εκτέλεση βελτιστοποίησης
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9.3.1 Καρτέλα Dual Mix

Πλάνα βελτιστοποίησης

Η έννοια της IMRT για την Brainlab διαφέρει από την τυπική, καθώς μπορείτε να συγκρίνετε έναν
αριθμό διαφορετικών πλάνων πριν επιλέξετε το καλύτερο. Δημιουργούνται τέσσερα εναλλακτικά
πλάνα, τα οποία μπορείτε να συγκρίνετε στις προβολές προγραμματισμού:

Plan Στάθμιση για υπό προστασία όργανα

OAR High Υψηλή

OAR Medium Μεσαία

OAR Low Χαμηλή

PTV Only Καμία

Καρτέλα Dual Mix - κύρια οθόνη

①

②

③

Εικόνα 198 

Αρ. Στοιχείο

① Τομές εικόνας

② Χάρτες πυκνότητας ενέργειας

③ Ιστογράμματα δόσης-όγκου

Σύγκριση πλάνων

Χρησιμοποιήστε τα ρυθμιστικά Comparison και Selection για να συγκρίνετε τα πλάνα:

Ρυθμιστικό Επεξήγηση

Comparison Εμφανίζεται ένας χάρτης πυκνότητας ενέργειας, η τομή και ιστογράμματα δό-
σης-όγκου για το επιλεγμένο πλάνο στην αριστερή πλευρά της οθόνης.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ IMRT
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Ρυθμιστικό Επεξήγηση

Selection Εμφανίζεται ένας χάρτης πυκνότητας ενέργειας, η τομή και ιστογράμματα δό-
σης-όγκου για το επιλεγμένο πλάνο στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

Κατανομή δόσης

Προβάλλετε την κατανομή δόσης για κάθε επιλεγμένο πλάνο στην προβολή τομής κάνοντας κλικ
στο κουμπί Show Dose. Βλ. σελίδα 230.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Zoom In/Out για να αλλάξετε το συντελεστή
μεγέθυνσης/σμίκρυνσης της προβολής τομής. Δεν τοποθετείται ξανά στο κέντρο.

Τρόπος προβολής ενός χάρτη πυκνότητας ενέργειας για κάθε δέσμη

Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό Status Display στην περιοχή Functions για να αλλάξετε την
εμφάνιση κατάστασης, ώστε να εμφανίζονται χάρτες πυκνότητας ενέργειας για κάθε δέσμη.

Χάρτες πυκνότητας ενέργειας

Εμφανίζεται ένας χάρτης πυκνότητας ενέργειας για κάθε επιλεγμένο πλάνο.
Οι χάρτες ενημερώνονται συνεχώς κατά τη διάρκεια της βελτιστοποίησης, εμφανίζοντας την
πραγματική κατανομή της πυκνότητας ενέργειας. Εμφανίζονται επίσης ο αριθμός επαναλήψεων
και οι υπολογισμένες MU ανά πεδίο.
Στο χάρτες πυκνότητας ενέργειας, οι πιο σκούρες περιοχές είναι εκείνες που λαμβάνουν τη
μεγαλύτερη ένταση δέσμης. Οι περιοχές όπου η ένταση δέσμης είναι χαμηλότερη, είναι πιο
ανοιχτόχρωμες. Ακόμα και η περιβάλλουσα περιοχή δεν είναι εντελώς λευκή λόγω της μετάδοσης
MLC.
Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες Zoom In/Out για να αλλάξετε το συντελεστή μεγέθυνσης/
σμίκρυνσης των ανακατασκευασμένων εμφανίσεων. Μαζί με την ταυτόχρονη τοποθέτηση του
σταυρού στις προβολές (κάντε κλικ με το αριστερό κουμπί ποντικιού κοντά στο σταυρό και σύρετε
στον προορισμό), μπορείτε να πετύχετε πιο ακριβή εμφάνιση των σημαντικών περιοχών.

Ιστόγραμμα δόσης-όγκου

Μπορείτε να προβάλετε ένα ιστόγραμμα δόσης-όγκου για κάθε OAR, PTV και αντικείμενο Boost
για κάθε επιλεγμένο πλάνο:

Βήμα

Για να προβάλετε το ιστόγραμμα δόσης-όγκου για ένα αντικείμενο, επιλέξτε το στη λίστα κάτω
από το Status Display.

Οι ακριβείς τιμές του ιστογράμματος δόσης-όγκου εμφανίζονται στα δύο σχετικά ιστογράμματα,
στο κάτω μέρος της προβολής από την καρτέλα Dual Mix, όταν οριστικοποιηθεί ο ευθύς
υπολογισμός. Για να τα προβάλετε αυτά, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στο αντίστοιχο
γραφικό του ιστογράμματος δόσης-όγκου.
Η λειτουργία είναι παρόμοια με εκείνη που βρίσκεται στο ιστόγραμμα δόσης-όγκου που
ενεργοποιήθηκε με το κουμπί Open DVH Dialog στη γραμμή εργαλείων. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 237.
Οι αναπαραστάσεις ιστογράμματος δόσης-όγκου ενημερώνονται τακτικά σύμφωνα με το τρέχον
αποτέλεσμα. Μετά την οριστικοποίηση ενός πλάνου, εμφανίζεται η κατανομή δόσης που
προκύπτει.

Το αρχικό αποτέλεσμα της βελτιστοποίησης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την
τελική σύγκριση πλάνων και τη λήψη απόφασης. Αντιθέτως, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί
το αποτέλεσμα του ευθύς υπολογισμού.

Εκτέλεση βελτιστοποίησης
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Τρόπος επιλογής ενός αποτελέσματος

Επιλέξτε ένα αποτέλεσμα (OAR High, OAR Medium, OAR Low και PTV only) από την
αναπτυσσόμενη λίστα στην περιοχή Select Result μετά την οριστικοποίηση της βελτιστοποίησης.
Επαληθεύστε ότι το σχήμα πεδίου MLC καλύπτει το πλήρες PTV. Επίσης, επαληθεύστε ότι ο
επιλεγμένος MLC είναι κατάλληλος για το PTV, δηλαδή το μέγεθος του σχήματος πεδίου MLC είναι
αρκετό για να συμπεριλάβει το PTV και το μέγεθος των φύλλων χωράει στο σχήμα του PTV.
Επαληθεύστε την περιστροφή του κατευθυντήρα και - αν χρησιμοποιούνται πεδία διαίρεσης - ότι
το πλήρες PTV καλύπτεται από τα γειτονικά πεδία διαίρεσης. Αν το PTV με περίγραμμα δεν
χωράει μέσα στο άνοιγμα του MLC, το λογισμικό θα προσπαθήσει να εκπληρώσει τη
συνταγογράφηση υπολογίζοντας μη εύλογα υψηλές τιμές μονάδων παρακολούθησης.
Οι ρυθμίσεις ισοδόσης μπορούν να εμφανιστούν για επαλήθευση κάνοντας κλικ στο κουμπί Show
Dose. Η εμφάνιση ισοδόσης για IMRT είναι ίδια με εκείνη για τις τυπικές προβολές θεραπείας (βλ.
σελίδα 230).

Τρέχων υπολογισμός

Στην περιοχή Current Calculation:

Επιλογές Επεξήγηση

Accept
Μπορείτε να επιβεβαιώσετε και να αποθηκεύσετε τη βελτιστοποίηση κατά τον
υπολογισμό και, στη συνέχεια, να μεταβείτε στην επόμενη βελτιστοποίηση. Αυτό
το κουμπί είναι διαθέσιμο μόνο όταν ο υπολογισμός είναι σε εξέλιξη.

Pause
Μπορείτε να απορρίψετε τη βελτιστοποίηση κατά τον υπολογισμό, να τη διαγρά-
ψετε και, στη συνέχεια, να μεταβείτε στην επόμενη βελτιστοποίηση. Αυτό το κου-
μπί είναι διαθέσιμο μόνο όταν ο υπολογισμός είναι σε εξέλιξη.

Finish

Αν το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό, μπορείτε να κάνετε κλικ για να ολοκληρώ-
σετε τη βελτιστοποίηση και κατά τον υπολογισμό, χωρίς να συνεχίσετε στην επό-
μενη βελτιστοποίηση. Αυτό το κουμπί είναι διαθέσιμο μόνο όταν ο υπολογισμός εί-
ναι σε εξέλιξη.

Remove Αφού ολοκληρωθεί η βελτιστοποίηση, εμφανίζεται ένα κουμπί που σας επιτρέπει
να διαγράψετε τα αποτελέσματα που δεν απαιτούνται.

Τα πλάνα IMRT με ατελή βελτιστοποίηση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για θεραπεία.

Οι λειτουργίες Accept και Pause δεν ισχύουν για βελτιστοποίηση PTV only, καθώς για τις άλλες
βελτιστοποιήσεις απαιτείται ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα ως είσοδος.

Περιοχή συνταγογράφησης

Στοιχείο Λειτουργία

Change Objectives

Μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου IMRT Prescription (βλ. σε-
λίδα 336) και να αλλάξετε τους στόχους που πρόκειται να χρησιμοποιη-
θούν για τη βελτιστοποίηση της δόσης IMRT. Αν κάνετε κλικ στο κουμπί
OK, βελτιστοποιούνται μόνο τα σχετικά αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα
που έχουν παραβλεφθεί ή καταργηθεί δεν τροποποιούνται.

Restart Μπορείτε να επανεκκινήσετε ολόκληρο τον υπολογισμό βελτιστοποίησης,
συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής των μεγεθών πλέγματος κ.λπ.

Ευθύς υπολογισμός

Κατά τη σύγκριση βελτιστοποίησης, πραγματοποιείται πρώτα βελτιστοποίηση του ανάστροφου
σχεδιασμού και ακολουθεί ένας ευθύς υπολογισμός για να παρέχει ρεαλιστικά αποτελέσματα.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ IMRT
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Αφού ολοκληρωθεί ο ανάστροφος σχεδιασμός, εκτελείται η ρουτίνα ακολουθίας φύλλου και
δημιουργεί εξαιρετικά ακριβείς χάρτες πυκνότητας ενέργειας στις σταθμίσεις υποδέσμης. Οι χάρτες
πυκνότητας ενέργειας χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της κατανομής δόσης με τη χρήση
του αλγόριθμου δόσης εστιασμένης δέσμης. Αυτό προσφέρει μια καλή προσέγγιση του πιθανού
αποτελέσματος και, συνεπώς, θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη σύγκριση πλάνων και ως βάση
για τον προγραμματισμό θεραπείας.
Η κατάσταση του ευθύς υπολογισμού μπορεί να ανιχνευθεί εξετάζοντας τις κατανομές δόσης. Η
εμφάνιση δόσης μπορεί να συγκριθεί με την κανονική εμφάνιση δόσης. Αφού οριστικοποιηθεί ο
προ-προγραμματισμός, μπορείτε να συγκρίνετε τα διαφορετικά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας
τις καρτέλες Dual Reconst, Dual Mix και Dose Overlay.

Εκτέλεση βελτιστοποίησης
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9.3.2 Επικάλυψη δόσης

Καρτέλα Dose Overlay

Εικόνα 199 
Η καρτέλα Dose Overlay παρέχει τρεις προβολές που εμφανίζουν το τρέχον σύνολο τομών και
ένα ιστόγραμμα δόσης-όγκου με τα ποσοστά όγκου και δόσης για επιλεγμένα αποτελέσματα/
αντικείμενα.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ IMRT
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9.3.3 Διπλή ανακατασκευή

Καρτέλα Dual Reconst

Η καρτέλα Dual Reconst εμφανίζει προβολές τομής για κάθε επιλεγμένο προσανατολισμό και
επιλεγμένο αποτέλεσμα.

Εικόνα 200 

Σύγκριση πλάνων

Χρησιμοποιήστε τα ρυθμιστικά Comparison και Selection για να συγκρίνετε τα πλάνα:

Ρυθμιστικό Επεξήγηση

Comparison Εμφανίζονται τρεις προβολές τομών για το επιλεγμένο πλάνο στην αριστερή
πλευρά της οθόνης.

Selection Εμφανίζονται τρεις προβολές τομών για το επιλεγμένο πλάνο στη δεξιά πλευ-
ρά της οθόνης.

Επιλογές προβολής

Διατίθενται κουμπιά σε κάθε εικόνα επάνω αριστερά.
• Full Screen για εμφάνιση της τομής σε πλήρη οθόνη.
• Open DVH Dialog για εμφάνιση του ιστογράμματος δόσης-όγκου για τα αντικείμενα. Σε
αντίθεση με τη λίστα αντικειμένων που εμφανίζεται στην κύρια οθόνη, στο παράθυρο διαλόγου
ιστογράμματος δόσης-όγκου εμφανίζονται όλα τα αντικείμενα, για να μπορείτε να ελέγχετε το
ιστόγραμμα δόσης-όγκου για τα αντικείμενα που δεν αποτελούν άμεσο μέρος της διαδικασίας
IMRT.

Τρόπος σύγκρισης της κατανομής δόσης

Βήματα

1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κουμπί εμφάνισης δόσης για να προβάλετε την κατανομή
δόσης σε κάθε τομή.

Εκτέλεση βελτιστοποίησης

344 Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης Αναθ. 1.5 iPlan® RT Έκδ. 4.5



Βήματα

2. Επιλέξτε ένα αποτέλεσμα από τα ρυθμιστικά Comparison και Selection για την προβολή
αλλαγών στην κατανομή δόσης μεταξύ διαφορετικών αποτελεσμάτων.

3. Μετά την επιλογή ενός πλάνου από την αναπτυσσόμενη λίστα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για περεταίρω βήματα.

4.
Αφού είστε εντελώς ικανοποιημένοι με τη βελτιστοποίηση της δόσης, μεταβείτε στην
εργασία Treatment Planning για να πραγματοποιήσετε προσαρμογές των MU αν είναι
απαραίτητο (βλ. σελίδα 163).

Καθώς όλες οι πληροφορίες σχεδιασμού αποθηκεύονται στο πλάνο θεραπείας, όλα τα
προσωρινά αποθηκευμένα αρχεία IMRT μπορούν να διαγραφούν με μη αυτόματο τρόπο
από το φάκελο temp στην Windows Explorer (Εξερεύνηση των Windows) αφού
ολοκληρωθεί το πλάνο θεραπείας. Ίσως χρειαστεί να διαγράψετε αυτά τα προσωρινά
αποθηκευμένα αρχεία, καθώς ο μόνος σκοπός τους είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας
βελτιστοποίησης. Τα αχρησιμοποίητα προσωρινά αποθηκευμένα αρχεία καταργούνται
αυτόματα από το λογισμικό δύο εβδομάδες μετά από προεπιλογή.

Ανάλογα με το βαθμό ολοκλήρωσης των συστήματος σχεδιασμού που χρησιμοποιείτε, το
σύστημα καταγραφής και επαλήθευσης και το γραμμικό επιταχυντή, είναι δυνατή η
εξαγωγή ενός πεδίου φωτός παραμετροποίησης ως το πρώτο τμήμα κάθε ακολουθίας
φύλλων για IMRT. Αυτό επιτρέπει την επαλήθευση του συσχετισμού της ακολουθίας
φύλλων MLC με τις γωνίες δέσμης και τις ρυθμίσεις MU. Αυτό το πεδίο φωτός
παραμετροποίησης μπορεί να συμβάλλει σε υψηλότερη ποσότητα δόσης από το
αναμενόμενο, λόγω περιορισμών στο σύστημα ελέγχου χορήγησης.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ IMRT
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9.4 Αλγόριθμος IMRT

Γενικές πληροφορίες

Σε αντίθεση με τη θεραπεία σύμμορφης δέσμης, η ακτινοθεραπεία διαμορφωμένης έντασης
(IMRT) χρησιμοποιεί δέσμες με μη ομοιόμορφες κατανομές έντασης. Οι κατανομές έντασης
υπολογίζονται από έναν αλγόριθμο αντίστροφου προγραμματισμού και βελτιστοποιούνται κατά
τρόπο που εκπληρώνονται οι στόχοι του όγκου-στόχου και των υπό προστασία οργάνων (OAR)
με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Η διαμόρφωση των δεσμών επιτυγχάνεται με υπολογισμό μιας
ακολουθίας για τα κινούμενα φύλλα ενός κατευθυντήρα πολλαπλών φύλλων.

Πληροφορίες αλγόριθμου

Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται για τη λύση IMRT του iPlan RT Dose μπορούν να
διαιρεθούν σε περισσότερες από μία υποομάδες:
• Προϋπολογισμοί (υπολογισμοί αντικειμένου και υποδέσμης, βλ. σελίδα 347)
• Βελτιστοποίηση αντίστροφου σχεδιασμού (με πολλαπλά αποτελέσματα, βλ. σελίδα 348)
• Ακολουθία φύλλων (χρησιμοποιείται κατά τη βελτιστοποίηση και μετά, βλ. σελίδα 350)
• Ευθύς υπολογισμός (βλ. σελίδα 352)
Ο αλγόριθμος εστιασμένης δέσμης χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της τελικής δόσης των
δεσμών διαμορφωμένης έντασης που παρέχεται από τον κατευθυντήρα πολλαπλών φύλλων. Για
κάθε δέσμη, δημιουργείται το δισδιάστατο προφίλ έντασης ή ο χάρτης πυκνότητας ενέργειας από
τα μικρά τμήματα, λαμβάνοντας υπόψη τη διαρροή των φύλλων και τη δυναμική τους αν είναι
απαραίτητο.
Ο αλγόριθμος IMRT λαμβάνει υπόψη τις ήδη διαθέσιμες κατανομές δόσης άλλων ομάδων
θεραπείας ή των εισηγμένων όγκων δόσης και βελτιστοποιεί τις δέσμες IMRT για την εκπλήρωση
των περιορισμών των διαφορετικών αντικειμένων με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.
Κάθε χάρτης πυκνότητας δέσμης φ0 περιελίσσεται με τους πυρήνες της εστιασμένης δέσμης και
υπολογίζονται τα IDD. Ο υπολογισμός της συνολικής δόσης που παρέχεται από όλες τις δέσμες
είναι ανάλογος με τη θεραπεία σύμμορφης δέσμης, όπου χρησιμοποιούνται οι τροποποιημένοι
χάρτες ανομοιογενούς πυκνότητας ενέργειας. 

Παράδειγμα χάρτη πυκνότητας ενέργειας

Αυτό το παράδειγμα σχετίζεται με το περίγραμμα του PTV και τις θέσεις των φύλλων:

Εικόνα 201 

Αλγόριθμος IMRT
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9.4.1 Προϋπολογισμοί

Σχέσεις voxel

①

②
③

④

Εικόνα 202 

Αρ. Στοιχείο

① Φυσιολογικός ιστός

② OAR

③ PTV

④ Boost

Η σχέση voxel για όλα τα voxel εντός του εξωτερικού περιγράμματος:
• Όλα τα voxel σε αντικείμενα boost είναι boost voxel
• Όλα τα voxel σε PTV χωρίς αντικείμενα boost είναι PTV voxel
• Όλα τα voxel σε OAR είναι OAR voxel
• Όλα τα voxel σε μια επικαλυπτόμενη περιοχή των PTV και OAR αντιμετωπίζονται ανάλογα με
τις ρυθμίσεις προστασίας επικάλυψης για OAR (βλ. σελίδα 337)

• Όλα τα voxel σε περιοχές φυσιολογικού ιστού είναι voxel φυσιολογικού ιστού
Ανατρέξτε στο Wu 2000, ενότητα G + H για περισσότερες πληροφορίες.

Προϋπολογισμός υποδέσμης

Η διαδικασία για τον υπολογισμό υποδέσμες είναι η εξής:
• Υπολογίστε το κατάλληλο σχήμα για κάθε πεδίο γύρω από το αντίστοιχο PTV με τη χρήση του
καθορισμένου περιθωρίου. Δε χρησιμοποιούνται πληροφορίες OAR.

• Χρησιμοποιήστε το μέγεθος πλέγματος υποδέσμες για να διαχωρίσετε το σχήμα σε μικρότερα
υποδέσμες. Το σχήμα μπορεί να επεκταθεί λόγω στρογγυλοποίησης (προς τα επάνω).

• Για το κέντρο όλων των voxel αντικειμένου και για όλα τα ανάστροφα CIAO, υπολογίζεται μια
αρχική επίπτωση δόσης για χρήση κατά τη διόρθωση μετάδοσης.

• Για το κέντρο όλων των αντικειμένων voxel και για όλα τα υποδέσμες, υπολογίζεται μια αρχική
επίπτωση δόσης. Αν αυτή η επίπτωση δόσης είναι κάτω από ένα συγκεκριμένο ουδό, δεν
υπολογίζεται απευθείας για την αντίστροφη βελτιστοποίηση.

Ο υπολογισμός δόσης για τα μεμονωμένα υποδέσμες χρησιμοποιεί τη μέτρηση εστιασμένης
δέσμης του ισοδύναμου τετράγωνου πεδίου του CIAO. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για
ανταπόκριση μεταξύ ανάστροφου και ευθύς υπολογισμού.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ IMRT
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9.4.2 Βελτιστοποίηση αντίστροφου σχεδιασμού

Γενικές πληροφορίες

Η μηχανή ανάστροφου σχεδιασμού χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό Maximum Likelihood Estimator
(MLE) με δυναμικά μεταβαλλόμενη εφαρμογή ποινών, που έχει ως αποτέλεσμα τον αλγόριθμο
Dynamically Penalized Likelihood (αλγόριθμος DPL; Llacer 1997). Στη συνάρτηση-στόχο
εφαρμόζεται επίσης ένας περιορισμός εξομάλυνσης κατά Bayes.

Αλγόριθμος

Η συνάρτηση-στόχος (σε μορφή λογαριθμικής πιθανότητας) για τον αλγόριθμο DPL δίνεται ως
εξής:
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Στόχος της ρουτίνας βελτιστοποίησης είναι η εύρεση του ανύσματος των ροών ενέργειας των
υποδέσμης:

a aj( )=

για μεγιστοποίηση της συνάρτησης-στόχο. Αυτές οι ροές ενέργειας aj επί την επίδραση Fij της
υποδέσμης j στο voxel i με άθροιση όλων των υποδεσμών παρέχει την προβολή των πυκνοτήτων
ενέργειας στον τομέα δόσης ΣjFijaj. Οι περιορισμοί βελτιστοποίησης ορίζουν τις επιθυμητές τιμές
δόσης di και si για κάθε voxel στο PTV (D) και τον ευαίσθητο ιστό (S, OAR), αντίστοιχα.
Η μεγιστοποίηση πραγματοποιείται επαναληπτικά, όπως περιγράφεται στον Llacer 1997. Για αυτή
τη διαδικασία, η παράμετρος επιβολής ποινής βi, που ορίστηκε στην περιοχή OAR, ενημερώνεται
κατά την επανάληψη. Η διαφορά μεταξύ των τεσσάρων αποτελεσμάτων βελτιστοποίησης που
προσφέρει το iPlan RT, εξαρτάται από τη στάθμιση w της παραμέτρου επιβολής ποινής βi. Η ίδια
η στάθμιση wi αποτελεί προϊόν τριών άλλων σταθμίσεων:

wi wOARLevelwguardian_iwpriority_i=

Ανάλογα με την προτεραιότητα των OAR στο στάδιο βελτιστοποίησης (p = 0: “OAR Low”, p = 1:
“OAR Med” και p = 2: “OAR High”), η στάθμιση προσαρμόζεται με το:

wOARLevel_i 10 p 1–( )=

το wi εξαρτάται επίσης από την επιλεγμένη τιμή προφύλαξης OAR για το συγκεκριμένο αντικείμενο
OAR με wguardian_i στο διάστημα μεταξύ 0 και 1. Μια τιμή προφύλαξης OAR στο 66% αντιστοιχεί
με μια στάθμιση προφύλαξης 0,66. Η τιμή ποινής wiαυξάνεται επιπλέον, αν ο στόχος του OAR
υπολογίζεται κατά προτεραιότητα ή όχι: όταν είναι σε προτεραιότητα, η τιμή wpriority_i είναι 100.
Διαφορετικά είναι 1.
Ο τελευταίος όρος σε αυτή την εξίσωση είναι ένας τύπος συνάρτησης ποινής κατά Bayes για
φιλτράρισμα (Llacer 1998). Η παρέκκλιση της πυκνότητας ενέργειας για το υποδέσμες j από την
πυκνότητα ενέργειας των παρακείμενων υποδέσμες Nj παρέχει τον όρο για την τιμή. Η επίπτωση
των παρακείμενων υποδέσμες σταθμίζεται με την παράμετρο λk. Η ολική εξομάλυνση του
αποτελέσματος βελτιστοποίησης μπορεί να αναπροσαρμοστεί από το Filter Parameter για Sharp
Edge Smoothing (βλ. τον οδηγό αντίστροφου σχεδιασμού) που αντιπροσωπεύεται με το α στον
παραπάνω τύπο.

Αλγόριθμος IMRT
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Συμπέρασμα

Όπως φαίνεται από αυτόν τον τύπο, η ευελιξία στα αποτελέσματα βασίζεται κυρίως στη χρήση
μιας πολύ συγκεκριμένης ρύθμισης περιορισμού δόσης. Στην πραγματικότητα, οι περιορισμοί για
κάθε voxel μπορούν να τροποποιηθούν δυναμικά πριν από κάθε βήμα βελτιστοποίησης. Αυτή η
μέθοδος επιτρέπει τη χρήση οποιουδήποτε τύπου συνάρτησης ορισμού περιορισμού. Στο iPlan
RT, η ρύθμιση περιορισμού περιορίζεται στον ορισμό ενός αριθμού δειγμάτων συνδυασμών
δόσης-όγκου σε ένα ιστόγραμμα δόσης-όγκου (στόχοι βελτιστοποίησης).
Ένα πολύ σημαντικό όφελος αυτής της μεθόδου βελτιστοποίησης είναι η χρήση του φίλτρου κατά
Bayes που περιγράφηκε για τη βελτιστοποίηση (Llacer 1998). Η εξομάλυνση πραγματοποιείται
μόνο στην κατεύθυνση μετακίνησης του φύλλου με τη χρήση της σχέσης παρακείμενων
υποδέσμες.
Για μείωση του ενδεχόμενου θερμών υποδέσμες (πολύ υψηλής έντασης) κατά τη διάρκεια της
βελτιστοποίησης, η διαδικασία χρησιμοποιεί έναν περιορισμό θερμού υποδέσμες (άνω όριο) που
περιορίζει τον αλγόριθμο στην αντιστοίχιση των τιμών πυκνότητας ενέργειας. Αυτός ο περιορισμός
θερμού υποδέσμης γίνεται σε σχέση με το αντίστοιχο σύμμορφο πεδίο, συνεπώς συνυπολογίζει το
βάθος στον ιστό για κάθε δέσμη.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ IMRT
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9.4.3 Ακολουθία φύλλων

Γενικές πληροφορίες

Η ακολουθία φύλλων μπορεί να διαιρεθεί στα εξής μέρη:
• Μετακίνηση φύλλων για την παροχή πυκνότητας ενέργειας
• Βελτιστοποίηση tongue-and-groove
• Υπολογισµός µετάδοσης
• Αποφεύγετε την αλληλοεμπολοκή των φύλλων, αν χρειάζεται

Κίνηση φύλλων

Η βελτιστοποίηση tongue-and-groove (TAG) συγχρονίζει την έναρξη της κίνησης για κάθε ένα από
τα ζεύγη φύλλων. Πριν και μετά τη χορήγηση, το ζεύγος φύλλων κινείται αμέσως πίσω από τις
κύριες σιαγόνες.
• Η τυπική διαδικασία χωρίς βελτιστοποίηση TAG ξεκινά με όλα τα ζεύγη φύλλων ταυτόχρονα.
• Σε αντίθεση, η βελτιστοποίηση TAG υπολογίζει το τέλειο σημείο έναρξης, με τρόπο που το
μέγιστο μέγεθος συνεχούς πεδίου ανά τμήμα να είναι ανοικτό.

Βελτιστοποίηση tongue-and-groove

1 2 3 4

① ①

②

③

④

⑤

⑥
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Αρ. Στοιχείο

① Ζεύγη φύλλων

② Κατεύθυνση κίνησης φύλλων

③ Βασικός χάρτης πυκνότητας ενέργειας

Αλγόριθμος IMRT
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Αρ. Στοιχείο

④ Παροχή χωρίς tongue-and-groove

⑤ Παροχή με tongue-and-groove

⑥ Τμήματα (χρονισμός για τα φύλλα MLC)

Κατανόηση της βελτιστοποίησης TAG

Το αποτέλεσμα της βελτιστοποίησης TAG χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ολικής
χορήγησης για κάθε πεδίο. Αυτή η χορήγηση βρίσκεται σε ειδική σχέση με την αρχική χορήγηση
που αναπαρίσταται από τη μέγιστη ένταση κάθε πεδίου. Η σχέση είναι ενσωματωμένη στην
ανάστροφη διαδικασία σχεδιασμού για τον υπολογισμό της σωστής δόσης μετάδοσης και
χρησιμοποιείται για την παροχή πιο ακριβούς προ-σχεδιασμού.

Περιορισμοί

Ανάλογα με τις δυνατότητες του συστήματος χορήγησης ακτινοθεραπείας που χρησιμοποιείτε, οι
ακολουθίες φύλλων μπορεί να μην αναπαράγουν επακριβώς τη βελτιστοποιημένη κατανομή
πυκνότητας ενέργειας. Αν ο MLC έχει περιορισμούς στο υλικό, όπως ανεπαρκή αλληλεμπλοκή
των φύλλων, περιορισμένη υπέρβαση ή κενά σε στατικά φύλλα (π.χ. Siemens 3-D MLCs και
Elekta MLCi), το σχήμα των μεμονωμένων τμημάτων μπορεί να μην είναι το επιθυμητό. Αυτοί
είναι περιορισμοί του υλικού και συνεπώς δεν είναι δυνατή η επίλυσή τους, αν και η εφαρμογή της
σειράς των φύλλων περιλαμβάνει ειδικές βελτιστοποιήσεις για MLC χωρίς αλληλοεμπλοκή των
φύλλων και κενά στατικών φύλλων (βελτιστοποίηση flag pole).

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ IMRT
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9.4.4 Ευθύς υπολογισμός

Βασική επικόπηση

Ο ευθύς υπολογισμός βασίζεται στην ακολουθία των φύλλων αν και ο αλγόριθμος εστιασμένης
δέσμης χρησιμοποιεί ένα χάρτη πυκνότητας ενέργειας για αυτό το σκοπό. Ο τελικός χάρης
πυκνότητας ενέργειας δημιουργείται με τη χρήση μιας μεθόδου που προσομοιώνει την
πραγματική κίνηση των φύλλων, ακόμα και για δυναμικές ακολουθίες φύλλων.
Η μέθοδος step-and-shoot συγκεντρώνει τα διαφορετικά τμήματα το ένα πάνω στο άλλο. Η
δυναμική μέθοδος στην πραγματικότητα προσομοιώνει τη γραμμική κίνηση των φύλλων και ορίζει
το σωστό άνοιγμα με ακρίβεια.
Αυτές οι διαδικασίες εκτελούνται όλες σε ένα πολύ λεπτό πλέγμα και τέλος μετασχηματίζονται σε
ένα πλέγμα εστιασμένης δέσμης (μέγεθος πυρήνα).
Για τον τελικό υπολογισμό της επαλήθευσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο αλγόριθμος Monte
Carlo.
Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους αλγόριθμους δόσης εστιασμένης δέσμης και Monte Carlo
παρέχονται στον Τεχνικό οδηγό αναφοράς, Θέματα φυσικής της Brainlab.

Αλγόριθμος IMRT
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9.5 Βελτιστοποίηση ανοίγματος
9.5.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να εκτελέσετε βελτιστοποίηση ανοίγματος για θεραπείες HybridArc. Σχετίζεται στενά με
την ακτινοθεραπεία διαμορφωμένης έντασης (IMRT). Όπως και στη θεραπεία IMRT, ο σκοπός
είναι η χορήγηση μιας δέσμης τροποποιώντας το σχήμα της με την πάροδο του χρόνου σύμφωνα
με καθορισμένους στόχους αντίστροφου προγραμματισμού για το PTV και τα υπό προστασία
όργανα.
Αντίθετα με την IMRT, η ένταση της δέσμης δεν τροποποιείται κατά τη σταθερή θέση του
βραχίονα, αλλά κατά την κίνηση ενός τόξου. Ο αλγόριθμος βελτιστοποίησης ανοίγματος
υπολογίζει τα βελτιστοποιημένα σχήματα προγραμματισμού για ένα δυναμικό σύμμορφο τόξο, για
την εκπλήρωση των καθορισμένων στόχων.

Τεχνική

Μια θεραπεία δυναμικού σύμμορφου τόξου χρησιμοποιεί προσαρμογές φύλλων κατά την κίνηση
του τόξου. Κάθε τέτοιο τόξο χρησιμοποιεί σημεία ελέγχου με μέγεθος βήματος έκτασης βραχίονα
10°, που ορίζουν ένα σχήμα προγραμματισμού ειδικό για αυτήν την κατεύθυνση δέσμης. Τα φύλλα
του MLC προσαρμόζονται στα διαφορετικά σχήματα προγραμματισμού λαμβάνοντας υπόψη τους
ειδικούς περιορισμούς του μηχανήματος για τις κινήσεις των φύλλων του MLC.
Η τεχνική βελτιστοποίησης ανοίγματος προσδιορίζει τώρα τα σχήματα προγραμματισμού που
εκπληρώνουν τους προκαθορισμένους στόχους της IMRT.
Η βελτιστοποίηση ανοίγματος είναι σχεδόν ίδια με τη βελτιστοποίηση πολλών ομοεπίπεδων
δεσμών IMRT: πρώτα βελτιστοποιούνται οι τιμές πυκνότητας ενέργειας των δεσμών και στη
συνέχεια αυτές οι τιμές μετατρέπονται σε μοτίβα φύλλων. Κατά τη διάρκεια μιας βελτιστοποίησης
ανοίγματος:
1. Το σχήμα δέσμης κάθε σημείου ελέγχου διαιρείται σε υποδέσμες πυκνότητας ενέργειας ειδικής

για το τόξο.
2. Ο αλγόριθμος βελτιστοποίησης προσδιορίζει, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα άλλα σημεία

ελέγχου, το βέλτιστο μοτίβο πυκνότητας ενέργειας για κάθε σημείο ελέγχου, για την εκπλήρωση
των επιθυμητών στόχων. Αντίθετα με τα μοτίβα πυκνότητας ενέργειας της IMRT, η πυκνότητα
ενέργειας βελτιστοποίησης ανοίγματος χρησιμοποιεί μόνο δύο επίπεδα υποδέσμης πυκνότητας
ενέργειας: με πλήρη ακτινοβόληση και χωρίς καθόλου ακτινοβόληση. Το διάγραμμα αυτό
δείχνει το μοτίβο πυκνότητας ενέργειας βελτιστοποίησης ανοίγματος ενός σημείου ελέγχου.

Εικόνα 204 
3. Το προκύπτον μοτίβο πυκνότητας ενέργειας του σημείου ελέγχου χρησιμοποιείται για τη

δημιουργία του ειδικού για αυτό σχήματος προγραμματισμού.
4. Τα φύλλα του MLC προσαρμόζονται στα βελτιστοποιημένα σχήματα προγραμματισμού

λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικούς περιορισμούς του μηχανήματος για τις κινήσεις των φύλλων
του MLC.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ IMRT
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Προσαρμογή των παραμέτρων βελτιστοποίησης ανοίγματος

Το αποτέλεσμα βελτιστοποίησης (OAR που προστατεύονται με χαμηλότερη, μεσαία και υψηλότερη
προτεραιότητα) μπορεί να επιλεχθεί στο θεματικό μενού της ομάδας θεραπείας.
Η ανάλυση του υποδέσμης τόξου εξαρτάται από το μικρότερο διαθέσιμο όγκο PTV και το
ρυθμισμένο μέγεθος πλέγματος υπολογισμού δόσης (βλ. σελίδα 234).
Το μέγεθος πλέγματος υπολογισμού αντίστροφης βελτιστοποίησης για το PTV και το OAR
ρυθμίζεται σύμφωνα με το μέγεθος πλέγματος που ορίζεται στις ιδιότητες του RTPlan (βλ. σελίδα
222).

Με τον αντίστροφο προγραμματισμό, δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί ότι οι καθορισμένοι
στόχοι και περιορισμοί θα διατηρηθούν. Συνεπώς, πρέπει να πραγματοποιηθεί μια τελική
επαλήθευση, που θα συμπεριλαμβάνει όλους τους τυπικούς ελέγχους.

Προσαρμογή των βελτιστοποιημένων σχημάτων προγραμματισμού

Μετά τη βελτιστοποίηση ενός υβριδικού τόξου (HybridArc) μέσω ανοίγματος ή IMRT, εξακολουθεί
να είναι δυνατή η τροποποίηση του σχήματος προγραμματισμού του με λεπτομερέστερη ρύθμιση
της κατανομής δόσης που προκύπτει.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για να επαναφέρετε το σχήμα προγραμματισμού στο αρχικό του μη βελτιστοποιημένο
σχήμα, πρέπει να μηδενίσετε το αποτέλεσμα βελτιστοποίησης ανοίγματος. Σε περίπτωση ενός
HybridArc με βελτιστοποιημένο άνοιγμα, δεν είναι δυνατή η επαναφορά άλλων χειροκίνητων
αλλαγών του σχήματος προγραμματισμού στο αρχικό βελτιστοποιημένο σχήμα προγραμματισμού.
 

Βελτιστοποίηση ανοίγματος
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10 ΒΗΜΑΤΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ
10.1 Έγκριση πλάνου

Γενικές πληροφορίες

Αφού ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός θεραπείας, το πλάνο θεραπείας πρέπει να έχει:
• ελεγχθεί από τον ιατρό (βλ. σελίδα 373)
• επαληθευτεί από τον φυσικό (βλ. σελίδα 377)
Αυτό διασφαλίζει ότι μόνο τα ολοκληρωμένα και διεξοδικά ανασκοπημένα πλάνα
χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ασθενή. Αν φορτώσετε ένα εγκεκριμένο πλάνο, εμφανίζεται ένα
αντίστοιχο μήνυμα.
Ο μηχανισμός έγκρισης επισημαίνει ως εγκεκριμένα τα πλάνα με ένα σύμβολο σηκωμένου
αντίχειρα. Αυτά τα πλάνα αποθηκεύονται σε κατάσταση μόνο για ανάγνωση και αυτή δεν μπορεί
να αλλάξει. Έτσι διασφαλίζεται ότι το πλάνο βρίσκεται στην κατάσταση στην οποία είχε εγκριθεί.
Με τη χορήγηση θεραπείας στους ασθενείς μόνο με εγκεκριμένα πλάνα είναι δυνατή η
παρακολούθηση των πλάνων που τους έχουν χορηγηθεί, ενώ διασφαλίζεται ότι το πλάνο είναι
έτοιμο για θεραπεία. Συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση του μηχανισμού έγκρισης.

Για να διασφαλιστεί η κατάλληλη ποιότητα του πλάνου θεραπείας, η ποιότητα των
παραμέτρων εισόδου είναι ζωτικής σημασίας. Όλες οι παράμετροι εισόδου,
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των μετρήσεων δόσης, των εικόνων ασθενή, του
ορισμού όγκων θεραπείας, των υπό προφύλαξη οργάνων και της παραμετροποίησης του
πλάνου θεραπείας κ.λπ., πρέπει να ανασκοπηθούν με προσοχή πριν από τη θεραπεία. Η
ποιότητα του πλάνου θεραπείας εξαρτάται από την ποιότητα των παραμέτρων εισόδου
που εφαρμόζονται.

Εκχώρηση δικαιωμάτων έγκρισης

Το iPlan RT Dose χρησιμοποιεί την εφαρμογή Authorization Manager (Διαχείριση
εξουσιοδότησης) της Microsoft για τον ορισμό δικαιωμάτων έγκρισης των πλάνων θεραπείας από
διάφορους ρόλους χρηστών. Τα δικαιώματα για διαφορετικούς χρήστες μπορούν να
διαμορφωθούν σύμφωνα με τους διαφορετικούς ρόλους κατά την εγκατάσταση του συστήματος.
Αν θέλετε να τροποποιήσετε τη δομή ρόλων ή να εισάγετε νέους ρόλους χρηστών, επικοινωνήστε
με τον ειδικό υποστήριξης της Brainlab. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Authorization
Manager (Διαχείριση εξουσιοδότησης) παρέχονται στην αντίστοιχη τεχνική τεκμηρίωση της
Microsoft.

Σημειώσεις για την ασφάλεια

Πρέπει να εγκρίνετε πάντα το τελικό πλάνο πριν από την εξαγωγή, για να διασφαλιστεί ότι
δεν έχει τροποποιηθεί κατά λάθος. Πρέπει να εξάγετε πάντα το πλάνο στο επιλεγμένο
σύστημα (τρίτου κατασκευαστή ή ExacTrac) αμέσως μετά την έγκριση.

Εάν επιθυμείτε να εγκρίνετε ένα δεύτερο πλάνο για έναν ασθενή, η έγκριση των
υφιστάμενων πλάνων πρέπει να ανακληθεί (βλ. σελίδα 385) ή τα υφιστάμενα πλάνα
πρέπει να αποθηκευτούν με διαφορετικό όνομα, καθώς τα εγκεκριμένα πλάνα έχουν
προστασία εγγραφής. Πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα αν έχει γίνει ήδη εξαγωγή του
προηγούμενου πλάνου, π.χ. σε σύστημα R&V ή σε ελεγκτή MLC. Είναι επίσης πιθανό να
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διαγράψετε πλάνα που έχουν εξαχθεί προηγουμένως αν δεν είναι πλέον απαραίτητα, ώστε
η θεραπεία ασθενή να μην χρησιμοποιήσει κάποιο παλιό πλάνο.

Έγκριση πλάνου
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10.2 Αναθεώρηση από ιατρό

Γενικές πληροφορίες

Το βήμα Physician’s Review δίνει τη δυνατότητα στον ιατρό να ελέγξει τα σχεδιασμένα
αντικείμενα και την αναλογία όγκου δόσης για κάθε αντικείμενο.

iPlan RT Review

Το βήμα Physician’s Review μπορεί επίσης να εκτελεστεί χωρίς την εκκίνηση του iPlan RT.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το αυτόνομο λογισμικό του iPlan RT Review από την επιφάνεια
εργασίας και να το χρησιμοποιήσετε για τη φόρτωση, αναθεώρηση και έγκριση ενός πλάνου με
τον ίδιο τρόπο όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

Κύρια οθόνη

Εικόνα 205 

Καρτέλα POI

Τα σημεία ενδιαφέροντος που έχουν οριστεί για το πλάνο θεραπείας (βλ. σελίδα 251)
αναγράφονται στην καρτέλα POI.

Καρτέλα Functions

Όλα τα κατατμημένα αντικείμενα που έχουν σχεδιαστεί (βλ. σελίδα 117) αναγράφονται στην
καρτέλα Functions.

Τύπος αντικειμένου Χρώμα

PTV Πράσινο

Αντικείμενα OAR για τα οποία έχουν οριστεί περιορισμοί Μπλε

Λοιπά Μαύρο
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Δημιουργία ενός αντικειμένου δόσης

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο δόσης κάνοντας κλικ στο Create Dose Object... Βλ.
σελίδα 289.

Τρόπος αναθεώρησης αντικειμένων και αναλογιών δόσης-όγκου

Βήματα

1. Επιλέξτε την καρτέλα DVH/Reconstructions.

2.

Επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε να επαληθεύσετε από τη λίστα στην καρτέλα Functi-
ons.
Οι προβολές προγραμματισμού και το διάγραμμα του ιστογράμματος δόσης-όγκου επάνω
αριστερά στην οθόνη ενημερώνονται, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αναθεωρήσετε το
αντικείμενο και την αναλογία δόσης-όγκου του.

3. Μετά τον έλεγχο, το πλάνο θεραπείας πρέπει να εγκριθεί χρησιμοποιώντας το κουμπί
Plan Approval το οποίο παρέχεται στην περιοχή των λειτουργιών (βλ. σελίδα 375).

Αναθεώρηση από ιατρό
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10.2.1 Έγκριση από ιατρό

Τρόπος ενεργοποίησης της έγκρισης

Στην περιοχή λειτουργιών, κάντε κλικ στην επιλογή Plan Approval.

Τρόπος αναθεώρησης της κατάστασης πλάνου

Εάν το πλάνο θεραπείας περιέχει ανακολουθίες, τότε εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Plan
Status (βλ. σελίδα 303).

Βήματα

1. Αναθεωρήστε τυχόν σφάλματα και προειδοποιήσεις και διορθώστε το πλάνο θεραπείας
όπου απαιτείται πριν συνεχίσετε.

2.

• Αν αποφασίσετε να μην τροποποιήσετε το πλάνο θεραπείας, πατήστε OK στο
παράθυρο διαλόγου Plan Status για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Approval.

• Για να τροποποιήσετε το πλάνο θεραπείας, πατήστε το κουμπί Cancel για να κλείσετε
το παράθυρο διαλόγου Plan Status. Αφού πραγματοποιήσετε τις απαιτούμενες
τροποποιήσεις στο πλάνο θεραπείας, κάντε κλικ ξανά στην επιλογή Plan Approval από
την περιοχή λειτουργιών για να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Approval.

Παράθυρο διαλόγου Approval

Εικόνα 206 

Τρόπος έγκρισης του πλάνου

Βήματα

1.

Στο παράθυρο διαλόγου Approval, το πλάνο θεραπείας πρέπει να εγκριθεί από τους
καθορισμένους χρήστες (π.χ. θεράποντες ιατρούς). Μπορεί να υπάρχει ένας ή δύο
υπεύθυνοι έγκρισης, ανάλογα με τον τρόπο διευθέτησης του iPlan RT Dose.
• Σε κάθε πεδίο Authorized by, εισαγάγετε το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε για να
συνδεθείτε με τον σταθμό σχεδιασμού, όπως και ένα δεύτερο έγκυρο όνομα χρήστη
(βλ. σελίδα 371).

• Καταχωρήστε τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης για κάθε χρήστη.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την έγκριση.

3. Τώρα σας ζητείται να αποθηκεύσετε το εγκεκριμένο πλάνο θεραπείας (βλ. σελίδα 54).

ΒΗΜΑΤΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ
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Βήματα

4. Μόλις αποθηκευτεί και εγκριθεί το πλάνο θεραπείας, εμφανίζεται ένα αντίστοιχο μήνυμα.

Τρόπος ανάκλησης της έγκρισης πλάνου

Εάν απαιτείται, η έγκριση της θεραπείας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας
το κουμπί Revoke Approval στο παράθυρο διαλόγου Approval (βλ. σελίδα 385).

Αναθεώρηση από ιατρό
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10.3 Επαλήθευση από φυσικό

Γενικές πληροφορίες

Το βήμα Physicist’s Verification δίνει τη δυνατότητα σε έναν φυσικό να επαληθεύσει τις ομάδες
θεραπείας, καθώς και τα στοιχεία του πλάνου θεραπείας.

Κύρια οθόνη

Εικόνα 207 

Περιεχόμενα των προβολών σχεδιασμού

Εκτός από τις συνήθεις καρτέλες Overview, Slices, X-ray Images και Plan Content (βλ. σελίδα
46), παρέχονται οι ακόλουθες πρόσθετες καρτέλες:
• Field Reconstruction (βλ. σελίδα 378)
• Setup DRRs (βλ. σελίδα 380)

Καρτέλα Functions

Όλες οι ομάδες θεραπείας (βλ. σελίδα 203) καθώς και τα στοιχεία θεραπείας (βλ. σελίδα 211) που
έχουν σχεδιαστεί αναγράφονται στην καρτέλα Functions.
Κάθε στοιχείο θεραπείας εμφανίζεται τώρα με ένα σημάδι ελέγχου, που δηλώνει ότι δεν είναι
πλέον δυνατή η επεξεργασία.

ΒΗΜΑΤΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ
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①
②

Εικόνα 208 

Αρ. Στοιχείο

① Ομάδα θεραπείας

② Στοιχείο θεραπείας

Τρόπος αναθεώρησης του πλάνου θεραπείας

Βήματα

1.

Επιλέξτε το στοιχείο προς επαλήθευση από τη λίστα στην καρτέλα Functions. Οι
πληροφορίες ιδιοτήτων που παρέχονται στην περιοχή λειτουργιών, ενημερώνονται
ανάλογα.
Ελέγξτε τις πληροφορίες στην καρτέλα Field Reconstructions (βλ. σελίδα 378).
Ελέγξτε το Setup DRRs (βλ. σελίδα 380).

2. Μετά τον έλεγχο, το πλάνο θεραπείας πρέπει να εγκριθεί χρησιμοποιώντας το κουμπί
Plan Approval το οποίο παρέχεται στην περιοχή των λειτουργιών (βλ. σελίδα 383).

3. Παρέχονται επίσης διάφορες λειτουργίες εξαγωγής (βλ. σελίδα 389).

Καρτέλα Field Reconstruction

Σε αυτήν την καρτέλα παρέχονται πληροφορίες για το στοιχείο που είναι επιλεγμένο στην καρτέλα
Functions.

Επαλήθευση από φυσικό
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①

②

③

④

Εικόνα 209 

Αρ. Στοιχείο Λειτουργία

① Προβολή πεδίου Μια προβολή πεδίου εναποτιθέμενη σε μια τομή CT. Βλ. σελί-
δα 266.

② Απεικόνιση όψης μέσα
από τη δέσμη Βλ. σελίδα 274.

③ Προβολή βάθους Βλ. σελίδα 264.

④ Προβολή ΨΑΑ Η ΨΑΑ έχει προσανατολισμό προς την ίδια κατεύθυνση με την
εικόνα υπολογιστικής τομογραφίας στην προβολή πεδίου.

ΒΗΜΑΤΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ
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10.3.1 Προβολή ΨΑΑ

Γενικές πληροφορίες

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις ΨΑΑ που έχουν επιλεγεί κατά τον σχεδιασμό της θεραπείας, οι ΨΑΑ
ρύθμισης περιλαμβάνονται επίσης στην εκτύπωση της θεραπείας (βλ. σελίδα 427), καθώς και στα
δεδομένα που έχουν εξαχθεί μέσω DICOM (βλ. σελίδα 397).

①

②③

Εικόνα 210 

Αρ. Στοιχείο

① Τα αντικείμενα PTV εμφανίζονται ως περιγράμματα σε κάθε ΨΑΑ.

② Το ρυθμιστικό προσαρμόζει την αντίθεση μεταξύ οστού και ιστού ταυτόχρονα για όλες τις
ΨΑΑ.

③ Το κουμπί ρύθμισης εικόνων στην κλίμακα του γκρι μεταβάλλει τη ρύθμιση εικόνων στην
κλίμακα του γκρι μόνο για την ΨΑΑ (βλ. σελίδα 531).

Επαλήθευση από φυσικό
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Τρόπος αλλαγής περιεχομένων των ΨΑΑ

Για να επιλέξετε τις πληροφορίες που θα συμπεριλαμβάνονται στις προβολές επικάλυψης των
ΨΑΑ:

Βήματα

1.

Επιλέξτε το πλάνο θεραπείας στην περιοχή Functions και κάντε κλικ στο Properties.
Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου RTPlan Properties.

2.

Επιλέξτε την καρτέλα DRR Overlays. Ενεργοποιήστε τα περιεχόμενα που θέλετε να δείτε
να εμφανίζονται στην ΨΑΑ. Στην ενέργεια αυτή περιλαμβάνεται απόφαση αν θέλετε να
εμφανίζεται ένα δίκτυο σταυρονημάτων και πληροφορίες κλιμάκωσης:

Η πραγματική κλίμακα του δικτύου σταυρονηµάτων μπορεί να είναι στο επίπεδο
ισόκεντρου ή στο επίπεδο απεικονιστή, ανάλογα με τη διαμόρφωση των iPlan RT Dose και
Physics Administration. Όταν χρησιμοποιείτε το δίκτυο σταυρονημάτων για τοποθέτηση,
πρέπει να επαληθεύετε με προσοχή αν η κλίμακα έχει ρυθμιστεί σύμφωνα με τη διαδικασία
τοποθέτησης.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τις πληροφορίες της ΨΑΑ που χρησιμοποιούνται στις εκτυπώσεις
(βλ. σελίδα 427), καθώς και στα δεδομένα θεραπείας που εξάγονται μέσω DICOM (βλ. σελίδα
397).

ΒΗΜΑΤΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ
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Τρόπος αλλαγής ετικετών και γωνιών των ΨΑΑ

Βήματα

1.

Επιλέξτε την ομάδα θεραπείας στην περιοχή Functions και κάντε κλικ στο Properties.
Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Properties.

2.

Επιλέξτε την καρτέλα DRRs. Μπορείτε να επιλέξετε μια δέσμη, να εισάγετε ένα όνομα και
τις γωνίες βραχίονα και τραπεζιού.

Το Imager ορίζεται με το εργαλείο Physics Administration.
Για τα περιεχόμενα της καρτέλας ΨΑΑ Overlays, βλ. σελίδα 381.

Επαλήθευση από φυσικό
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10.3.2 Έγκριση από φυσικό

Τρόπος ενεργοποίησης της έγκρισης

Στην περιοχή λειτουργιών, κάντε κλικ στην επιλογή Plan Approval.

Τρόπος αναθεώρησης της κατάστασης πλάνου

Βήματα

1.

Εάν το πλάνο θεραπείας περιέχει ανακολουθίες, τότε εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου
Plan Status (βλ. σελίδα 303). Τα σφάλματα και οι προειδοποιήσεις ειδικότερα θα πρέπει
να αναθεωρούνται και το πλάνο θεραπείας να διορθωθεί όταν είναι απαραίτητο πριν
συνεχίσετε.

2.

• Αν αποφασίσετε να μην τροποποιήσετε το πλάνο θεραπείας, πατήστε OK στο
παράθυρο διαλόγου Plan Status για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Approval.

• Για να τροποποιήσετε το πλάνο θεραπείας, πατήστε το κουμπί Cancel για να κλείσετε
το παράθυρο διαλόγου Plan Status. Αφού πραγματοποιήσετε τις απαιτούμενες
τροποποιήσεις στο πλάνο θεραπείας, κάντε κλικ ξανά στην επιλογή Plan Approval από
την περιοχή λειτουργιών για να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Approval.

Παράθυρο διαλόγου Approval

Εικόνα 211 

Τρόπος έγκρισης του πλάνου

Βήματα

1.

Στο παράθυρο διαλόγου Approval, το πλάνο θεραπείας πρέπει να εγκριθεί από τους
καθορισμένους χρήστες. Μπορεί να υπάρχει ένας ή δύο υπεύθυνοι έγκρισης, ανάλογα με
τον τρόπο διευθέτησης του iPlan RT Dose.
• Σε κάθε πεδίο Authorized by, εισαγάγετε το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε για να
συνδεθείτε με τον σταθμό σχεδιασμού, όπως και ένα δεύτερο έγκυρο όνομα χρήστη
(βλ. σελίδα 371).

• Καταχωρήστε τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης για κάθε χρήστη.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την έγκριση.

3. Τώρα σας ζητείται να αποθηκεύσετε το εγκεκριμένο πλάνο θεραπείας (βλ. σελίδα 54).

ΒΗΜΑΤΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ
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Βήματα

4. Μόλις αποθηκευτεί και εγκριθεί το πλάνο θεραπείας, εμφανίζεται ένα αντίστοιχο μήνυμα.

Τρόπος ανάκλησης της έγκρισης πλάνου

Εάν απαιτείται, η έγκριση της θεραπείας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας
το κουμπί Revoke Approval στο παράθυρο διαλόγου Approval (βλ. σελίδα 385).

Επαλήθευση από φυσικό
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10.4 Ανάκληση της έγκρισης πλάνου θεραπείας
10.4.1 Ανάκληση της έγκρισης πλάνου

Γενικές πληροφορίες

Αφού εγκριθεί το πλάνο θεραπείας, μπορείτε να ανακαλέσετε την έγκριση, για παράδειγμα αν
θέλετε να τροποποιήσετε περαιτέρω το πλάνο.
Οποιοσδήποτε χρήστης με εξουσιοδότηση έγκρισης του πλάνου θεραπείας μπορεί να ανακαλέσει
την υπάρχουσα έγκριση.

Παράθυρο διαλόγου Approval

Εικόνα 212 

Ανάκληση της έγκρισης πλάνου

Βήματα

1. Στην περιοχή λειτουργιών, κάντε κλικ στην επιλογή Plan Approval.

2.
Στο παράθυρο διαλόγου Approval που εμφανίζεται, τα πεδία εξουσιοδότησης
εμφανίζονται με γκρι χρώμα (απενεργοποιημένα).
Για ανάκληση της έγκρισης, κάντε κλικ στην επιλογή Revoke Approval.

ΒΗΜΑΤΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ
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Βήματα

3.

Στο παράθυρο διαλόγου Authorization, καταχωρήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό
πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στο σταθμό προγραμματισμού.
Για να καταργήσετε την κατάσταση έγκρισης από ένα εγκεκριμένο πλάνο θεραπείας,
πρέπει να διαθέτετε τα κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης.

4. Κάντε κλικ στο OK για να ανακαλέσετε την έγκριση του πλάνου θεραπείας.

Ανάκληση της έγκρισης πλάνου θεραπείας
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11 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΩΝ
11.1 Δημιουργία νέου αρχείου

Τρόπος ενεργοποίησης δημιουργίας αρχείου

Κάντε κλικ στο New Archive στην περιοχή επιλογών της σελίδας οδηγού Load Archives που
εμφανίζεται αμέσως μετά την εκκίνηση του λογισμικού (βλ. σελίδα 67).

Σελίδα οδηγού New Archive

Εικόνα 213 

Τρόπος επιλογής του τύπου αρχείου

Βήματα

1. Στη σελίδα οδηγού New Archive, επιλέξτε τον απαιτούμενο τύπο αρχείου κάνοντας κλικ
στο αντίστοιχο όνομα ή εικονίδιο.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί Next για να ορίσετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Στη σελίδα New Archive παρατίθενται μόνον οι ενεργοποιημένοι τύποι μορφής
δεδομένων (με άδεια), όπως η μορφή της Brainlab.
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΩΝ
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11.1.1 Ρυθμίσεις για το νέο αρχείο: μορφή Brainlab

Γενικές πληροφορίες

Αυτό το αρχείο χρησιμοποιείται για δεδομένα στη σύνθετη μορφή Brainlab. Οι ρυθμίσεις που
ορίζετε σε αυτό το βήμα μπορούν να προσαρμοστούν, στη συνέχεια, ανά πάσα στιγμή
χρησιμοποιώντας το κουμπί Settings στη σελίδα οδηγού Load Archives.

Σελίδα οδηγού Brainlab format

Εικόνα 214 

Τρόπος ορισμού βασικών ρυθμίσεων Brainlab

Βήματα

1. Καταχωρήστε το κατάλληλο όνομα για το αρχείο στο πεδίο Archive Name.

2.

• Στο πεδίο Data path, καταχωρήστε τη διαδρομή αρχείου για τα δεδομένα ασθενή με μη
αυτόματο τρόπο.

• Εναλλακτικά, μεταβείτε στη σχετική δικτυακή ή τοπική διαδρομή χρησιμοποιώντας το
κουμπί Browse.

3. Για να επαληθεύσετε ότι η διαδρομή αρχείου είναι ενεργή, κάντε κλικ στην επιλογή Test
connection.

4. Κάντε κλικ στο OK για να επιστρέψετε στη σελίδα οδηγού Load Archives όπου μπορείτε
να φορτώσετε το απαιτούμενο αρχείο, όπως περιγράφεται στη σελίδα 67.

Δημιουργία νέου αρχείου
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12 ΕΞΑΓΩΓΗ
12.1 Επισκόπηση εξαγωγής

Διαθέσιμες επιλογές εξαγωγής

Το iPlan RT Dose παρέχει τις παρακάτω επιλογές εξαγωγής:
• Εξαγωγή δόσης (βλ. σελίδα 390)
• Εξαγωγή μέσω DICOM και άλλων μορφών (βλ. σελίδα 397)

Σημειώσεις για την ασφάλεια

Οι επιλογές επιτρέπουν την τροποποίηση του ονόματος ή/και του αναγνωριστικού ενός
ασθενή. Ωστόσο, αυτή η λειτουργία πρέπει να χρησιμοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή,
καθώς μπορεί να προκαλέσει σύγχυση μεταξύ των διαφορετικών πλάνων για
διαφορετικούς ασθενείς.

ΕΞΑΓΩΓΗ
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12.2 Εξαγωγή δόσης
12.2.1 Εξαγωγή πληροφοριών δόσης

Γενικές πληροφορίες

Αυτή η λειτουργία καθιστά δυνατή την εξαγωγή ογκομετρικών πληροφοριών, πληροφοριών
επιπέδου ή πληροφοριών γραμμικής κατανομής δόσης σε ένα αρχείο.

Τρόπος ενεργοποίησης εξαγωγής δόσης

Κάντε κλικ στο Dose στην ενότητα Export του βήματος Physicist’s Verification. Εμφανίζεται ένα
παράθυρο διαλόγου που περιέχει αξονικές, στεφανιαίες και οβελιαίες προβολές εικόνων και μια
αντίστοιχη εμφάνιση δόσης.

Παράθυρο διαλόγου Dose Export

Εικόνα 215 

Ορισμός δεδομένων εξαγωγής

Στοιχείο Λειτουργία

Region selection

Μπορείτε να επιλέξετε μια περιοχή για την οποία θα εξάγετε πληρο-
φορίες δόσης. Η επιλογή μπορεί να γίνει είτε βάσει:
• Όγκου
• Επιπέδου σάρωσης (αξονική, στεφανιαία ή οβελιαία)
• Γραμμικής κατεύθυνσης (αριστερά-δεξιά LR, εμπρός-πίσω AP,
πόδια-κεφαλή FH)

Εξαγωγή δόσης
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Στοιχείο Λειτουργία

Dose Range

Μπορείτε να ορίσετε:
• Συντεταγμένες για προσδιορισμό του εύρους δεδομένων δόσης για
εξαγωγή (L και R), (A και P), (F και H).

• Ένα αντίστοιχο μέγεθος Step (σε χιλιοστά) για κάθε ζεύγος συντε-
ταγμένων.

Πλαίσιο εικόνας

Μπορείτε να ορίσετε το εύρος των δεδομένων δόσης για εξαγωγή το-
ποθετώντας το δείκτη του ποντικιού πάνω από το μπλε πλαίσιο σε
μία από τις προβολές εικόνων και προσαρμόζοντας το πλαίσιο.

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τρέχον ισόκεντρο (ομάδα θερα-
πείας) ως αναφορά όταν ορίζετε το εύρος δόσης.

• Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε κύλιση στις διαθέσιμες το-
μές με το ποντίκι για να εντοπίσετε την κατάλληλη περιοχή ενδια-
φέροντος.

Export filename
Μπορείτε να εισάγετε ένα όνομα αρχείου, π.χ. Dose_Export.txt.
Η προεπιλεγμένη διαδρομή είναι C:\Brainlab\Export\Dose\. Αυτό
μπορεί να τροποποιηθεί με χρήση της λειτουργίας Browse ...

Single Beam Export Βλ. παρακάτω.

Μεμονωμένα ή πολλαπλά αρχεία

Επιλογές

Για την εξαγωγή ξεχωριστού αρχείου για κάθε σχεδιασμένη δέσμη ή τόξο, ενεργοποιήστε την
επιλογή Single Beam Export.
• Κάθε αρχείο εξαγωγής υποδεικνύει τη συνολική δόση που συνέβαλε η σχετική δέσμη ή το σχε-
τικό τόξο για όλα τα κλάσματα.

• Το όνομα κάθε αρχείου εξαγωγής είναι το όνομα αρχείου που έχει εισαχθεί στο πεδίο Export
filename στο όνομα της εν λόγω ομάδας θεραπείας και του στοιχείου θεραπείας.

Για την εξαγωγή των πληροφοριών συνολικής δόσης για ολόκληρο το πλάνο σε ένα αρχείο, απε-
νεργοποιήστε την επιλογή Single Beam Export.
• Το αρχείο εξαγωγής περιέχει την κατανομή συνολικής δόσης για ολόκληρο το πλάνο, για όλα
τα κλάσματα, ενώ περιλαμβάνει και όλα τα στοιχεία της ενεργής μήτρας δόσης.

• Το όνομα κάθε αρχείου εξαγωγής είναι το όνομα αρχείου που εισάγεται στο πεδίο Export
filename.

ΕΞΑΓΩΓΗ
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Πληροφορίες για τα αρχεία εξαγωγής

Όλα τα αρχεία εξαγωγής ξεκινούν με τις ίδιες πληροφορίες κεφαλίδας που περιγράφουν την
έκδοση λογισμικού, τον ασθενή, τον τύπο θεραπείας, τα δεδομένα δέσμης κ.λπ.
Συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των επιπέδων, γραμμών και στηλών, καθώς και πληροφορίες
σχετικά με τη μονάδα των καταχωρήσεων πίνακα.

Τρόπος εκτέλεσης εξαγωγής

Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να εκτελέσετε την εξαγωγή.

Εξαγωγή δόσης
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12.2.2 Εξαγωγή της δόσης πυκνότητας ενέργειας

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για την εξαγωγή των κατανομών δόσης για
μεμονωμένες δέσμες (σύμμορφη και IMRT) που περιέχονται στο πλάνο θεραπείας.
Χρησιμοποιώντας ένα ομοιογενές κυβοειδές ομοίωμα και με ακτινοβόληση των μεμονωμένων
πεδίων στο φιλμ, η κατανομή δόσης για κάθε δέσμη μπορεί να συγκριθεί με τις μετρούμενες τιμές,
ώστε για παράδειγμα να πραγματοποιηθεί έλεγχος ποιότητας IMRT μίας δέσμης.
Για σκοπούς σύγκρισης, οι εν λόγω δέσμες ευθυγραμμίζονται και στοιχίζονται κάθετα προς την
επιφάνεια του ομοιώματος.

Η δόση εξαγωγής βασίζεται στην τιμή MU για ένα κλάσμα και υπολογίζεται με τη χρήση του
αλγόριθμου εστιασμένης δέσμης. Ο αλγόριθμος Monte Carlo δεν χρησιμοποιείται σε αυτή
την περίπτωση.

Τρόπος ενεργοποίησης εξαγωγής δόσης πυκνότητας ενέργειας

Κάντε κλικ στο Fluence Dose στην ενότητα Export του βήματος Physicist’s Verification.

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για θεραπείες τόξου. Ως αποτέλεσμα, είναι δυνατή η
εξαγωγή μόνο πληροφοριών δέσμης για σύνθετα πλάνα που περιέχουν τόξα και δέσμες.

Παράθυρο διαλόγου Fluence Dose

Εικόνα 216 

ΕΞΑΓΩΓΗ
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Ορισμός δεδομένων εξαγωγής

Στοιχείο Λειτουργία

Phantom Properties

Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μιας εξομοίω-
σης ιστού για το ομοίωμα νερού που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογι-
σμό δόσης.
Εισαγάγετε την τιμή Electron Density του ομοιώματος και τις διαστάσεις
ομοιώματος (AP, LR και FH).

Isocentric Setup

Στο πεδίο Depth, καταχωρήστε το γεωμετρικό βάθος του επιπέδου φιλμ
(κατεύθυνση A-P) από την επιφάνεια ομοιώματος. Αυτό το επίπεδο ορίζει
επίσης το επίπεδου ισόκεντρου.
• Στην κατεύθυνση LR και FH, το ισόκεντρο βρίσκεται στο κέντρο του
ομοιώματος.

• Η τιμή βάθους δε μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την τιμή AP που έχει
καταχωρηθεί στις ιδιότητες ομοιώματος.

Το πεδίο SSD (απόσταση επιφάνειας-πηγής) δηλώνει την απόσταση ισό-
κεντρου-πηγής (που παρέχεται στο προφίλ μηχανήματος) μείον το γεωμε-
τρικό βάθος.

Used Element MU

Αν έχει ενεργοποιηθεί το πλαίσιο ελέγχου Use Element Single Fraction
MU, οι τιμές MU των μεμονωμένων δεσμών του πλάνου για ένα κλάσμα
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των κατανομών δόσης.
Αν αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι απενεργοποιημένο, καταχωρήστε μια τι-
μή οριζόμενη από το χρήστη (> 0) για εφαρμογή σε όλες τις δέσμες στο
πεδίο Element MU.

Export Parameters

Καταχωρήστε την τιμή Grid Size που θα εφαρμοστεί στην εξαγωγή δόσης
πυκνότητας ενέργειας.
Ορίστε την τιμή Number of Pixels στην κατεύθυνση x και y από το σημείο
ισόκεντρου. Αυτό ορίζει το εύρος δεδομένων για εξαγωγή.

Τρόπος εξαγωγής των απαιτούμενων δεδομένων

Βήματα

1.

Στην περιοχή Filename εμφανίζεται ο φάκελος εξαγωγής για τα δεδομένα πυκνότητας
ενέργειας.
Αυτό μπορεί να τροποποιηθεί με χρήση της λειτουργίας Browse ... Η προεπιλεγμένη
διαδρομή είναι C:\Brainlab\Export\Dose\.

2.

Καταχωρήστε ένα όνομα αρχείου, π.χ. Fluence_Export.txt.
Το αρχείο εξαγωγής ξεκινάει με τις πληροφορίες κεφαλίδας που περιγράφουν την έκδοση
λογισμικού, τον ασθενή, τον τύπο θεραπείας, τα δεδομένα δέσμης κ.λπ.
Συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των επιπέδων (ίσος με τον αριθμό στοιχείων), γραμμών και
στηλών, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα των καταχωρήσεων πίνακα.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να ξεκινήσετε την εξαγωγή.

Εξαγωγή δόσης

394 Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης Αναθ. 1.5 iPlan® RT Έκδ. 4.5



12.3 Εξαγωγή μέσω DICOM και άλλων μορφών

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Export Wizard για να εξαγάγετε ένα εγκεκριμένο πλάνο
θεραπείας:
• Σε ένα αρχείο DICOM
• Στο σύστημα τοποθέτησης ασθενή ExacTrac

Αν τα δεδομένα σχεδιασμού από το iPlan RT, όπως π.χ. οι θέσεις θεραπείας, εξάγονται και
χρησιμοποιούνται απευθείας από κάποιο σύστημα τοποθέτησης ασθενούς (με χρήση του
Export to ExacTrac ή του DICOM export), το σχετικό πλάνο θεραπείας από το iPlan RT
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία.

Παράθυρο διαλόγου Save Archives

Όταν κάνετε κλικ στο Export Wizard στην ενότητα Export του βήματος Physicist’s Verification,
εμφανίζεται αυτό το παράθυρο διαλόγου.

Εικόνα 217 

Τύπος αρχείου

Επιλέξτε τον απαιτούμενο τύπο αρχείου:

Στοιχείο Λειτουργία

Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο για εξαγωγή των δεδομένων τοποθέτησης σε μορ-
φή ExacTrac.

Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο (προεπιλεγμένο όνομα: DICOM Export) για εξαγω-
γή στον τοπικό σκληρό δίσκο.

ΕΞΑΓΩΓΗ
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Στοιχείο Λειτουργία

Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο (προεπιλεγμένο όνομα: DICOM Network Push)
για εξαγωγή σε απομακρυσμένο PACS ή σε σύστημα καταγραφής και επαλή-
θευσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε να δημιουργήσετε πρόσθετα αρχεία εξαγωγής (π.χ. για πρόσθετα
συστήματα PACS) μπορούν να δημιουργηθούν όπως περιγράφεται στο σελίδα 416.
 

Δημιουργία νέων αρχείων

Για να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο, χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες που παρέχονται στον
πίνακα, στα δεξιά του παραθύρου διαλόγου.

Στοιχείο Λειτουργία

New Archive Σας επιτρέπει να καθορίσετε τον τύπο αρχείου και τις ρυθμίσεις για ένα νέο
αρχείο.

Settings
Επιτρέπει τον ορισμό συγκεκριμένων ρυθμίσεων για το επιλεγμένο αρχείο.
• Για τις ρυθμίσεις αρχείου DICOM, βλ. σελίδα σελίδα 416
• Για τις ρυθμίσεις αρχείου ExacTrac, βλ. σελίδα σελίδα 412

Delete Διαγράφει μόνιμα τα επιλεγμένα αρχεία. Το σύστημα ζητά πάντα τελική επιβε-
βαίωση προτού διαγράψει οποιοδήποτε αρχείο (βλ. Σελίδα 62).

Logfile...
Εμφανίζει ένα αρχείο καταγραφής που περιέχει συμπληρωματικές πληροφο-
ρίες σχετικά με τα βήματα που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής (βλ. Σελίδα
74).

Συνέχεια στην εξαγωγή

Κάντε κλικ στο Next για να συνεχίσετε με την εξαγωγή δεδομένων.

Εξαγωγή μέσω DICOM και άλλων μορφών
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12.3.1 Εξαγωγή μέσω DICOM

Συμμόρφωση με DICOM

Το iPlan RT Dose χρησιμοποιεί το DICOM 3.0 Merge library ως πρωτόκολλο μεταφοράς σε
συστήματα τρίτων κατασκευαστών. Το DICOM διευκολύνει γενικά τη διαλειτουργικότητα μεταξύ
των συστημάτων από διάφορους κατασκευαστές. Το DICOM RT (ακτινοθεραπεία) όπως
χρησιμοποιείται στο iPlan RT Dose είναι το πιο πρόσφατο υποσύνολο αντικειμένων DICOM που
χρησιμοποιείται για τη μεταφορά συγκεκριμένων δεδομένων ψηφιακής εικόνας, δεδομένων
γραφικών και δεδομένων που δεν αφορούν εικόνες, μεταξύ δύο ή περισσότερων συστημάτων.
Για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στην πιο πρόσφατη δήλωση συμμόρφωσης προς DICOM,
στη διεύθυνση www.brainlab.com/dicom.
Η διαμόρφωση DICOM που πραγματοποιείται από την Brainlab δεν αποτελεί επουδενί εγγύηση
ότι η διαλειτουργικότητα θα είναι πάντα σωστή. Οι χρήστες πρέπει να επαληθεύουν ότι ο
εξοπλισμός τους είναι πλήρως λειτουργικός και ότι παράγει ακριβή αποτελέσματα.
Εξετάζετε προσεκτικά τα σχήματα δομών που εισάγονται ή εξάγονται σε συστήματα
προγραμματισμού τρίτου κατασκευαστή. Εξαιτίας της φύσης προτύπου DICOM, ορισμένες δομές
μπορεί να τροποποιηθούν κατά τη μεταφορά ή να αλλάξουν ακούσια, λόγω διαφορετικών
ερμηνειών του προτύπου DICOM μεταξύ των διαφόρων προμηθευτών συστημάτων σχεδιασμού
θεραπείας.

Σημειώσεις για την ασφάλεια

Το ίδιο το DICOM δεν εγγυάται τη διαλειτουργικότητα. Ωστόσο, η δήλωση συμμόρφωσης
επιτρέπει την επικύρωση σε πρώτο επίπεδο για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των
διαφορετικών εφαρμογών που υποστηρίζουν την ίδια λειτουργικότητα DICOM. Η δήλωση
συμμόρφωσης θα πρέπει να αναγνωστεί και να γίνει κατανοητή σε συνδυασμό με το
πρότυπο DICOM.

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62274 “Safety of radiotherapy record and verify systems”
(“Ασφάλεια αρχείου ακτινοθεραπείας καισυστημάτων επαλήθευσης”), Κεφάλαιο 6.6 “Data
acceptance” (“Αποδοχή δεδομένων”), τα δεδομένα παραμετροποίησης του μηχανήματος
θεραπείας και τα λοιπά δεδομένα θεραπείας του ασθενή θα πρέπει να είναι διαθέσιμα μόνο
για χρήση κατά τη θεραπεία, αφού ο χειριστής αποδεχθεί ότι τα δεδομένα έχουν ελεγχθεί
ως προς την ορθότητα και πληρότητά τους.

Η εξαγωγή πρέπει να επαληθευθεί με σύγκριση των παραμέτρων της θεραπείας που έχουν
δημιουργηθεί στο iPlan RT Dose (π.χ. όπως φαίνεται στην εκτύπωση) με αυτές που
καταχωρήθηκαν στο σύστημα διαχείρισης θεραπείας και την κονσόλα θεραπείας.

Επαλήθευση εξοπλισμού

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62266 “Guidelines for implementation of DICOM in
radiotherapy” (“Κατευθηντήριες οδηγίες υλοποίησης DICOM στηνακτινοθεραπεία”),
Κεφάλαιο 11 “Caution to Users” (“Προσοχή για τους χρήστες”), οι αγοραστές
ακτινολογικού εξοπλισμού ογκολογίας πρέπει να επαληθεύσουν ότι ο εξοπλισμός
επικοινωνεί σωστά με άλλο εξοπλισμό και ότι μεταφέρει με επιτυχία πληροφορίες
χρησιμοποιώντας τα πρωτόκολλα και τους ορισμούς DICOM.

Αναθεώρηση και έγκριση δεδομένων

Παρέχεται ένας μηχανισμός έγκρισης για διευκόλυνση, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα
θεραπείας έχουν αναθεωρηθεί ως προς την ορθότητα και πληρότητα πριν ξεκινήσει η θεραπεία
του ασθενή (βλ. σελίδα σελίδα 371).

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62083, ο χρήστης πρέπει να επαληθεύει ότι όλες οι
παράμετροι πλάνου θεραπείας έχουν εγκριθεί πριν από την εξαγωγή σε σύστημα τρίτου
κατασκευαστή.

ΕΞΑΓΩΓΗ
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12.3.2 Εξαγωγή DICOM: Ενεργοποίηση

Πριν ξεκινήσετε

Η εξαγωγή μέσα DICOM είναι δυνατή μόνο μετά τον ορισμό στοιχείων θεραπείας (δέσμες ή τόξα).
Στην περίπτωση δεσμών ΙMRT και HybridArcs πρέπει να εκτελεστεί βελτιστοποίηση (βλ. σελίδα
σελίδα 327).
Επίσης, το πλάνο θεραπείας πρέπει να αποθηκευτεί (βλ. σελίδα σελίδα 54) πριν να είναι δυνατή η
εξαγωγή μέσω DICOM.
Αν και η εξαγωγή DICOM είναι τεχνικά δυνατή για εγκεκριμένα και μη εγκεκριμένα πλάνα, η
εξαγωγή ματαιώνεται αν το αρχείο πλατφόρμας εξαγωγής διαμορφωθεί για πλήρη ενσωμάτωση
m3 και το πλάνο δεν έχει εγκριθεί. Σε αυτή την περίπτωση, το λογισμικό ζητεί έγκριση του πλάνου.

Σημειώσεις για την ασφάλεια

Καθώς η εξαγωγή DICOM μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να μην αδειάζει αυτόματα το
φάκελο εξαγωγής κάθε φορά που πραγματοποιείται εξαγωγή, πρέπει να είστε ιδιαίτερα
προσεχτικοί για να αποφύγετε τη σύγχυση με τα πλάνα θεραπείας DICOM RT που έχουν
αποθηκευθεί ήδη στο φάκελο εξαγωγής DICOM.

Αν το λογισμικό iPlan RT Dose έχει διαμορφωθεί για να αδειάζει αυτόματα το φάκελο
εξαγωγής κάθε φορά που πραγματοποιείται εξαγωγή, δεν πρέπει να αλλάξετε τον
προδιαμορφωμένο κατάλογο εξαγωγής χωρίς να διασφαλιστεί ότι για τα αρχεία που
περιέχονται σε αυτόν τον κατάλογο έχουν δημιουργηθεί αντίγραφα ασφαλείας, όπου είναι
απαραίτητο.

Τρόπος ενεργοποίησης εξαγωγής DICOM

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο Export Wizard στην ενότητα Export του βήματος Physicist’s Verificati-
on.

2.

Επιλέξτε:
• DICOM Export για εξαγωγή στον τοπικό σκληρό δίσκο
• DICOM Network Push για εξαγωγή σε απομακρυσμένο PACS ή σε σύστημα
καταγραφής και επαλήθευσης

3. Κάντε κλικ στο Next.

Εξαγωγή μέσω DICOM και άλλων μορφών
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12.3.3 Εξαγωγή DICOM: Κατάσταση πλάνου

Γενικές πληροφορίες

Αν το πλάνο θεραπείας δεν έχει εγκριθεί, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Plan Status (βλ.
σελίδασελίδα 303). Τα σφάλματα και οι προειδοποιήσεις ειδικότερα θα πρέπει να αναθεωρούνται
και το πλάνο θεραπείας να διορθωθεί όταν είναι απαραίτητο πριν συνεχίσετε.

Plan Status

Εικόνα 218 

Επιλογή αν θα τροποποιηθεί το πλάνο

Επιλογές

Αν δεν επιθυμείτε να τροποποιήσετε το πλάνο θεραπείας, πατήστε OK στο παράθυρο διαλόγου
Plan Status για να συνεχίσετε στο Object Selection (σελίδασελίδα 400).

Για να τροποποιήσετε το πλάνο θεραπείας, πατήστε το κουμπί Cancel για να κλείσετε το παρά-
θυρο διαλόγου Plan Status. Αφού πραγματοποιήσετε τις απαιτούμενες τροποποιήσεις στο πλά-
νο θεραπείας, κάντε κλικ ξανά στην επιλογή Export Wizard στην περιοχή λειτουργιών για να
ενεργοποιήσετε την εξαγωγή DICOM για το τροποποιημένο πλάνο.

ΕΞΑΓΩΓΗ
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12.3.4 Εξαγωγή DICOM: Επιλογή αντικειμένου

Γενικές πληροφορίες

Αφού επιλέξετε το αρχείο εξαγωγής και αναθεωρήσετε το περιεχόμενο στο παράθυρο διαλόγου
Plan Status όπου είναι απαραίτητο, θα μεταβείτε στο παράθυρο διαλόγου Object Selection.

Εκτέλεση της εξαγωγής

Στην ενότητα Plan Details στην κορυφή της οθόνης, παρέχονται διάφορες πληροφορίες για το
πλάνο θεραπείας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του ασθενή και του ονόματος που έχει
δοθεί στο πλάνο θεραπείας. Μπορείτε να τα επεξεργαστείτε αν είναι απαραίτητο.
• Μπορείτε να ανοίξετε ένα αρχείο καταγραφής που περιέχει πληροφορίες σχετικά με την
τρέχουσα εξαγωγή DICOM μέσω του κουμπιού Logfile... (βλ. σελίδα 74.)

• Οι άλλες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στην περιοχή επιλογών, δεξιά του παραθύρου
διαλόγου, θα διαφέρουν λίγο ανάλογα με το αρχείο πλατφόρμας εξαγωγής που επιλέχθηκε για
το τρέχον αρχείο (βλ. σελίδα σελίδα 416).

Αφού πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο Export για να εκτελέσετε την
εξαγωγή (βλ. σελίδα 410.)

Οι αλλαγές στο όνομα και το αναγνωριστικό ασθενή πρέπει να γίνονται με προσοχή. Η
χρήση ειδικών χαρακτήρων, για παράδειγμα, θα μπορούσε να προκαλέσει διπλότυπα
αρχεία ασθενή κατά λάθος.

Η ακατάλληλη επιλογή δεδομένων για εξαγωγή μπορεί να εμποδίσει ή να καθυστερήσει τη
θεραπεία του ασθενή, ενώ η επιλογή των απενεργοποιημένων αντικειμένων καταργείται
αυτόματα.

Ρυθμίσεις πλατφόρμας για κλινικές μελέτες

Κατά την εξαγωγή συνόλων δεδομένων μέσω DICOM για χρήση στις κλινικές μελέτες, τα
αντικείμενα DICOM που παρατίθενται εξάγονται από προεπιλογή και δεν είναι δυνατή η
κατάργηση της επιλογής τους.
Η ανωνυμοποίηση επιτυγχάνεται αυτόματα κατά την εξαγωγή, σύμφωνα με το πρότυπο RTOG.

Επαναδειγματοληψία δεδομένων εικόνας

Κατά την εξαγωγή ενός εντοπισμένου συνόλου δεδομένων, τα δεδομένα εικονοστοιχείων εικόνας
θα επαναδειγματοληφθούν βάσει τον πληροφοριών εντόπισης, για την ανάκτηση ορθογώνιων
εικόνων. Αυτό ισχύει επίσης για τα πλάνα θεραπείας, όπου το σύνολο αναφοράς είναι διαφορετικό
από το σύνολο ευθυγράμμισης. Σε αυτή την περίπτωση, θα γίνει επαναδειγματοληψία του
συνόλου αναφοράς θα στο σύστημα συντεταγμένων του συνόλου ευθυγράμμισης.
Αυτά τα δεδομένα διαφέρουν από τα αρχικά εισηγμένα δεδομένα εικόνας υπολογιστικής
τομογραφίας. Πρέπει να αποφασίσετε προσεκτικά για την περαιτέρω επεξεργασία αυτών των
δεδομένων (π.χ. για τοποθέτηση ασθενή).

Εξαγωγή μέσω DICOM και άλλων μορφών
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Παράθυρο διαλόγου Object Selection

Εικόνα 219 

Στοιχείο Λειτουργία

Auto Anonymize Ανωνυμοποιεί το όνομα ασθενή και το Patient ID.

Reset Επαναφέρει το αρχικό όνομα ασθενή και το Patient ID. Αυτό είναι δυνατό
μόνο πριν από την ολοκλήρωση της εξαγωγής.

Plan State Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Plan Status (βλ. σελίδα σελίδα 303).

Select All Επιλέγει όλα τα αντικείμενα.

Deselect All Καταργεί την επιλογή όλων των αντικειμένων.

ΕΞΑΓΩΓΗ
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12.3.5 Εξαγωγή DICOM: Παράμετροι εξαγωγής

Παράθυρο διαλόγου Export Parameters

Εικόνα 220 

Περιεχόμενα παραθύρου διαλόγου

Στοιχείο Λειτουργία

Create subdirectories Όταν είναι ενεργοποιημένο, τα εξαγόμενα αντικείμενα DICOM RT
αποθηκεύονται σε υποκαταλόγους αντί για ένα μεμονωμένο φάκελο.

Course ID Το αναγνωριστικό αγωγής προορίζεται για εισαγωγή μόνο αν είχε
επιλεγθεί μια πλατφόρμα εξαγωγής Lantis/IMPAC για την εξαγωγή.

Structures
Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Include Isocenters as Points,
τα ισόκεντρα εξάγονται μέσα στο αντικείμενο DICOM RT Struct ως
δομές.

Plan

Beam Dose:
• Actual: Εξάγεται η δόση σημείου ισόκεντρου που υπολογίστηκε
από το iPlan RT Dose.

• Manual: Μια εικονική δόση δέσμης σε Gy μπορεί να εισαχθεί από
το χρήστη. Αυτή η τιμή εγγράφεται στο εξαχθέν αρχείο DICOM.

• Altered: Η δόση δέσμης υπολογίζεται όπως περιγράφεται στη σε-
λίδα σελίδα 422. Κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να
παρουσιαστούν ασυνέπειες μεταξύ μιας μεμονωμένης δόσης δέ-
σμης και της μήτρας τρισδιάστατων όγκων δόσης.

Dose Rate:
• Defined: Εξάγεται ο ρυθμός δόσης που επιλέχθηκε στην ομάδα
θεραπείας.

• Null: Εξάγεται ρυθμός δόσης 0.
• None: Δεν εξάγεται καμία τιμή.

ΨΑΑ

Μπορείτε να επιλέξετε τα Treatment Beam Views και Setup Views
για εξαγωγή. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε τις θέσεις φύλλου/
σιαγόνας στα αρχεία ΨΑΑ.
Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν το σύστημα τρίτου κατασκευαστή
μπορεί να προβάλει τις πληροφορίες φύλλου/σιαγόνας.

Εξαγωγή μέσω DICOM και άλλων μορφών
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Στη σελίδα Export Parameters, αν επιλεχθούν οι τιμές Actual, Manual ή Altered για την τιμή
δόσης δέσμης, η εξαγόμενη τιμή θα διαφέρει από την τιμή δόσης στο καθορισμένο σημείο
συγκριτικά με την εφαρμογή iPlan RT Dose ή την εκτύπωση.

ΕΞΑΓΩΓΗ
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12.3.6 Εξαγωγή DICOM: Μείωση αντικειμένων

Γενικές πληροφορίες

Αν ο αριθμός των περιγεγραμμένων αντικειμένων υπερβαίνει ένα όριο που ορίζει η Brainlab,
κρίνεται απαραίτητο να μειωθεί ο αριθμός των αντικειμένων προς εξαγωγή. Αυτό το παράθυρο
διαλόγου εμφανίζεται μόνο αν σημειωθεί υπέρβαση του ορίου.

Παράθυρο διαλόγου Reduce Objects

Εικόνα 221 

Τρόπος μείωσης του αριθμού αντικειμένων

Βήματα

1.
Κάθε αντικείμενο προς εξαγωγή υποδεικνύεται από ένα σημάδι ελέγχου.
Απενεργοποιήστε το σημάδι ελέγχου σε κάθε αντικείμενο που θέλετε να καταργηθεί από
την εργασία εξαγωγής.

2. Όταν ο αριθμός των αντικειμένων μειωθεί έως το αποδεκτό όριο, ενεργοποιείται το κουμπί
Next.

3. Κάντε κλικ στο Next για να συνεχίσετε με την εξαγωγή.

Εξαγωγή μέσω DICOM και άλλων μορφών
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12.3.7 Εξαγωγή DICOM: Έγκριση περιγράμματος

Γενικές πληροφορίες

Αν ο αριθμός των σημείων περιγράμματος ανά αντικείμενο για εξαγωγή πρέπει να μειωθεί,
εμφανίζεται αυτό το παράθυρο διαλόγου. Σας επιτρέπει να επαληθεύσετε ότι οι πληροφορίες
περιγράμματος εξακολουθούν να είναι επαρκώς ακριβείς.
Αυτό το παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται μόνο αν έχετε αγοράσει τη λειτουργία DICOM RT Struct.

Τα περιγράμματα στα σύνολα δομών RT μπορεί να ερμηνευθούν διαφορετικά από
διαφορετικά συστήματα. Συνεπώς, μπορείτε να συμβεί ανεπιθύμητος προσανατολισμός ή
ευθυγράμμιση, αναστροφή ή αντικατοπτρισμός των περιγραμμάτων ως προς τις εικόνες.
Ακόμα και το σχήμα και ο όγκος των δομών μπορεί να διαφέρει λίγο από σύστημα σε
σύστημα, λόγω των διαφορετικών αλγόριθμών που αναπαριστούν τα περιγράμματα. Για το
λόγο αυτό, οι δομές πρέπει να επαληθεύονται προσεχτικά μετά την εισαγωγή σε σύστημα
τρίτου κατασκευαστή.

Παράθυρο διαλόγου Contour Approval

Εικόνα 222 

Βήματα

1. Επιλέξτε την περιοχή ενδιαφέροντος (περιγεγραμμένο αντικείμενο) από τη λίστα.

2.

Χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες από τη γραμμή εργαλείων στα δεξιά του παραθύρου
διαλόγου, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις προβολής εικόνας (αντίθεση, συντελεστής
μεγέθυνσης/σμίκρυνσης, εμφανιζόμενη τομή κ.λπ.) για να διευκολύνετε τη μέγιστη
ορατότητα της περιοχής ενδιαφέροντος.

3. Στην προβολή εικόνας, είναι πλέον δυνατή η αναθεώρηση των πληροφοριών
περιγραμμάτων με τη χρήση των λειτουργιών που περιγράφονται στη σελίδα σελίδα 406.

4. Για μετακίνηση στην επόμενη τομή που περιέχει μειωμένο περίγραμμα, πατήστε το
κουμπί Next Reduced Contour.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ένα μήνυμα επάνω αριστερά στην προβολή εικόνας υποδεικνύει αν η τρέχουσα τομή
εικόνας περιέχει μειωμένα περιγράμματα.
 

ΕΞΑΓΩΓΗ
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Λειτουργίες αναθεώρησης περιγράμματος

Στοιχείο Λειτουργία

Show Spy Glass

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την άμεση σύγκριση των αρχικών και
των μειωμένων περιγραμμάτων.

Show Original and
Reduced

Πραγματοποιείται επικάλυψη των αρχικών και των μειωμένων περι-
γραμμάτων.

Show Original Εμφανίζονται μόνο τα αρχικά περιγράμματα.

Show Reduced Εμφανίζονται μόνο τα μειωμένα περιγράμματα.

Μειώνοντας τα περιγράμματα (ποσότητα των σημείων περιγράμματος), τα μικρά
περιγράμματα μπορεί να παραμορφωθούν σε μεγαλύτερη κλίμακα από τα μεγαλύτερα
αντικείμενα ή μπορεί να εξαφανιστούν εντελώς. Συνεπώς, πρέπει να επαληθεύσετε με
προσοχή την ορθότητα των περιγραμμάτων μετά την εισαγωγή σε σύστημα τρίτου
κατασκευαστή.

Η Brainlab αποθηκεύει περιγράμματα με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Λόγω των περιορισμών
στο DICOM, η ποσότητα των σημείων περιγράμματος μπορεί να μειωθεί πριν εγγραφούν
στο σύνολο δομής DICOM RT. Συνεπώς, πρέπει να επαληθεύσετε με προσοχή την
ορθότητα των περιγραμμάτων μετά την εισαγωγή σε σύστημα τρίτου κατασκευαστή.

Το μέγεθος των σημείων περιγραμμάτων εξαγωγής μπορεί να υπερβεί τον αποδεκτό
αριθμό των σημείων περιγράμματος ενός συστήματος τρίτου κατασκευαστή. Αυτό μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα ανεπιθύμητη παραμόρφωση των περιγραμμάτων. Συνεπώς,
πρέπει να επαληθεύσετε με προσοχή την ορθότητα των περιγραμμάτων μετά την
εισαγωγή σε σύστημα τρίτου κατασκευαστή.

Εξαγωγή μέσω DICOM και άλλων μορφών
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12.3.8 Εξαγωγή DICOM: Ρυθμίσεις δόσης/ιστογράμματος δόσης-όγκου (DVH)

Γενικές πληροφορίες

Αυτό το παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται μόνο όταν εκτελείται πλήρης εξαγωγή. Σας επιτρέπει να
καθορίσετε ποιά κατανομή δόσης και ποιές πληροφορίες ιστογράμματος δόσης-όγκου εξάγονται
σε DICOM.
Βλ. σελίδα 422.

Παράθυρο διαλόγου Dose Export

Εικόνα 223 

Στοιχεία παραθύρου διαλόγου

Στοιχείο Λειτουργία

Dose Region

Στην περιοχή, επιλέξτε τις πληροφορίες δόσης για εξαγωγή:
• All PTVs (ολα τα PTV)
• All PTVs and OARs (ολα τα PTV και OAR)
• All outlined structures (ολες οι δομές με περίγραμμα)
• Complete model (όλα τα περιεχόμενα στο πλάνο θεραπείας)

Dose Summation
Type

Μπορείτε να ορίσετε αν τα δεδομένα θα υπολογίζονται και θα εξάγονται
για:
• Ολόκληρο το πλάνο θεραπείας (Entire Plan)
• Δόση ανά συνταγή (Prescription)
• Δόση ανά δέσμη θεραπείας (Beam)
Όταν επιλέγετε Beam, ενδέχεται να εξαντληθεί η μνήμη του λογισμικού για
μεγάλο αριθμό δεσμών με καθορισμένους μεγάλους όγκους δόσης.

Export DVHs

Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου για να επιλέξετε τα παρακάτω για εξα-
γωγή:
• PTVs only
• PTVs and OARs
• All objects

ΕΞΑΓΩΓΗ
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Στοιχείο Λειτουργία

Select Range
Ορίστε τις συντεταγμένες αριστερά-δεξιά (L και R), εμπρός-πίσω (A και P)
και πόδια-κεφαλή (F και H) για να προσδιορίσετε το εύρος των δεδομένων
δόσης προς εξαγωγή.

Πλαίσιο εικόνας

Μπορείτε να ορίσετε το εύρος των δεδομένων δόσης για εξαγωγή τοποθε-
τώντας το δείκτη του ποντικιού πάνω από το μπλε πλαίσιο σε μία από τις
προβολές εικόνων και προσαρμόζοντας το πλαίσιο.

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τρέχον ισόκεντρο (ομάδα θεραπείας)
ως αναφορά όταν ορίζετε το εύρος δόσης.

• Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε κύλιση στις διαθέσιμες τομές με
το ποντίκι για να εντοπίσετε την κατάλληλη περιοχή ενδιαφέροντος.

• Το περιθώριο για το μέγεθος του πλαισίου μπορεί επίσης να προσαρμο-
στεί με τη χρήση του πλαισίου Margin.

Πληροφορίες εξαγωγής

Αν η μνήμη που απαιτείται για την εξαγωγή δόσης υπερβαίνει αυτή που είναι διαθέσιμη, μπορεί να
προκληθούν προβλήματα μνήμης. Εμφανίζεται ένα μήνυμα προειδοποίησης που σας επιτρέπει να
ακυρώσετε τη λειτουργία ή να συνεχίσετε:

Εικόνα 224 

Αν το σύστημα προορισμού δεν μπορεί να αναγνώσει περισσότερες από μία
κλασματοποιήσεις ανά πλάνο θεραπείας, το πλάνο διαιρείται και το λογισμικό μπορεί να
διαμορφωθεί για να δημιουργήσει ένα πλάνο DICOM RT για κάθε ισόκεντρο. Διασφαλίστε
ότι μετά τη μεταφορά στο σύστημα προορισμού, έχουν εισαχθεί όλα τα πλάνα. Αν ορισμένα
πλάνα δεν έχουν εισαχθεί σωστά, η χορηγούμενη δόση μπορεί να είναι πολύ χαμηλή σε
σύγκριση με τη συνταγογραφούμενη δόση. Κάθε μεμονωμένο πλάνο εμφανίζει ένα
διαδοχικό αριθμό και το συνολικό αριθμό πλάνων στο όνομα πλάνου. Επιπρόσθετα, το

Εξαγωγή μέσω DICOM και άλλων μορφών
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αρχείο DICOM περιέχει μια λίστα πλάνων στα οποία γίνεται αναφορά. Αν είναι απαραίτητο,
ενημερώστε τον κατασκευαστή του συστήματος προορισμού για να ελέγξετε τη δήλωση
συμμόρφωσης της Brainlab σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής αυτής της δυνατότητας
DICOM.

ΕΞΑΓΩΓΗ
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12.3.9 Εξαγωγή DICOM: Καταληκτική εξαγωγή

Τρόπος εκτέλεσης εξαγωγής

Αφού γίνουν οι απαιτούμενες ρυθμίσεις από το παράθυρο διαλόγου Object Selection, εκτελέστε
την εξαγωγή κάνοντας κλικ στην επιλογή Export.

Εξαγωγή σύνοψης

Εικόνα 225 
Αφού ολοκληρωθεί η εξαγωγή, το περιεχόμενο του παραθύρου διαλόγου Object Selection
εμφανίζεται με γκρι χρώμα σε αυτόν το διάλογο. Αυτό επιβεβαιώνει την επιτυχημένη εξαγωγή.

Εξαγωγή μέσω DICOM και άλλων μορφών
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12.3.10 Εξαγωγή στο ExacTrac

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να εξαγάγετε ένα εγκεκριμένο πλάνο θεραπείας για χρήση με το σύστημα τοποθέτησης
ασθενή ExacTrac της Brainlab. Μόνο εγκεκριμένα πλάνα μπορούν να εξαχθούν.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Λαμβάνετε αυτόματα έγκριση για την πραγματοποίηση εξαγωγής σε ExacTrac μετά
την εξαγωγή DICOM (βλ. σελίδα σελίδα 397).
 

Τρόπος ενεργοποίησης της εξαγωγής σε ExacTrac

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο Export Wizard στην ενότητα Export του βήματος Physicist’s Verificati-
on.

2. Επιλέξτε Export to ExacTrac στο παράθυρο διαλόγου Save Archives και κάντε κλικ στο
Next.

Παράθυρο διαλόγου Summary

Εικόνα 226 

Βήματα

1. Από την προβολή δέντρου, επιλέξτε τα σύνολα εικόνων και αντικειμένων που θέλετε να
εξάγετε.

2. Αν θέλετε να εκτελεστεί αυτόματα ανωνυμοποίηση του ονόματος και του αναγνωριστικού
ασθενή (Patient ID), κάντε κλικ στο Auto Anonymize.

3.
Για να δείτε ένα αρχείο καταγραφής που περιέχει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά
με τα βήματα που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα (βλ. σελίδα σελίδα 74), κάντε κλικ στο
Logfile...

4. Για να ξεκινήσετε την εξαγωγή, κάντε κλικ στο Export.

ΕΞΑΓΩΓΗ
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Περιορισμού εξαγωγής

Η εξαγωγή είναι δυνατή μόνο για σύνολα δεδομένων με μέγιστο μήκος σάρωσης 1.000 mm και
λιγότερες από 400 τομές.

Σημειώσεις για την ασφάλεια

Πρέπει να διασφαλίσετε ότι οι ρυθμίσεις του μηχανήματος (συμπεριλαμβανομένων
ενδεικτικά των ρυθμίσεων σιαγόνων) είναι συγχρονισμένες μεταξύ των διάφορων
τοποθεσιών ρύθμισης των παραμέτρων (π.χ. σύστημα προγραμματισμού
ακτινοθεραπείας, σύστημα καταγραφής και επαλήθευσης και σύστημα χορήγησης
ακτινοθεραπείας) ανά πάσα στιγμή. Η ανακολουθία μεταξύ της ρύθμισης παραμέτρων του
μηχανήματος που χρησιμοποιείται για σχεδιασμό και εκείνης που χρησιμοποιείται για
χορήγηση θεραπείας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα χορήγηση ανεπιθύμητης
ακτινοθεραπείας ή διακοπή της κλινικής διαδικασίας.

Τα χρώματα στα σύνολα εικόνων εξαγωγής μπορεί να παρεκκλίνουν από τα αρχικά
χρώματα. Δύο αντικείμενα με διαφορετικά χρώματα, μπορεί να εξαχθούν με το ίδιο χρώμα.

Για να αποτρέψετε τη χρήση εσφαλμένου πλάνου θεραπείας κατά τη θεραπεία, πρέπει να
επαληθεύετε πάντα ότι το τελικό πλάνο για το συγκεκριμένο ασθενή έχει εξαχθεί σε
ExacTrac ελέγχοντας το όνομα ασθενή, το αναγνωριστικό, το όνομα ισόκεντρου και την
ώρα εξαγωγής. Το σχετικό πλάνο πρέπει επίσης να εγκρίνεται σε κάθε περίπτωση πριν
από την εξαγωγλη.

Πάντα να εγκρίνετε το τελικό πλάνο, για να διασφαλίζετε ότι δεν έχει αλλάξει ακούσια.
Εξάγετε το τελικό πλάνο σε ένα σύστημα τρίτου κατασκευαστή ή σε ExacTrac απευθείας
μετά την έγκριση.

Ρυθμίσεις αρχείου ExacTrac

Για να εμφανίσετε τις ρυθμίσεις αρχείου ExacTrac, επιλέξτε Export to ExacTrac και κάντε κλικ στο
Settings στο Export Wizard:

Εξαγωγή μέσω DICOM και άλλων μορφών
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Εικόνα 227 

Στοιχείο Λειτουργία

Archive Name Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα αρχείου.

Data path Θέση των αρχείων αρχειοθέτησης

Close application after
successful export

Όταν είναι ενεργοποιημένο, το iPlan RT Dose θα κλείνει αφού ολο-
κληρωθεί η εξαγωγή.

Platform Εμφανίζει την πλατφόρμα για εξαγωγή. Προς το παρόν εμφανίζει μό-
νο το ExacTrac.

ΕΞΑΓΩΓΗ
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12.3.11 Εξαγωγή DICOM: κλινική μελέτη

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να επεξεργαστείτε ορισμένες περιγραφικές πληροφορίες για την κλινική δοκιμή.
Οι πληροφορίες που μπορούν να επιλεχθούν από την αναπτυσσόμενη λίστα βασίζονται στις
πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στη σχετική πλατφόρμα για κλινικές μελέτες (βλ. σελίδα
σελίδα 420).
Τα υπόλοιπα πεδία μπορούν να συμπληρωθούν με μη αυτόματο τρόπο με τις κατάλληλες
πληροφορίες.

Τρόπος ενεργοποίησης εξαγωγής DICOM για κλινικές μελέτες

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο Export Wizard στο βήμα Physicist’s Verification.

2. Επιλέξτε ένα αρχείο εξαγωγής DICOM χρησιμοποιώντας μια πλατφόρμα εξαγωγής ATC.

Παράθυρο διαλόγου Clinical Trial

Εικόνα 228 

Στοιχείο Λειτουργία

Name Το όνομα που έχει δοθεί στο χορηγό της κλινικής μελέτης.

Protocol ID Το σχετικό αναγνωριστικό πρωτόκολλου για την τρέχουσα κλινική με-
λέτη.

Protocol Name
Πρόσθετες πληροφορίες για το επιλεγμένο πρωτόκολλο όπως έχουν
οριστεί στην επιλεγμένη πλατφόρμα για κλινικές μελέτες (βλ. σελίδα
σελίδα 420).

Site ID Το αναγνωριστικό τοποθεσίας για την κλινική όπου θα διενεργηθεί η
μελέτη.

Site Name Το όνομα τοποθεσίας για την κλινική όπου θα διενεργηθεί η μελέτη.

Εξαγωγή μέσω DICOM και άλλων μορφών
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Στοιχείο Λειτουργία

Case Number Ο αριθμός περιστατικού για την τρέχουσα κλινική μελέτη.

Submission type Η κατάσταση δεδομένων (Initial, Correction ή Final).

Coordinating Center Το ίδρυμα συντονισμού για την κλινική μελέτη.

ΕΞΑΓΩΓΗ
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12.3.12 Ορισμός αρχείου DICOM

Γενικές πληροφορίες

Το iPlan RT Dose υποστηρίζει την εξαγωγή DICOM στον τοπικό σκληρό δίσκο και μέσω
προώθησης DICOM σε απομακρυσμένο αρχείο, όπως ένα PACS ή ένα σύστημα καταγραφής και
επαλήθευσης.

Τρόπος ενεργοποίησης ορισμού αρχείου

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο Export Wizard στην ενότητα Export του βήματος Physicist’s Verificati-
on.

2. Κάντε κλικ στο New Archive στο παράθυρο διαλόγου.

3.

Στο παράθυρο διαλόγου New Archive που εμφανίζεται, επιλέξτε ένα από τα εξής:
• DICOM export to file system για τη δημιουργία ενός αρχείου για την εξαγωγή σε
σκληρό δίσκο.

• DICOM export to PACS via Network για τη δημιουργία ενός αρχείου για
απομακρυσμένη εξαγωγή σε PACS ή σύστημα καταγραφής και επαλήθευσης.

DICOM: Σελίδα εξαγωγής σε σκληρό δίσκο

Εικόνα 229 

Εξαγωγή μέσω DICOM και άλλων μορφών
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Τρόπος ρύθμισης DICOM: Ρυθμίσεις εξαγωγής σε σκληρό δίσκο

Βήματα

1. Καταχωρήστε το κατάλληλο όνομα για το αρχείο στο πεδίο Archive Name. Το
προεπιλεγμένο όνομα είναι DICOM Export.

2.

• Στο πεδίο Data path, καταχωρήστε τη διαδρομή αρχείου για τα δεδομένα ασθενή με μη
αυτόματο τρόπο.

• Εναλλακτικά, μπορείτε να μεταβείτε στη σχετική τοπική διαδρομή χρησιμοποιώντας το
κουμπί Browse.

3.
Στο πεδίο AET, καταχωρήστε τον τίτλο εφαρμογής που έχει οριστεί για το iPlan RT Dose
στην κλινική σας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον ειδικό υποστήριξης
της Brainlab.

4.

Χρησιμοποιώντας την αναπτυσσόμενη λίστα Platform, επιλέξτε το σχετικό αρχείο
πλατφόρμας εξαγωγής.
Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες κατά την εξαγωγή DICOM θα διαφέρουν λίγο ανάλογα
με το αρχείο πλατφόρμας εξαγωγής που έχει επιλεχθεί (βλ. σελίδα σελίδα 419).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για εξαγωγές κλινικών μελετών, πρέπει να επιλεχθεί η προδιαμορφωμένη
πλατφόρμα εξαγωγής ATC για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Clinical Trial. Βλ.
σελίδα 420.
 

5. Χρησιμοποιώντας την αναπτυσσόμενη λίστα Archive for follow up export, επιλέξτε τη
σχετική εγκατάσταση m3 στην περίπτωση πλήρους ενσωμάτωσης m3.

6. Για να επαληθεύσετε ότι η διαδρομή αρχείου είναι ενεργή, κάντε κλικ στην επιλογή Test
connection.

7.
Κάντε κλικ στο κουμπί OK για επιστροφή στη σελίδα οδηγού Save Archives όπου
μπορείτε να πραγματοποιήσετε εξαγωγή στο σχετικό αρχείο όπως περιγράφεται στη
σελίδα σελίδα 398.

DICOM: Σελίδα εξαγωγής σε PACS

Εικόνα 230 

ΕΞΑΓΩΓΗ
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Τρόπος ρύθμισης DICOM: Ρυθμίσεις εξαγωγής σε PACS

Βήματα

1. Καταχωρήστε το κατάλληλο όνομα για το αρχείο στο πεδίο Archive Name. Το
προεπιλεγμένο όνομα είναι DICOM Network Push.

2. Καταχωρήστε τα σχετικά στοιχεία στο πεδίο Server name or IP address και το πεδίο
Server port number.

3.

Στο πεδίο Server AET καταχωρήστε τον τίτλο οντότητας εφαρμογής που έχει οριστεί για
το διακομιστή PACS.
• Για τον τίτλο οντότητας εφαρμογής γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.
• Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον ειδικό υποστήριξης της Brainlab.

4. Καταχωρήστε τον τοπικό τίτλο οντότητας εφαρμογής για το ερώτημα στο πεδίο Local
AET for Query.

5.

Χρησιμοποιώντας την αναπτυσσόμενη λίστα Platform, επιλέξτε το σχετικό αρχείο
πλατφόρμας εξαγωγής.
Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες κατά την εξαγωγή DICOM θα διαφέρουν λίγο ανάλογα
με το αρχείο πλατφόρμας εξαγωγής που έχει επιλεχθεί (βλ. σελίδα σελίδα 419).

6. Χρησιμοποιώντας την αναπτυσσόμενη λίστα Archive for follow up export, επιλέξτε τη
σχετική εγκατάσταση m3 στην περίπτωση πλήρους ενσωμάτωσης m3.

7.
Για να επαληθεύσετε ότι η διαδρομή αρχείου είναι ενεργή, κάντε κλικ στην επιλογή Test
connection. Στο πεδίο Timeout(s) θα πρέπει να καταχωρηθεί ένα αντίστοιχο χρονικό
όριο για την παραμετροποίηση σύνδεσης σε δευτερόλεπτα.

8.
Κάντε κλικ στο κουμπί OK για επιστροφή στη σελίδα οδηγού Save Archives όπου
μπορείτε να πραγματοποιήσετε εξαγωγή στο σχετικό αρχείο όπως περιγράφεται στη
σελίδα σελίδα 398.

Εξαγωγή μέσω DICOM και άλλων μορφών

418 Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης Αναθ. 1.5 iPlan® RT Έκδ. 4.5



12.3.13 Αρχεία πλατφόρμας DICOM

Γενικές πληροφορίες

Ανάλογα με τη σκοπούμενη μελλοντική χρήση των δεδομένων DICOM εξαγωγής στην κλινική σας,
προκαθορίζονται διάφορα αρχεία πλατφόρμας εξαγωγής σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας από τον
ειδικό υποστήριξης της Brainlab.
• Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες κατά την εξαγωγή θα διαφέρουν λίγο ανάλογα με τις ρυθμίσεις
που έχουν διαμορφωθεί στο αρχείο πλατφόρμας εξαγωγής που έχει επιλεχθεί για το τρέχον
αρχείο (βλ. σελίδα σελίδα 416).

• Για λόγους ασφαλείας, τα αρχεία πλατφόρμας εξαγωγής για πλάνα θεραπείας μπορούν να
τροποποιηθούν μόνο από το τμήμα υποστήριξης της Brainlab.

• Χρησιμοποιώντας την προεπιλεγμένη πλατφόρμα εξαγωγής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
εσφαλμένη θεραπεία.

• Ωστόσο, τα αρχεία πλατφόρμας για κλινικές μελέτες μπορούν να επεξεργαστούν από τον
υπεύθυνο φυσικό, όπως περιγράφεται παρακάτω.

ΕΞΑΓΩΓΗ
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12.3.14 Ρυθμίσεις πλατφόρμας για κλινικές μελέτες

Γενικές πληροφορίες

Δείγματα πλατφορμών κλινικών μελετών αποθηκεύονται ως αρχεία *.xml στη διαδρομή: C:
\Brainlab\iPlanRTDose4.5\Res\ClinicalTrialPlatforms
• Θα πρέπει να δημιουργήσετε ξεχωριστό αρχείο πλατφόρμας για το χορηγό κλινικής μελέτης.
Αυτό επιτρέπει τον προκαθορισμό των τυπικών ρυθμίσεων (βλ. πίνακα παρακάτω) για όλες τις
κλινικές μελέτες ενός συγκεκριμένου τύπου.

• Στη συνέχεια, για κάθε κλινική μελέτη μπορούν να πραγματοποιηθούν μεμονωμένες ρυθμίσεις
στο παράθυρο διαλόγου Clinical Trial κατά τη διάρκεια της εξαγωγής DICOM (βλ. σελίδα
σελίδα 414).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εφόσον τα αρχεία της πλατφόρμας εξαγωγής DICOM ακυρωθούν, αν έχουν
τροποποιηθεί από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, οι πλατφόρμες κλινικών μελετών δεν είναι
προστατευμένες και μπορούν να τροποποιηθούν από το χρήστη.
 

Όνομα ετικέτας Τύπος τιμής Επεξήγηση

SponsorName συμβολοσειρά Χορηγός της κλινικής μελέτης, π.χ. RTOG, NSABP,
JCOG κ.λπ.

CoordCenter συμβολοσειρά Κέντρο συντονισμό για την αξιολόγηση της κλινικής μελέ-
της.

SiteID φυσικός αριθ-
μός

Το αναγνωριστικό τοποθεσίας που παρέχεται από το κέν-
τρο συντονισμού.

SiteName συμβολοσειρά
Το όνομα τοποθεσίας μπορεί να καταχωρηθεί στο παρά-
θυρο διαλόγου Clinical Trial κατά τη διάρκεια εξαγωγής
DICOM.

SubmissionType

“Correction”
(Διόρθωση),
“Initial” (Αρχι-
κή), “Final” (Τε-
λική)

Τύπος υποβολής.

ProtocolList
entries

φυσικός αριθ-
μός

Ο συνολικός αριθμός καταχωρήσεων που προστίθεται
στη λίστα πρωτοκόλλων.

Protocol number φυσικός αριθ-
μός

Αριθμός που έχει αντιστοιχιστεί σε μία καταχώρηση λί-
στας πρωτοκόλλων, που ορίζει τη σειρά εμφάνισης στην
αναπτυσσόμενη λίστα, στο παράθυρο διαλόγου Clinical
Trial.

Protocol/ID συμβολοσειρά Το σύντομο αναγνωριστικό για το σχετικό πρωτόκολλο
κλινικής μελέτης, π.χ. RTOG0415.

Protocol/Name συμβολοσειρά Μεγάλη περιγραφή της κλινικής μελέτης.

Εξαγωγή μέσω DICOM και άλλων μορφών

420 Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης Αναθ. 1.5 iPlan® RT Έκδ. 4.5



12.3.15 Επαλήθευση του αποτελέσματος εξαγωγής (ΨΑΑ)

Γενικές πληροφορίες

Για κάθε ισόκεντρο, έχουν εξαχθεί δύο εικόνες παραμετροποίησης σε κατεύθυνση 0° και 90°.
Επίσης, εξάγεται μία εικόνα απεικόνισης όψης μέσα από τη δέσμη (BEV) για κάθε δέσμη με τα
περιγράμματα MLC και αντικειμένων, ανάλογα με τη διαμόρφωση στο Physics Administration.
• Για τις θεραπείες IMRT, οι εικόνες BEV εμφανίζουν τη θέση έναρξης με το σχήμα MLC να
αντιστοιχεί στο περιβάλλον περίγραμμα του PTV.

• Για δυναμικά τόξα, η εικόνα BEV εμφανίζει το αρχικό πεδίο MLC.
Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στις ΨΑΑ εξαγωγής (π.χ. αν εμφανίζεται το ακτινολογικό σχήμα
του MLC ή το φυσικό σχήμα αντικειμένου) μπορούν να διαμορφωθούν στις ιδιότητες του RTPlan
(βλ. σελίδα σελίδα 173).

Η σωστή εξαγωγή τμηματοποιημένων αντικειμένων σε εικόνες DICOM RT είναι δυνατή
μόνο αν το πλάτος pixel και το ύψος pixel έχουν ρυθμιστεί στην ίδια τιμή.

ΨΑΑ εξαγωγής

Εικόνα 231 

Ορισμός εξαγωγής ΨΑΑ

Το αν θα εξαχθούν οι ΨΑΑ και οι πληροφορίες που θα πρέπει να περιέχουν αυτές οι ΨΑΑ
μπορούν να οριστούν στις ιδιότητες πλάνου θεραπείας (βλ. σελίδα σελίδα 381) και στις ιδιότητες
ομάδας θεραπείας (βλ. σελίδα σελίδα 382).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Σημειώστε ότι η εξαγωγή πρόσθετων πληροφοριών στις ΨΑΑ μπορεί να επηρεάσει
την αντιστοίχιση μοτίβων σε επακόλουθη παραμετροποίηση της θεραπείας.
 

Βλ. Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού, Physics Administration 4.5.

Η τμηματοποίηση των αντικειμένων βασίζεται σε μικρότερη ανάλυση απ’ ό,τι η σειρά των
αρχικών εικόνων. Συνεπώς, τα περιγράμματα των αντικειμένων ενδεχομένως να μην είναι
τόσο ακριβή όσο ο εμφανιζόμενος ιστός. Οι δομές, ιδιαίτερα τα ισόκεντρα,
περιλαμβάνονται μόνο για σκοπούς προσανατολισμού. Μην χρησιμοποιείτε περιγράμματα
ή σχήματα MLC για την τοποθέτηση του ασθενή.

ΕΞΑΓΩΓΗ
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12.4 Εξαγωγή γενικών πληροφοριών: Δόση
θεραπείας στο πλάνου DICOM RT

Γενικές πληροφορίες

Αφού οριστικοποιηθεί η συνταγογράφηση της δόσης, μπορεί να πραγματοποιηθεί εξαγωγή της
δόσης. Ένα πλάνο θεραπείας που έχει εξαχθεί περιέχει πληροφορίες του πλάνου θεραπείας, π.χ.
βραχίονας του γραμμικού επιταχυντή, θέση κατευθυντήρα, σχήματα MLC, MU κ.λπ. Οι τιμές που
έχουν εξαχθεί για τη συνταγογραφημένη δόση εξαρτώνται από τους εξής παράγοντες:
• Η δόση συνταγογραφείται μόνο σε ένα PTV - η συνταγογραφημένη τιμή σε αυτή την
περίπτωση είναι ίση με την πραγματική τιμή.

• Η θεραπεία περιλαμβάνει πολλαπλές συνταγογραφήσεις σε πολλαπλά PTV. Αυτές οι
συνταγογραφήσεις επηρεάζονται αμοιβαία.

Παράδειγμα κατά τη θεραπεία δύο PTV

Στο παρακάτω παράδειγμα, μία δέσμη PTV 1 διασταυρώνεται με το PTV 2 και προσθέτει
σημαντική ποσότητα δόσης στη συνταγογράφηση για το PTV 2.

Εικόνα 232 
Αυτό επηρεάζει τις τιμές της εξαχθείσας δόσης ως εξής:
• Όπως φαίνεται παραπάνω, οι δόσεις μίας δέσμης για PTV 2 δεν ταιριάζουν με τη
συνταγογραφημένη δόση ισόκεντρου 75 Gy. Η διαφορά των 15 Gy προστίθεται κατά μία δέσμη
PTV 1 που διασταυρώνεται με το PTV 2.

• Κατά την εξαγωγή αυτού του πλάνου σε ένα σύστημα R&V, η δόση μίας δέσμης που
πολλαπλασιάζεται με τα κλάσματα θα φτάνει τα 60 Gy για το PTV 2.

Για να αποφύγετε αυτή την ασυμφωνία με την αρχική συνταγή, υπολογίζεται ένας συντελεστής
κατά την εξαγωγή από το iPlan RT Dose για τη διόρθωση της δόσης μίας δέσμης και ως εκ
τούτου τη συνολική συνταγογραφούμενη δόση για το σύστημα R&V. Οι τιμές MU παραμένουν
αμετάβλητες.
Ενδεικτικές τιμές για τις τέσσερις δέσμες που ακτινοβολούν το PTV 2, το οποίο επηρεάζεται από
τη δέσμη των 10 Gy για το PTV 1:

Δέσμες Κλάσματα Συνταγογράφηση δό-
σης/ Gy

MU

1 10 2 150

2 10 2 150

Εξαγωγή γενικών πληροφοριών: Δόση θεραπείας στο πλάνου DICOM RT
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Δέσμες Κλάσματα Συνταγογράφηση δό-
σης/ Gy

MU

3 10 1 50

4 10 1 50

Τιμές μετά την εξαγωγή σε σύστημα R&V:

Δέσμες Κλάσματα Συνταγογράφηση δό-
σης/ Gy

MU

1 10 2,5 150

2 10 2,5 150

3 10 1,25 50

4 10 1,25 50

Εξαγωγή τρίτου προμηθευτή

Δεδομένου ότι ορισμένες εφαρμογές τρίτου προμηθευτή δεν δέχονται περισσότερες από μία
κλασματοποιήσεις σε ένα πλάνο, το iPlan RT Dose μπορεί να διαχωρίσει το περιεχόμενο του
πλάνου θεραπείας για εξαγωγή. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες εκδόσεις του iPlan RT Dose, ο
προεπιλεγμένος διαχωρισμός πλάνου δεν εκτελείται πλέον ανά ομάδα θεραπείας/ισόκεντρο αλλά
ανά συνταγή. Κάθε πλάνο θεραπείας που εξάγεται, περιέχει πλέον μία κλασματοποίηση και όλες
τις σχετικές δέσμες (ανεξάρτητα από την ομάδα θεραπείας/ισόκεντρο στην οποία ανήκουν). Για
συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις, είναι δυνατή η διαμόρφωση του διαχωρισμού πλάνου ανά
ομάδα θεραπείας με χρήση της πλατφόρμας εξαγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Brainlab.

ΕΞΑΓΩΓΗ
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12.5 Εξαγωγή Varian MLC

Γενικές πληροφορίες

Αν τα δεδομένα MLC δεν είναι δυνατό να σταλούν στο σύστημα Record & Verify μέσω DICOM, η
λειτουργία Create Varian MLC file(s) στο βήμα σχεδιασμού θεραπείας σάς επιτρέπει να γράψετε
τα δεδομένα MLC σε έναν προδιαμορφωμένο κατάλογο στον σκληρό δίσκο του σταθμού
εργασίας.
Στη συνέχεια, μπορείτε να αποθηκεύσετε με μη αυτόματο τρόπο τα αντίστοιχα αρχεία σε ένα μέσο
δεδομένων και να τα καταστήσετε διαθέσιμα στο σταθμό εργασίας Novalis /MLC.

Κατά τη χρήση αρχείων Varian MLC με δέσμες/τόξα τμηματοποιημένων MU εγγράφεται
μόνο ένα αρχείο MLC. Αυτό το αρχείο πρέπει να χρησιμοποιηθεί για όλα τα τμήματα της
δέσμης! Για διαιρεμένα πεδία IMRT εγγράφονται ξεχωριστά αρχεία, ένα για όλα τα τμήματα
κάθε υποπεδίου IMRT.

Κατά τη χρήση αρχείων Varian MLC πάντα να βεβαιώνεστε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό
αρχείο MLC για την αντίστοιχη δέσμη/τόξο. Βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα δέσμης και τόξου
είναι μοναδικά και σαφώς αναγνωρίσιμα! Τα ονόματα δέσμης και τόξου δεν πρέπει να
περιλαμβάνουν περισσότερους από 20 χαρακτήρες. Μεγαλύτερα ονόματα δεν θα
γραφτούν στα αρχεία Varian MLC και πρέπει να περικοπούν πριν από την εξαγωγή του
αρχείου MLC. Μην τροποποιείτε τα αρχεία Varian MLC χειροκίνητα, για την αποφυγή
σύγχυσης διαφορετικών δεσμών ή τόξων.

Η Brainlab συνιστά στο νοσοκομείο να ετοιμάζει και να παρέχει, στο πλαίσιο της
διασφάλισης ποιότητας για κάθε ασθενή, μια λίστα ελέγχου ώστε να διασφαλίζονται τα
εξής:
• Ότι χρησιμοποιείται το σωστό αρχείο Varian MLC.
• Ότι εφαρμόζονται οι σωστές δέσμες και τόξα.
• Ότι το αρχείο MLC που χρησιμοποιείται αντιστοιχεί στο τελικό εγκεκριμένο πλάνο
θεραπείας.

Πάντα να βεβαιώνεστε ότι εξάγετε τα αρχεία Varian MLC που αντιστοιχούν στο εγκεκριμένο
πλάνο DICOM.

Δημιουργία αρχείου(ων) Varian MLC

Βήματα

1. Επιλέξτε το RTPlan στη λίστα στην περιοχή λειτουργιών στο βήμα Treatment Planning.

2. Κάντε κλικ στο Create Varian MLC file(s) για να εξάγετε τα αντίστοιχα αρχεία.

3.

Αν τα εξαχθέντα αρχεία έχουν δημιουργηθεί με επιτυχία, εμφανίζεται το αντίστοιχο
μήνυμα.

Εξαγωγή Varian MLC
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Βήματα

4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε το μήνυμα.

ΕΞΑΓΩΓΗ
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Εξαγωγή Varian MLC
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13 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

13.1 Δημιουργία εγγράφων θεραπείας

Γενικές πληροφορίες

Αφού ολοκληρώσετε το πλάνο θεραπείας σας, μπορείτε να το εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας το
κουμπί Print στη γραμμή εργαλείων.
• Μπορείτε να επιλέξετε τα έγγραφα για εκτύπωση από μια λίστα.
• Μπορείτε να δείτε μια προεπισκόπηση των εγγράφων και να τα αποθηκεύσετε σε μορφή PDF.
• Μπορείτε να διαμορφώσετε τα περιεχόμενα του εγγράφου.
• Επίσης μπορεί να καθοριστεί ένα σύστημα ακινητοποίησης στη θέση-στόχο προκειμένου να
δημιουργηθούν επικαλύψεις για κρανιακές θεραπείες.

Τρόπος ενεργοποίησης της λειτουργίας εκτύπωσης

Βήμα

Κάντε κλικ στο κουμπί Print για να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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Παράθυρο διαλόγου Print

Εικόνα 233 

Περιεχόμενα του παράθυρου διαλόγου Print

Αρ. Στοιχείο

① Προεπισκόπηση εκτύπωσης

② Επιλογή του συστήματος ακινητοποίησης στη θέση-στόχο

③ Λίστα επιλογών εγγράφου

④ Λειτουργίες δημιουργίας περιεχομένου

⑤ Λειτουργία διαχείρισης εκτυπωτή

Σημειώσεις για την ασφάλεια

Όλες οι αναφορές των πλάνων θεραπείας πρέπει να εγκριθούν από τον κατάλληλο
αρμόδιο πριν οι συμπεριλαμβανόμενες πληροφορίες χρησιμοποιηθούν για
ακτινοθεραπεία.

Όλες οι εκτυπωμένες συντεταγμένες ισχύουν μόνο με συμβατά συστήματα τοποθέτησης
(βλ. σελίδα 20).

Δημιουργία εγγράφων θεραπείας
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13.1.1 Προεπισκόπηση εγγράφων

Τρόπος προεπισκόπησης ενός εγγράφου

Βήματα

1.

Τα ονόματα των διαθέσιμων εγγράφων εμφανίζονται στη λίστα Select Documents.

2.

Για να εμφανίσετε ένα έγγραφο στην περιοχή προεπισκόπησης εκτύπωσης, κάντε κλικ
στο όνομά του στη λίστα.

Διαθέσιμα έγγραφα

Εικόνα 234 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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Συνθήκες για επικαλύψεις TaPo

Δεν είναι δυνατή η δημιουργία του εγγράφου TaPo Overlays αν:
• Δεν είναι διαθέσιμος βαθμονομημένος εκτυπωτής
• Το πλάνο θεραπείας δεν περιέχει εντοπισμένο κρανιακό σύνολο δεδομένων
• Το πλάνο θεραπείας δεν έχει εγκριθεί

Τρόπος επιλογής ενός συστήματος ακινητοποίησης σε θέση-στόχο

Για να δημιουργήσετε κατάλληλες επικαλύψεις για εντοπισμένες κρανιακές θεραπείες, επιλέξτε το
απαιτούμενο σύστημα ακινητοποίησης στη θέση-στόχο.

Εικόνα 235 
• Τα συστήματα ακινητοποίησης στη θέση-στόχο που είναι διαθέσιμα στη λίστα διαφέρουν
ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματός σας και το μοντέλο του συστήματος
ακινητοποίησης στη θέση-στόχο που χρησιμοποιείται στην κλινική σας.

• Τα περιεχόμενα της επικάλυψης του συστήματος ακινητοποίησης στη θέση-στόχο θα διαφέρουν
ανάλογα με την επιλογή που έχετε κάνει εδώ.

Επαληθεύστε τη ρύθμιση του προφίλ μηχανήματος με έναν πρόσθετο έλεγχο πεδίου
φωτός για κάθε εκτύπωση του συστήματος ακινητοποίησης στη θέση-στόχο.

Αν χρησιμοποιηθούν επικαλύψεις θέσης-στόχου για την τοποθέτηση ασθενή, πρέπει να
χρησιμοποιηθεί το αντίστοιχο πλάνο θεραπείας από το iPlan RT για τη θεραπεία και το
πλάνο θεραπείας δεν πρέπει να τροποποιηθεί με άλλο σύστημα σχεδιασμού θεραπείας.

Δημιουργία εγγράφων θεραπείας
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13.1.2 Εκτύπωση εγγράφων θεραπείας

Γενικές πληροφορίες

Αν κάθε διαμόρφωση εγγράφου είναι ικανοποιητική (βλ. σελίδα 433), τα έγγραφα θεραπείας
μπορούν να εκτυπωθούν.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι επικαλύψεις TaPo δεν μπορούν να εκτυπωθούν έως ότου εκπληρωθούν οι
προϋποθέσεις που περιγράφονται στο σελίδα 430.
 

Τρόπος επιλογής εκτυπωτή

Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικό εκτυπωτή για κάθε έγγραφο, για παράδειγμα, μπορείτε να
ορίσετε έναν εκτυπωτή ψεκασμού μελανιού για επικαλύψεις συστήματος ακινητοποίησης στη
θέση-στόχο ή έναν εκτυπωτή λέιζερ για δεδομένα θεραπείας.
Για να ορίσετε έναν εκτυπωτή, κάντε κλικ στο όνομα του εκτυπωτή δίπλα στο έγγραφο και επιλέξτε
τον απαιτούμενο εκτυπωτή.

Τρόπος εκτύπωσης εγγράφων

Βήματα

1. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου που αντιστοιχεί σε κάθε έγγραφο προς εκτύπωση.
Είναι δυνατή η πολλαπλή επιλογή.

2. Κάντε κλικ στο Print Selection.

Ελέγξτε προσεκτικά αν το πλέγμα της εκτυπωμένης επικάλυψης ταιριάζει με τα πλέγματα
του συστήματος ακινητοποίησης στη θέση-στόχο ή με τις πλάκες του φορέα.

Μονάδες μετρικού συστήματος

Όλες οι ενδείξεις στο iPlan είναι σε μονάδες του μετρικού συστήματος. Αν δεν υποδεικνύεται
μονάδα, θεωρείται ότι η μονάδα είναι σε χιλιοστά.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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13.1.3 Εξαγωγή εγγράφων θεραπείας

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να εξαγάγετε έγγραφα απευθείας από μια καθορισμένη διαδρομή την οποία
επαληθεύετε στο παράθυρο διαλόγου Export To. Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε τα ονόματα
των αρχείων των επιλεγμένων εγγράφων.

Εικόνα 236 
Ορισμένα συστήματα R&V μπορούν να εισαγάγουν αυτόματα αυτά τα έγγραφα θεραπείας.
Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή R&V για λεπτομέρειες.

Δημιουργία εγγράφων θεραπείας
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13.2 Διαμόρφωση εγγράφων

Τρόπος διαμόρφωσης εγγράφων για εκτύπωση

Βήμα

Για να διαμορφώσετε έγγραφα για εκτύπωση, κάντε κλικ στο Configure Documents στην περιο-
χή λειτουργιών της οθόνης Print.

Παράθυρο διαλόγου διαμορφώσετε έγγραφα

Εικόνα 237 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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13.2.1 Ρύθμιση παραμέτρων επικαλύψεων TaPo

Τρόπος διαμόρφωσης επικαλύψεων TaPo

Επιλέξτε την καρτέλα TaPo Overlays από το παράθυρο διαλόγου Configure Documents.

Καρτέλα TaPo Overlays

Εικόνα 238 

Στοιχείο Λειτουργία

All isocenters on one set
of target positioner

overlays

Αν το πλάνο θεραπείας περιέχει πολλαπλά ισόκεντρα, αυτά θα εκτυ-
πωθούν μαζί στο ίδιο φύλλο επικάλυψης.

Separate set of target
positioner overlays per

isocenter

Κάθε ισόκεντρο στο πλάνο θεραπείας θα εκτυπωθεί σε ξεχωριστό
φύλλο επικάλυψης.

Paper Size
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι A4. Αν χρειάζεστε άλλα μεγέθη χαρ-
τιού, ο ειδικός υποστήριξης της Brainlab μπορεί να τα διαμορφώσει
για εσάς.

Διαμόρφωση εγγράφων
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13.2.2 Διαμόρφωση των PDF των γραφημάτων ιστογράμματος δόσης-όγκου

Τρόπος διαμόρφωσης των PDF των γραφημάτων ιστογράμματος δόσης-όγκου

Επιλέξτε την καρτέλα DVH Graphs από το παράθυρο διαλόγου Configure Documents.
Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα PDF που περιέχει ιστογράμματα δόσης-όγκου για αντικείμενα
θεραπείας (π.χ. PTV και OAR).

Καρτέλα DVH Graphs

Εικόνα 239 

Στοιχείο Λειτουργία

One Image per Page Κάθε ιστόγραμμα δόσης-όγκου (DVH) εκτυπώνεται σε ξεχωρι-
στή σελίδα.

Four Images per Page Εκτυπώνονται τέσσερα ιστογράμματα δόσης-όγκου ανά σελί-
δα.

Separate chart per object Δημιουργείται ένα ξεχωριστό ιστόγραμμα δόσης-όγκου για κά-
θε αντικείμενο.

A chart with all objects Δημιουργείται ένα μόνο ιστόγραμμα δόσης-όγκου για όλα τα
αντικείμενα.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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13.2.3 Διαμόρφωση των PDF κατανομής δόσης

Τρόπος διαμόρφωσης των PDF κατανομής δόσης

Επιλέξτε την καρτέλα Dose Distribution από το παράθυρο διαλόγου Configure Documents.
Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF που περιέχει, για παράδειγμα, ισοδοσιακές γραμμές,
πληροφορίες ουδού και προβολές τομής για αντικείμενα θεραπείας.

Καρτέλα Dose Distribution

Εικόνα 240 

Περιεχόμενα παραθύρου διαλόγου

Στοιχείο Λειτουργία

Orientation Selection Επιλέξτε τον προσανατολισμό της τομής για εκτύπωση.

Slices Selection

Επιλέξτε:
• Όλες τις τομές.
• Κάθε δεύτερη τομή.
• PTV συν ένα καθορισμένο περιθώριο.
• Για να επιλέξετε συγκεκριμένες τομές για εκτύπωση, χρησιμοποιήστε
την επιλογή Manual selection.

• Μπορείτε, επίσης, να μετακινηθείτε με κύλιση στις τομές τοποθετώ-
ντας το δείκτη του ποντικιού στην προεπισκόπηση τομής, κρατώντας
πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού και μετακινώντας το δεί-
κτη του αριστερά ή δεξιά.

Zoom

Συντελεστής μεγέθυνσης/σμίκρυνσης για πληροφορίες κατανομής δό-
σης:
• Whole Slice: μια ολόκληρη τομή
• PTVs + Margin: ένα περιθώριο μεγέθυνσης γύρω από ένα PTV

Page Layout
Μπορείτε να εκτυπώσετε τα δεδομένα κατανομής δόσης με:
• One Image per Page
• Four Images per Page

Διαμόρφωση εγγράφων
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Στοιχείο Λειτουργία

Other Options

• Show Isodose Legend: ενεργοποίηση λεζάντας για πληροφορίες
ισοδόσης

• Hide tissue information: εμφάνιση της περιοχής θεραπείας ως περι-
γράμματος χωρίς πληροφορίες ιστού

• Show the Overview only: εμφάνιση μόνο της επισκόπησης στο PDF

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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13.2.4 Διαμόρφωση των PDF απεικονίσεων όψης μέσα από τη δέσμη

Τρόπος διαμόρφωσης των PDF απεικονίσεων όψης μέσα από τη δέσμη

Επιλέξτε την καρτέλα BEV από το παράθυρο διαλόγου Configure Documents.
Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα PDF με την τρέχουσα απεικόνιση όψης μέσα από τη δέσμη για
κάθε στοιχείο της προγραμματισμένης θεραπείας. Σε περίπτωση θεραπειών IMRT, στην
εκτύπωση περιλαμβάνονται και οι χάρτες πυκνότητας ενέργειας.

Καρτέλα BEV

Εικόνα 241 

Στοιχείο Λειτουργία

Page Layout

Μπορείτε να εκτυπώσετε τα δεδομένα απεικόνισης όψης μέσα από
τη δέσμη με:
• One Image per Page
• Four Images per Page

Source-Image Distance
Η σχετική απόσταση εικόνας-πηγής μπορεί να οριστεί σε χιλιοστά.
Αυτό ισχύει για τις εικόνες BEV και τις εικόνες με χάρτες πυκνότητας
ενέργειας.

Διαμόρφωση εγγράφων
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13.2.5 Διαμόρφωση των PDF των ΨΑΑ

Τρόπος διαμόρφωσης των PDF των ΨΑΑ

Επιλέξτε την καρτέλα DRRs από το παράθυρο διαλόγου Configure Documents.
Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα PDF που να περιέχει μια ΨΑΑ για κάθε στοιχείο της
προγραμματισμένης θεραπείας. Πρέπει να επαληθεύσετε την ειδική για το νοσοκομείο σας
διαδικασία τοποθέτησης που χρησιμοποιεί ΨΑΑ πριν από την κλινική χρήση.
Μπορείτε να διαμορφώσετε τα περιεχόμενα των ΨΑΑ στο παράθυρο διαλόγου RTPlan
Properties. Βλ. σελίδα 381.

Καρτέλα ΨΑΑ

Εικόνα 242 

Στοιχείο Λειτουργία

Paper Size
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι A4. Αν χρειάζεστε άλλα μεγέθη χαρ-
τιού, ο ειδικός υποστήριξης της Brainlab μπορεί να τα διαμορφώσει
για εσάς.

Page Layout
Μπορείτε να εκτυπώσετε τις ΨΑΑ με:
• One Image per Page ή
• Four Images per Page.

Reconstructions
• Μπορείτε να ορίσετε τον προσανατολισμό των ΨΑΑ προς εκτύπω-
ση: Beam Shots ή

• Setup Shots.

Η κλιμάκωση που χρησιμοποιείται στις εκτυπώσεις ΨΑΑ δεν αντιστοιχεί σε αυτήν μιας
πραγματικής εικόνας ακτίνων X. Για ρεαλιστική κλιμάκωση, εκτελέστε εξαγωγή των ΨΑΑ
χρησιμοποιώντας το DICOM RT.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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13.2.6 Ρύθμιση παραμέτρων τοποθέτησης του ασθενή

Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων τοποθέτησης του ασθενή

Επιλέξτε την καρτέλα Patient Positioning από το παράθυρο διαλόγου Configure Documents.
Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο μορφής PDF που απεικονίζει τη θέση του ασθενή σε
σχέση με το τραπέζι και το βραχίονα (gantry). Για θεραπεία κυκλικού τόξου, στην εκτύπωση
μοντέλου ασθενή εμφανίζεται η αρχική και η τελική θέση του ασθενή σε σχέση με το βραχίονα για
το κυκλικό τόξο.
Η Brainlab συνιστά να επιβεβαιώσετε την τρέχουσα θέση του ασθενή σε σχέση με την
προγραμματισμένη θέση του ασθενή, π.χ. υπογράφοντας στην εκτύπωση.

Καρτέλα Patient Positioning

Εικόνα 243 

Στοιχείο Λειτουργία

Page Layout
Μπορείτε να εκτυπώσετε τη θέση του ασθενή με:
• One Image per Page ή
• Four Images per Page.

Διαμόρφωση εγγράφων
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13.3 Αποθήκευση εγγράφων θεραπείας

Γενικές πληροφορίες

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Save Selection στην οθόνη Print για να αποθηκεύσετε τα έγγραφα
που έχουν ενεργοποιηθεί (ένα σύμβολο επιλογής εμφανίζεται στο αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου).
Η προεπιλεγμένη τοποθεσία αποθήκευσης είναι ο τρέχων φάκελος για το πλάνο θεραπείας στο
σταθμό σχεδιασμού. Ωστόσο, αν χρειάζεται, τα έγγραφα θεραπείας είναι δυνατό να αποθηκευτούν
σε διαφορετικό φάκελο.
Τα έγγραφα που δεν αποθηκεύονται με χρήση της λειτουργίας Save, διαγράφονται αυτόματα όταν
κλείνει το λογισμικό.
Για λόγους ασφάλειας (για να διασφαλιστεί ότι η εκτύπωση πραγματοποιείται σε βαθμονομημένο
εκτυπωτή), δεν είναι πάντα δυνατή η αποθήκευση των επικαλύψεων TaPo.

Αποθήκευση εγγράφων

Βήματα

1. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου που αντιστοιχεί στο έγγραφο προς αποθήκευση.

2.

Κάντε κλικ στο Save Selection. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Save Files.

3. Μπορείτε να αλλάξετε τα προεπιλεγμένα ονόματα αρχείων για τα PDF εξόδου, αν
χρειάζεται.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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Βήματα

4.

Αν θέλετε να αλλάξετε τον κατάλογο εξόδου, κάντε κλικ στο Browse. Επιλέξτε μια νέα
θέση από τον εμφανιζόμενο κατάλογο:

5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να αποθηκεύσετε τα επιλεγμένα έγγραφα PDF στην
απαιτούμενη θέση.

Αποθήκευση εγγράφων θεραπείας
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13.4 Διαχείριση εκτυπωτών

Γενικές πληροφορίες

Με τη λειτουργία Manage Printers στην οθόνη Print είναι δυνατή η εμφάνιση των διαθέσιμων
εκτυπωτών καθώς και η βαθμονόμησή τους.

Εικόνα 244 

Διαθέσιμοι εκτυπωτές

Όλοι οι εκτυπωτές που είναι διαθέσιμοι στο σταθμό σχεδιασμού περιλαμβάνονται στο κέντρο του
παραθύρου διαλόγου.

Εικόνα 245 

Επιλογές

Αν θέλετε να καταργήσετε έναν εκτυπωτή από τη λίστα, επιλέξτε τη σχετική καταχώρηση στη λί-
στα και κάντε κλικ στο Disable.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά έναν απενεργοποιημένο εκτυπωτή, επιλέξτε τον στη λίστα και κάντε
κλικ στο Enable.

Τρόπος ρύθμισης περιθωρίων

Βήματα

1.
Αν τα περιθώρια του προεπιλεγμένου εκτυπωτή δεν παράγουν το επιθυμητό αποτέλεσμα
εκτύπωσης, μπορείτε να ορίσετε τα κατάλληλα περιθώρια εκτυπωτή σε χιλιοστά
χρησιμοποιώντας τα πεδία που παρέχονται στην περιοχή Margins [mm] (Περιθώρια).

2. Αν πατήσετε το κουμπί Save, αποθηκεύετε τις ρυθμίσεις περιθωρίων.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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Τρόπος ενεργοποίησης βαθμονόμησης εκτυπωτή

Για να εκτυπώσετε σωστά επικαλύψεις συστήματος ακινητοποίησης στη θέση-στόχο, ο
επιλεγμένος εκτυπωτής πρέπει να είναι σωστά βαθμονομημένος. Τα υπόλοιπα έγγραφα (βλ.
σελίδα 429) μπορούν να εκτυπωθούν με μη βαθμονομημένο εκτυπωτή.
Για να ενεργοποιήσετε τη βαθμονόμηση του εκτυπωτή, επιλέξτε τον απαιτούμενο εκτυπωτή στη
λίστα και κάντε κλικ στο Calibrate.

Παράθυρο διαλόγου Calibration

Εικόνα 246 

Τρόπος βαθμονόμησης εκτυπωτή

Βήματα

1.
Κάντε κλικ στο κουμπί Print Grid στο παράθυρο διαλόγου βαθμονόμησης.
Η κλίμακα x και y εκτυπώνεται στον επιλεγμένο εκτυπωτή.

2.

Χρησιμοποιώντας ένα χάρακα, μετρήστε το πραγματικό μήκος της πλήρους κλίμακας x
και y στην εκτύπωση.
Το πραγματικό μήκος σε κάθε περίπτωση μπορεί να έχει απόκλιση από το μήκος που
εμφανίζεται στην εκτύπωση. Ο στόχος της βαθμονόμησης του εκτυπωτή είναι η διόρθωση
αυτής της ασυμφωνίας.

3.
Καταχωρήστε την τιμή που μετρήθηκε για την κλίμακα x και y στο κατάλληλο πεδίο.
Κάθε τιμή που καταχωρείται πρέπει να πολλαπλασιάζεται επί 10, δηλ. η τιμή 179,5 mm
πρέπει να καταχωρηθεί ως 1795.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί Verify για να εκτυπώσετε μια ενημερωμένη κλίμακα x και y στον
επιλεγμένο εκτυπωτή.

5.

Χρησιμοποιώντας ένα χάρακα, μετρήστε ξανά το μήκος της πλήρους κλίμακας x και y
στην εκτύπωση.
Η πραγματική τιμή μέτρησης και το μήκος που υποδεικνύεται στην εκτύπωση θα πρέπει
τώρα να είναι αντίστοιχες.

6.

• Αν η πραγματική τιμή μέτρησης και το μήκος που υποδεικνύεται στην εκτύπωση είναι
αντίστοιχα, κάντε κλικ στο κουμπί Accept για να ολοκληρώσετε τη βαθμονόμηση του
εκτυπωτή.

• Διαφορετικά, κάντε κλικ στο κουμπί Print Grid και επαναλάβετε τη διαδικασία, έως ότου
οι τιμές να είναι αντίστοιχες.

Διαχείριση εκτυπωτών
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Αποτέλεσμα βαθμονόμησης

Εικόνα 247 
Όταν η βαθμονόμηση ολοκληρωθεί με επιτυχία, ο εκτυπωτής επισημαίνεται με πράσινο χρώμα ως
βαθμονομημένος στη λίστα εκτυπωτών.
Μπορείτε να βαθμονομήσετε πολλαπλούς εκτυπωτές για να εκτυπώσετε έγγραφα θεραπείας.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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Διαχείριση εκτυπωτών
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14 iPLAN RT ADAPTIVE
14.1 Τι είναι η προσαρμόσιμη ακτινοθεραπεία;

Γενικές πληροφορίες

Προσαρμόσιμη ακτινοθεραπεία είναι μια προσέγγιση της θεραπείας που μπορεί να βελτιώσει ένα
πλάνο θεραπείας ακολουθώντας τις αλλαγές στον ασθενή και τα όργανά του με την πάροδο του
χρόνου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θεραπείας. Αυτές μπορεί να είναι αλλαγές στον όγκο και
στη θέση των αντικειμένων εξαιτίας της τοποθέτησης του ασθενή, της αύξησης ή μείωσης του
βάρους του ή σε απόκριση στη θεραπεία. 

iPlan RT Adaptive

Το iPlan RT Adaptive είναι ένα εργαλείο λήψης αποφάσεων που παρέχεται με το iPlan RT.
Μπορεί να λειτουργήσει μόνο με το iPlan RT και το iPlan RT Image. Δε χρησιμοποιείται για
επαναπρογραμματισμό.
Το iPlan RT Adaptive σας βοηθά να αποφασίσετε αν ένα πλάνο χρειάζεται να αλλάξει για να
βελτιωθεί η θεραπεία ασθενή ή αν εξακολουθεί να είναι ενεργό. Αυτή η απόφαση βασίζεται σε
πρόσθετες σαρώσεις CT κωνικής δέσμης ή σε πρόσθετες σαρώσεις CT προγραμματισμού. Σας
δίνει τη δυνατότητα να προετοιμάσετε το πλάνο για έναν εύκολο και γρήγορο
επαναπρογραμματισμό στο iPlan RT Dose.
Το σημείο εκκίνησης είναι το αρχικό πλάνο θεραπείας που χρησιμοποιείται επί του παρόντος για
θεραπεία ασθενή. Μετά από κάθε κλάσμα (ή όποτε είναι διαθέσιμη μια νέα σάρωση, CT κωνικής
δέσμης ή CT), το νέο σύνολο δεδομένων προστίθεται στο αρχικό πλάνο. Τα σύνολα δεδομένων
συντήκονται - άκαμπτα και ελαστικά - και τα αντικείμενα μεταφέρονται αυτόματα στη νέα ομάδα
δεδομένων.
Ο ιατρός/φυσικός μπορεί τώρα να εκτελέσει μια αναθεώρηση βάσει των νέων περιγραμμάτων και
της επικάλυψης δόσης της αρχικής κατανομής δόσης (υπολογισμένη για το αρχικό πλάνο) και να
αποφασίσει αν το πλάνο εξακολουθεί να είναι έγκυρο.

Κοινό περιβάλλον εργασίας λογισμικού

Το iPlan RT Adaptive παρέχει το ίδιο περιβάλλον εργασίας και κοινές λειτουργίες GUI με τα iPlan
RT και iPlan RT Image.
Στις κοινές λειτουργίες περιλαμβάνονται:
• Φόρτωση αρχείων και δεδομένων ασθενή
• Τυπικές λειτουργίες χειρισμού εικόνας

Ροή εργασίας του iPlan RT Adaptive

Η τυπική ροή εργασίας του iPlan RT Adaptive περιλαμβάνει την προσθήκη ενός νέου ή ενός
επιπλέον συνόλου δεδομένων όποτε είναι διαθέσιμο ή απαραίτητο:

Βήματα

1. Φορτώστε ένα πλάνο θεραπείας.

2. Εισάγετε πρόσθετα σύνολα δεδομένων (σαρώσεις κωνικής δέσμης ή πρόσθετες
σαρώσεις προγραμματισμού CT).

iPLAN RT ADAPTIVE
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Βήματα

3. Εκτελέστε σύντηξη εικόνων για να φέρετε τα σύνολα δεδομένων στο ίδιο πλαίσιο
αναφοράς.

4.

Εκτελέστε διαμόρφωση αντικειμένου. Το iPlan RT Adaptive αναζητά τα πιο πρόσφατα
σύνολα εικόνων για τα αντικείμενα προγραμματισμού που ορίζονται στα άλλα συντηγμένα
σύνολα. Μπορείτε να ορίσετε ζεύγη αντικειμένων και να μεταφέρετε τα αντικείμενα από το
ένα σύνολο στο άλλο ανεξάρτητα από την ημερομηνία σάρωσης. Πρόκειται για την
ελαστική διαμόρφωση.

5.
Εκτελέστε τροποποίηση αντικειμένου, αν χρειάζεται. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να
προσαρμόσετε τα διαμορφωμένα αντικείμενα χρησιμοποιώντας τα τυπικά εργαλεία
χειρισμού αντικειμένων.

6. Αναθεωρήστε τις φυσικές αλλαγές στα αντικείμενα από την πάροδο του χρόνου και
εξετάστε αν η αρχική κατανομή δόσης είναι ικανοποιητική.

7. Επιλέξτε αν θα διατηρήσετε το αρχικό πλάνο θεραπείας ή αν θα προετοιμάσετε δεδομένα
για επανασχεδιασμό με το iPlan RT Dose.

Πλάνα που είναι αποθηκευμένα στο iPlan RT Adaptive δεν μπορούν να φορτωθούν με το
iPlan RT Dose μέχρι να προετοιμαστούν για επαναπρογραμματισμό.

Τι είναι η προσαρμόσιμη ακτινοθεραπεία;
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14.2 Προβολή και εισαγωγή δεδομένων

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να προβάλετε το πλάνο θεραπείας και να εισαγάγετε πιο πρόσφατα σύνολα δεδομένων
στο βήμα View and Import.

Κύρια οθόνη

Εικόνα 248 

iPLAN RT ADAPTIVE
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14.2.1 Προσθήκη επιπλέον συνόλων εικόνων

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να εισάγετε πιο πρόσφατα σύνολα εικόνων ασθενών στο πλάνο θεραπείας. Μπορείτε να
προσθέσετε μόνο δεδομένα CT.
Πριν από την προσθήκη νέων συνόλων εικόνων σε ένα υπάρχον πλάνο θεραπείας, βεβαιωθείτε
ότι το φορτωμένο πλάνο θεραπείας είναι για τον ίδιο ασθενή όπως τα νέα σύνολα εικόνων και ότι
έχει φορτωθεί το σωστό πλάνο.

Σημειώσεις για την ασφάλεια

Η ποιότητα των εικόνων CT κωνικής δέσμης μπορεί να διαφέρει πολύ. Βεβαιωθείτε ότι
όλες οι σχετικές πληροφορίες εμφανίζονται σωστά και σε περίπτωση που η ποιότητα
εικόνας (εύρος σάρωσης ή αντίθεση) είναι ανεπαρκής, επαναλάβετε τη σάρωση του
ασθενή και μην χρησιμοποιείτε αυτή τη σάρωση για καμία εκ νέου επαλήθευση.

Το iPlan RT μπορεί να εμφανίσει μόνο πληροφορίες για την τιμή σε μονάδες Hounsfield
ανά εικονοστοιχείο, όπως υπολογίζεται και εξάγεται από τον σαρωτή. Προσέξτε κατά την
ερμηνεία αυτών των πληροφοριών και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστές, π.χ. τα δεδομένα CT
κωνικής δέσμης ή τα δεδομένα περιστροφικής αγγειογραφίας δεν θα περιέχουν
πραγματικές τιμές HU! Αν δεν είχε καθοριστεί κατά την εισαγωγή το σωστό απεικονιστικό
σύστημα/δευτερεύον απεικονιστικό σύστημα, το λογισμικό δεν μπορεί να διακρίνει τις
σωστές τιμές HU από τις τιμές στην κλίμακα του γκρι.

Πριν από την προσθήκη νέων συνόλων εικόνων σε ένα υπάρχον πλάνο θεραπείας,
βεβαιωθείτε ότι το φορτωμένο πλάνο θεραπείας είναι για τον ίδιο ασθενή όπως τα νέα
σύνολα εικόνων και ότι έχει φορτωθεί το σωστό πλάνο.

Πάντα να βεβαιώνεστε ότι τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό
θεραπείας είναι επαρκή, δηλ. όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι ορατές και τα σύνολα
δεδομένων δεν έχουν αλλοιωθεί.
Εξετάζετε προσεκτικά τα σχήματα δομών που εισάγονται ή εξάγονται σε συστήματα
προγραμματισμού τρίτου κατασκευαστή. Εξαιτίας της φύσης προτύπου DICOM, ορισμένες δομές
μπορεί να τροποποιηθούν κατά τη μεταφορά ή να αλλάξουν ακούσια, λόγω διαφορετικών
ερμηνειών του προτύπου DICOM μεταξύ των διαφόρων προμηθευτών συστημάτων σχεδιασμού
θεραπείας.

Τρόπος εισαγωγής συνόλων δεδομένων

Βήματα

1.

Κάντε κλικ στην επιλογή Add Data ...

2.
Εισαγάγετε το σωστό απεικονιστικό σύστημα, δευτερεύον απεικονιστικό σύστημα και
προσανατολισμό πατώντας Orientation στο παράθυρο διαλόγου Set Selection (σελίδα
452).

Προβολή και εισαγωγή δεδομένων
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Βήματα

3.

Αφού φορτώσετε το επιλεγμένο αρχείο, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να προσθέσετε τα νέα
δεδομένα στα τρέχοντα δεδομένα ασθενή.

• Κάντε κλικ στο Yes για να προστεθούν τα νέα δεδομένα απευθείας στα τρέχοντα
δεδομένα ασθενή.

• Κάντε κλικ στο Cancel για να ματαιωθεί η εισαγωγή νέων δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για το αρχείο DICOM και τις επιλογές εισαγωγής, ανατρέξτε στο Κλινικό εγχειρίδιο
χρήσης, iPlan RT Image.
 

Κατά την εισαγωγή δεδομένων DICOM, βεβαιωθείτε ότι όλες οι γενικές πληροφορίες
DICOM (π.χ. μέθοδος απεικόνισης, όνομα ασθενή, ημερομηνία γέννησης) έχουν ερμηνευτεί
σωστά από το iPlan RT Adaptive και ότι οι πληροφορίες που εστάλησαν από το σαρωτή
ήταν σωστές.

Βεβαιωθείτε ότι έχει εισαχθεί το δευτερεύον απεικονιστικό σύστημα για κάθε σάρωση.

iPLAN RT ADAPTIVE
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14.2.2 Τροποποίηση προσανατολισμού εικόνας κατά την εισαγωγή

Τρόπος εμφάνισης του παραθύρου διαλόγου Orientation

Κάντε κλικ στο Orientation ... στο παράθυρο διαλόγου Set Selection για να εμφανιστεί το
παράθυρο διαλόγου Orientation.

Παράθυρο διαλόγου Orientation

Εικόνα 249 

Τρόπος τροποποίησης του προσανατολισμός εικόνας

Για τη σωστή εμφάνιση των δεδομένων (π.χ. μονάδες Hounsfield), επαληθεύστε επίσης ότι έχει
επιλεχθεί το σωστό απεικονιστικό σύστημα και το σωστό δευτερεύον απεικονιστικό σύστημα.

Τρόπος εισαγωγής απεικονιστικού συστήματος και δευτερεύοντος απεικονιστικού συστήματος

Μπορείτε να συμπληρώσετε τα πεδία Modality και Submodality σε αυτό το παράθυρο διαλόγου
ή στα χαρακτηριστικά πλάνου θεραπείας στο iPlan RT Dose.
Βεβαιωθείτε ότι έχει εισαχθεί το δευτερεύον απεικονιστικό σύστημα CB για τις εικόνες
υπολογιστικής τομογραφίας κωνικής δέσμης.

Σημειώσεις για την ασφάλεια

Βεβαιωθείτε ότι έχει εισαχθεί ο σωστός προσανατολισμός ασθενή στο σαρωτή.

Κάθε αλλαγή προσανατολισμού καταγράφεται στα σχόλια σειράς και στο αρχείο
καταγραφής.

Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεχθεί το σωστό απεικονιστικό σύστημα και το σωστό δευτερεύον
απεικονιστικό σύστημα.

Προβολή και εισαγωγή δεδομένων
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Λάβετε υπόψη ότι οι εικόνες CT κωνικής δέσμης δεν περιλαμβάνουν πραγματικές τιμές HU
και ότι ο υπολογισμός δόσης μπορεί να είναι εσφαλμένος.

Διαθέσιμες λειτουργίες προσανατολισμού

Αν ο ασθενής έχει υποβληθεί σε σάρωση, αλλά ο χειριστής του σαρωτή χρησιμοποίησε
εσφαλμένο προσανατολισμό ή εισήγαγε εσφαλμένο απεικονιστικό σύστημα, αυτές οι λειτουργίες
σας επιτρέπουν να διορθώσετε τον προσανατολισμό εικόνας ή το απεικονιστικό σύστημα.
Σημειώστε ότι ορισμένοι σαρωτές και μερικές μορφές ιατρικών πληροφοριών δεν περιλαμβάνουν
πληροφορίες προσανατολισμού εικόνας στην κεφαλίδα εικόνας.

Στοιχείο Λειτουργία

Browsing
images

Είναι δυνατή η πλοήγηση στις τομές στις προβολές ανακατασκευής εικόνας με
αύξουσα ή φθίνουσα σειρά μέχρι να εντοπιστεί μια κατάλληλη εικόνα. Μπορείτε
να:
• Χρησιμοποιήστε τον τροχό του ποντικιού για μετακίνηση ανά τομή στα διαθέ-
σιμα δεδομένα εικόνας.

• Χρησιμοποιήστε τον τροχό ποντικιού ενώ πατάτε το πλήκτρο Shift στο πληκ-
τρολόγιο για μετακίνηση ανά ομάδες στα διαθέσιμα δεδομένα εικόνας.

• Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος στο πληκτρολόγιο σας για μετακί-
νηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά μία τομή.

• Χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα Pg Up και Pg Dn στο πληκτρολόγιο για μετακί-
νηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω ανά ομάδες μέσω των διαθέσιμων δε-
δομένων εικόνας.

Flip A-P Αναστροφή της επιλεγμένης εικόνας προς τις παρακάτω κατευθύνσεις:
• A-P (πρόσθιος-οπίσθιος)
• H-F (κεφαλή-πόδια)
• L-R (αριστερά-δεξιά)

Flip H-F

Flip L-R

Rotate A-P Περιστροφή της επιλεγμένης εικόνας προς τις παρακάτω κατευθύνσεις:
• A-P (πρόσθιος-οπίσθιος)
• H-F (κεφαλή-πόδια)
• L-R (αριστερά-δεξιά)

Rotate H-F

Rotate L-R

Undo Αναιρεί την τελευταία αλλαγή που έγινε.

Reset Επαναφορά όλων των αλλαγών που έγιναν.

Modality Το απεικονιστικό σύστημα του συνόλου δεδομένων σάρωσης μπορεί να επιλε-
χθεί εδώ αν δεν έχει προκαθοριστεί ήδη στο σαρωτή.

Submodality

Ένα κατάλληλο δευτερεύον απεικονιστικό σύστημα μπορεί να επιλεχθεί για το
τρέχον απεικονιστικό σύστημα, αν δεν έχει προκαθοριστεί ήδη στο σαρωτή:
• Angio
• Contrast
• CB = κωνική δέσμη

Patient
Orientation

• Για τον προσανατολισμό ασθενή, μπορείτε να επιλέξετε Prone, Supine,
Decubitus Left ή Decubitus Right, αν ο προσανατολισμός δεν έχει ήδη
προκαθοριστεί στον σαρωτή.

• Αν έχει καθοριστεί αυτόματα ως Unknown, διασφαλίστε ότι έχετε ενεργο-
ποιήσει τη σωστή επιλογή για τα δεδομένα εικόνας πριν συνεχίσετε.

Scan direction
• Για την κατεύθυνση σάρωσης, επιλέξτε Head first ή Feet first.
• Αν έχει καθοριστεί αυτόματα ως Unknown, διασφαλίστε ότι έχετε ενεργο-
ποιήσει τη σωστή επιλογή για τα δεδομένα εικόνας πριν συνεχίσετε.

Image Type

• Για την κατεύθυνση τύπου εικόνας, επιλέξτε Axial, Coronal, Sagittal ή
Unknown.

• Αν έχει καθοριστεί αυτόματα ως Unknown, διασφαλίστε ότι έχετε ενεργο-
ποιήσει τη σωστή επιλογή για τα δεδομένα εικόνας πριν συνεχίσετε.

iPLAN RT ADAPTIVE
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Στοιχείο Λειτουργία

Series
comment Προβάλλετε τα σχόλια που έχουν εισαχθεί από το χειριστή του σαρωτή.

Σημειώσεις για την ασφάλεια

Επαληθεύστε προσεκτικά τις ετικέτες της εικόνας (αριστερά-δεξιά, εμπρός-πίσω και
κεφαλή-πόδια). Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά περιστροφής μόνο αν είστε βέβαιος ότι
πρέπει να διορθωθεί ο προσανατολισμός ασθενή. Κάντε κλικ στο ΟΚ για να επιβεβαιώσετε
ότι ο καθορισμένος προσανατολισμός είναι σωστός.

Προβολή και εισαγωγή δεδομένων
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14.3 Σύντηξη εικόνων

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία Image Fusion σας επιτρέπει να εκτελείτε σύντηξη συνόλων εικόνων του αρχικού
πλάνου θεραπείας με τα πιο πρόσφατα εισηγμένα δεδομένα. Με τον τρόπο αυτό συγκεντρώνονται
όλα τα σύνολα δεδομένων στο ίδιο πλαίσιο αναφοράς για σύγκριση αντικειμένων και επικάλυψη
δόσης.
Είναι πολύ σημαντικό να εκτελείτε την ίδια σύντηξη με αυτήν που εκτελείται στην εφαρμογή IGRT
για τοποθέτηση θεραπείας.
Συνιστάται η σύντηξη όλων των πρόσθετων συνόλων δεδομένων (σαρώσεις CT ή CT κωνικής
δέσμης) στο σύνολο αναφοράς του αρχικού πλάνου.
Το πρώτο βήμα του αλγόριθμου σύντηξης είναι η ανίχνευση της θέσης εκκίνησης. Αυτό γίνεται με
τη σύντηξη των σημείων ισορροπίας της εικόνας. Το επόμενο βήμα είναι η χονδροειδής σύντηξη
πλέγματος. Αν εκτελεστεί μη αυτόματη σύντηξη, ο αλγόριθμος σύντηξης θα παραβλέψει το πρώτο
βήμα σύντηξης.

Η θέση της εμφανιζόμενης δόσης εξαρτάται από την αυστηρή σύντηξη εικόνων. Για να έχει
νόημα η εμφάνιση δόσης, βεβαιωθείτε ότι η αυστηρή σύντηξη εικόνων αντιστοιχεί στη
σύντηξη που εκτελείται για την τοποθέτηση ασθενή για τη θεραπεία.

Διάταξη κύριας οθόνης

②

①
③

④

⑤
⑥

Εικόνα 250 

Περιοχή σχεδιασμού

Εκτός από τις λειτουργίες που παρέχονται στις προβολές σχεδιασμού και στη γραμμή εργαλείων
(βλ. σελίδα 51), διατίθενται και οι παρακάτω επιλογές στην περιοχή σχεδιασμού.

Αρ. Στοιχείο Λειτουργία

① Τηλεσκόπιο Με το τηλεσκόπιο μπορείτε να επαληθεύσετε την ακρίβεια
αφού ολοκληρωθεί η σύντηξη εικόνων.
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Αρ. Στοιχείο Λειτουργία

② Μπλε/Πορτοκαλί
Για να διευκολυνθεί η διάκριση των διαφορών μεταξύ των συν-
όλων εικόνων για σύντηξη, στις προβολές τομών εμφανίζεται
το ένα σύνολο σε μπλε χρώμα και το άλλο σε πορτοκαλί.

③ Λίστα ζευγών σύντηξης

Στο επάνω μέρος της περιοχής λειτουργιών εμφανίζονται σε
λίστα τα σύνολα εικόνων σε ζεύγη.
• Το New ... μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον ορισμό νέων
ζευγών συγχώνευσης εικόνων ή για την τροποποίηση αυ-
τών που υπάρχουν ήδη (βλ. σελίδα 457).

• Το Reset μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντιστραφεί μια
ολοκληρωμένη εικόνα σύντηξης.

④ Blue/Amber
Αυτές οι λειτουργίες σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε τις
ρυθμίσεις μπλε/πορτοκαλί χρώματος για βελτίωση της εμφάνι-
σης εικόνας (βλ. σελίδα 459).

⑤ Manual Fusion
Οι λειτουργίες χειροκίνητης συγχώνευσης παρέχονται για χον-
δροειδείς (Coarse) και λεπτομερείς προσαρμογές (Fine), βλ.
σελίδα 462.

⑥ Automatic Fusion
Εδώ παρέχονται λειτουργίες που σας επιτρέπουν να καθορί-
σετε ένα συγκεκριμένο εύρος που μπορεί στη συνέχεια να
εφαρμοστεί κατά την αυτόματη συγχώνευση (βλ. σελίδα 466).

Ορολογία

Όρος Περιγραφή

Σχετικό σύνολο Αυτό είναι το δεύτερο σύνολο εικόνων στο ζεύγος σύντηξης. Έχει συντηχθεί
στο τρέχον σύνολο ευθυγράμμισης.

Σύνολο ευθυ-
γράμμισης

Το σύνολο ευθυγράμμισης είναι το πρώτο σύνολο στη λίστα επιλογών για
σύντηξη. Είναι το σύνολο εικόνων στο οποίο εκτελείται άμεσα ή έμμεσα η
σύντηξη όλων των συνόλων εικόνων:

CT 1

CT 1

CT 1

CB 1

CB 2

CB 3

Όλα τα πρόσθετα σύνολα δεδομένων πρέπει να συντηχθούν στο σύνολο
αναφοράς του αρχικού πλάνου.
Στο παραπάνω παράδειγμα, το CT1 είναι το σύνολο ευθυγράμμισης και το
σύνολο αναφοράς του αρχικού πλάνου.
Το σύνολο ευθυγράμμισης είναι το σύνολο εικόνων που χρησιμοποιείται για
επακόλουθη ευθυγράμμιση ασθενή στο τραπέζι θεραπείας.

Σύντηξη εικόνων
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14.3.1 Ορισμός ζευγών σύντηξης

Γενικές πληροφορίες

Πριν από την εκτέλεση της σύντηξης εικόνων πρέπει να ορίσετε τα κατάλληλα ζεύγη εικόνων.
Η Brainlab συνιστά τη σύντηξη όλων των πρόσθετων συνόλων δεδομένων στον τρέχοντα
προγραμματισμό θεραπείας CT.
Κατά τη διάρκεια της σύντηξης εικόνων, το δεύτερο σύνολο δεδομένων θα μετατοπιστεί και θα
περιστραφεί στο πρώτο σύνολο εικόνων. Επειδή οι εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών μπορεί να
μην υποστηρίζουν τα σύνολα δεδομένων που έχουν περιστραφεί, το σύνολο δεδομένων προς
εξαγωγή θα πρέπει να είναι το πρώτο σύνολο εικόνων του ζεύγους σύντηξης.

Τρόπος ενεργοποίησης δημιουργίας ζεύγους εικόνων

Βήματα

1. Για να ορίσετε τα κατάλληλα ζεύγη εικόνων, κάντε κλικ στην επιλογή New ... στην περιοχή
λειτουργιών.

2. Τώρα εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου δημιουργίας σύντηξης.

Παράθυρο διαλόγου Fusion Creation

Εικόνα 251 

Τρόπος επιλογής ζευγών σύντηξης

Για σύντηξη πρόσθετων συνόλων δεδομένων στη σάρωση CT του αρχικού προγραμματισμού:

Βήματα

1. Στο Image Set 1, επιλέξτε τη σάρωση CT αρχικού προγραμματισμού.

2. Στο Image Set 2, επιλέξτε την πρόσθετη σάρωση CT.

3. Κάντε κλικ στο OK.

iPLAN RT ADAPTIVE
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Λίστα Fusion

Εικόνα 252 
Σύνολα εικόνων σε ζεύγη εμφανίζονται στη λίστα σύντηξης στην περιοχή λειτουργιών.

Επαναπρογραμματισμός

Για τον επαναπρογραμματισμό συνιστάται η επιλογή της απεικόνισης CT του νέου
προγραμματισμού (νέο σύνολο αναφοράς) ως Image Set 1 και του παλιού συνόλου αναφοράς ως
Image Set 2.

Εικόνα 253 

Ίδιο πλαίσιο αναφοράς

Τα σύνολα εικόνων στο ίδιο πλαίσιο αναφοράς υποδεικνύονται από ένα γκρι επισημασμένο
πλαίσιο πριν από τη λίστα ζευγών συνόλων εικόνων στη γραμμή μενού. Αυτές οι πληροφορίες για
το πλαίσιο αναφοράς προέρχονται από το αρχείο DICOM που χρησιμοποιείται για εισαγωγή των
συνόλων εικόνων στο λογισμικό προγραμματισμού που περιλαμβάνει την εργασία σύντηξης
εικόνων.

Ψευδοπλαίσιο των συνόλων αναφοράς

Στα σύνολα εικόνων που περιέχουν τις ίδιες ογκομετρικές πληροφορίες (δηλ. ίδιο αριθμό τομών,
ίδιες θέσεις τομών, ίδιους προσανατολισμούς τομών και τις ίδιες ημερομηνίες σάρωσης), αυτές οι
πληροφορίες θεωρούνται κατάλληλες για σύντηξη όπως μια σύντηξη από ένα πλαίσιο αναφοράς.
Αυτά τα ζεύγη συνόλων εικόνων μπορούν να αναγνωριστούν από ένα γκρι επισημασμένο πλαίσιο
πριν από τη λίστα ζευγών συνόλων εικόνων στη γραμμή μενού, αν δεν έχουν συντηχθεί ήδη.

Σύντηξη εικόνων

458 Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης Αναθ. 1.5 iPlan® RT Έκδ. 4.5



14.3.2 Βελτίωση της εμφάνισης σύντηξης

Γενικές πληροφορίες

Για να διακρίνετε πιο εύκολα τις ομάδες εικόνων που εμφανίζονται, το σύνολο ευθυγράμμισης που
ορίζεται για το ζεύγος συγχώνευσης (βλ. σελίδα 457) εμφανίζεται με μπλε χρώμα.
Το σύνολο εικόνων που θα προσαρμοστεί για να αντιστοιχεί με το σύνολο ευθυγράμμισης κατά τη
διάρκεια της σύντηξης εικόνων εμφανίζεται με πορτοκαλί χρώμα.
Για τη διευκόλυνση καθορισμού του προσανατολισμού, το πορτοκαλί σύνολο εικόνων και το μπλε
σύνολο εικόνων αναγνωρίζονται επάνω δεξιά στις προβολές εικόνων.

Προβολή σύντηξης

① ②

Εικόνα 254 

Αρ. Στοιχείο

① Κανονική εμφάνιση

② Ενεργοποιημένα άκρα για το πορτοκαλί χρώμα

Ρυθμιστικό Blue/Amber

Εικόνα 255 

Προσαρμογή της εμφάνισης σύντηξης

Επιλογές

Για να εμφανιστεί μια συγκεκριμένη ομάδα εικόνων με μεγαλύτερη σαφήνεια, μετακινήστε τη ρά-
βδο κύλισης προς την κατάλληλη κατεύθυνση (Blue ή Amber).

Για να εμφανιστούν μόνο τα περιγράμματα μιας συγκεκριμένες ομάδας εικόνων, ενεργοποιήστε
το κατάλληλο πλαίσιο ελέγχου Edges.
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14.3.3 Βελτίωση του παραθύρου απεικόνισης

Γενικές πληροφορίες

Αν εκτελείτε σύντηξη εικόνων, μπορείτε να ορίσετε τις σύνθετες ρυθμίσεις του παραθύρου εικόνας
για κάθε σύνολο εικόνων ξεχωριστά.
Η προσαρμογή αυτών των ρυθμίσεων σας επιτρέπει να διακρίνετε ευκολότερα τα σύνολα εικόνων
που εμφανίζονται.

Τρόπος ενεργοποίησης του σύνθετου παραθύρου απεικόνισης

Βήμα

Κάντε κλικ στο κουμπί Advanced Windowing για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου
Windowing.

Παράθυρο διαλόγου ρύθμισης εικόνων στην κλίμακα του γκρι

Εικόνα 256 

Προσαρμογή του παραθύρου απεικόνισης

Είναι διαθέσιμες δύο καρτέλες (Windowing Blue και Windowing Amber), οι οποίες σας δίνουν
τη δυνατότητα να ορίσετε μεμονωμένες ρυθμίσεις εικόνων στην κλίμακα του γκρι για κάθε ομάδα
εικόνων.
Λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι για προχωρημένους
παρέχονται στην ενότητα σελίδα 533.

Σύντηξη εικόνων
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Τρόπος επαναφοράς της συγχώνευσης εικόνων

Βήμα

Μια ολοκληρωμένη σύντηξη εικόνων μπορεί να αντιστραφεί οποιαδήποτε στιγμή κάνοντας κλικ
στο Reset στην περιοχή λειτουργιών.
Στη λίστα ζευγών συγχώνευσης, το πλαίσιο ελέγχου στα αριστερά του ζεύγους εικόνων (αν η αρ-
χική συγχώνευση έγινε με χρήση συγχώνευση πλαισίου αναφοράς) επισημαίνεται, στη συνέχεια,
με γκρι χρώμα.
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14.3.4 Εκτέλεση μη αυτόματης σύντηξης

Γενικές πληροφορίες

Η χειροκίνητη συγχώνευση σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε μη αυτόματα την πορτοκαλιά ομάδα
εικόνων στο μπλε σύνολο ευθυγράμμισης που ορίζεται στο παράθυρο διαλόγου Fusion Creation
(βλ. σελίδα 457).
Οι λειτουργίες χειροκίνητης συγχώνευσης παρέχονται για χονδροειδείς (Coarse) και λεπτομερείς
προσαρμογές (Fine).
Οι προσαρμογές σας εμφανίζονται σε όλες τις προβολές εικόνων.

Λειτουργίες σύντηξης

Εικόνα 257 

Προβολή χονδροειδούς σύντηξης

①

②

Εικόνα 258 

Τρόπος εκτέλεσης χονδροειδούς σύντηξης

Βήματα

1. Στην περιοχή λειτουργιών, κάντε κλικ στην επιλογή Coarse.

2.
Για να μετακινήσετε την εικόνα σε μια ευθεία γραμμή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση,
τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στο κέντρο της προβολής εικόνας και σύρετε με το
σύμβολο χεριού ① έως ότου η πορτοκαλί εικόνα τοποθετηθεί σωστά.

3.
Για να περιστρέψετε την εικόνα, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στο άκρο της
προβολής εικόνας και σύρετε με το σύμβολο χεριού-βέλους ② έως ότου η πορτοκαλί
εικόνα τοποθετηθεί σωστά.

Σύντηξη εικόνων
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Προβολή λεπτομερούς σύντηξης

① ②

Εικόνα 259 

Τρόπος εκτέλεσης λεπτομερούς σύντηξης

Βήματα

1. Στην περιοχή λειτουργιών, κάντε κλικ στην επιλογή Fine.

2.

Για να μετακινήσετε την εικόνα σε μια ευθεία γραμμή (πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά),
τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην άκρη της προβολής εικόνας (πάνω, κάτω,
αριστερά, δεξιά) και κάντε κλικ με το σύμβολο βέλους ① έως ότου η πορτοκαλί εικόνα
τοποθετηθεί σωστά.

3.
Για να περιστρέψετε την εικόνα, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στη γωνία της
προβολής εικόνας και κάντε κλικ με το σύμβολο καμπύλου βέλους ② έως ότου η
πορτοκαλί εικόνα τοποθετηθεί σωστά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το μέγεθος μετατόπισης ανά κλικ ποντικιού κατά τη λεπτομερή, μη αυτόματη σύντηξη
εξαρτάται από τον επιλεγμένο συντελεστή μεγέθυνσης/σμίκρυνσης.
 

Τρόπος επαναφοράς της σύντηξης εικόνων

Βήμα

Μια ολοκληρωμένη σύντηξη εικόνων μπορεί να αντιστραφεί οποιαδήποτε στιγμή κάνοντας κλικ
στο Reset στην περιοχή λειτουργιών.
Στη λίστα ζευγών συγχώνευσης, το πλαίσιο ελέγχου στα αριστερά του ζεύγους εικόνων (αν η αρ-
χική συγχώνευση έγινε με χρήση συγχώνευσης πλαισίου αναφοράς) επισημαίνεται, στη συν-
έχεια, με γκρι χρώμα.
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14.3.5 Ορισμός μιας περιοχής σύντηξης

Γενικές πληροφορίες

Ορίζοντας μια περιοχή σύντηξης στο σύνολο ευθυγράμμισης, μπορείτε να εξαιρέσετε πληροφορίες
από την επόμενη αυτόματη σύντηξη που δεν είναι σταθερές και στα δύο σύνολα εικόνων, οι
οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανακρίβειες στη σύντηξη. Τα παραδείγματα
περιλαμβάνουν κινητούς όγκους-στόχους ή συσκευές εντοπιστών.
Για βέλτιστα αποτελέσματα, προσαρμόστε την περιοχή για σύντηξη εικόνων, ώστε να
περιλαμβάνει τις περισσότερες δυνατές παρόμοιες πληροφορίες και να εξαιρεί μόνο τις
διαφορετικές περιοχές.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν πρόκειται να συντήξετε σύνολα δεδομένων με διαφορετική
τοποθέτηση ασθενή, π.χ. με διαφορετική κάμψη κεφαλής ή σαρώσεις που εκτελέστηκαν κατά τη
διάρκεια του κύκλου θεραπείας όπου ο ασθενής έχασε ή πήρε βάρος.

Λειτουργίες σύντηξης

Εικόνα 260 

Τρόπος πρόσβασης στις λειτουργίες περιοχής σύντηξης

Βήματα

1. Για να ορίσετε μια περιοχή σύντηξης, κάντε κλικ στην επιλογή Modify Range ... στην
περιοχή λειτουργιών.

2. Η προεπιλεγμένη περιοχή σύντηξης μπορεί τώρα να τροποποιηθεί στο παράθυρο
διαλόγου Modify Range.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Καθώς η ανατομία των ασθενών είναι συνήθως διαφορετική (υπολογιστική
τομογραφία κωνικής δέσμης συγκριτικά με την αρχική υπολογιστική τομογραφία), είναι σημαντικό
να οριστεί μια περιοχή με βάση την περιοχή θεραπείας ή σταθερές δομές όπως π.χ. το οστό.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η προεπιλεγμένη περιοχή ενδιαφέροντος για την αυτόματη σύντηξη εικόνων είναι το
70% του μεγέθους του Image Set 1 (όπως ορίζεται στο παράθυρο διαλόγου New...).
 

Σύντηξη εικόνων
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Παράθυρο διαλόγου Modify Range

Εικόνα 261 

Τρόπος τροποποίησης της περιοχής σύντηξης

Βήματα

1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Adjust Fusion Region στα δεξιά του παραθύρου διαλόγου.

2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο μπλε πλαίσιο στην προβολή εικόνας.

3. Το πλαίσιο τώρα γίνεται κίτρινο και μπορεί να προσαρμοστεί έτσι ώστε να περικλείει την
περιοχή που θα χρησιμοποιηθεί ως αναφορά σύντηξης.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την περιοχή σύντηξης.

Η καθορισμένη περιοχή σύντηξης θα πρέπει να τοποθετηθεί κατάλληλα και να είναι αρκετά
μεγάλη, ώστε να περικλείει τις περισσότερες δυνατές σχετικές δομές για την προγραμματισμένη
θεραπεία.

Αν εξέλθετε από το βήμα σύντηξης εικόνων χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, οι
πληροφορίες περιοχής σύντηξης που έχετε ορίσει θα απορριφθούν. Σε παρόμοιες
περιπτώσεις, το εύρος συγχώνευσης πρέπει να οριστεί εκ νέου πριν από την εκτέλεση
αυτόματης συγχώνευσης (βλ. σελίδα 466).
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14.3.6 Εκτέλεση αυτόματης σύντηξης

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία αυτόματης σύντηξης χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο αμοιβαίας πληροφορίας για τη
σύντηξη εικόνων με βάση κοινές ανατομικές δομές και στα δύο σύνολα εικόνων.
Οι διακυμάνσεις στη φωτεινότητα των τομών εικόνας δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια
αυτής της διαδικασίας.

Πριν από την εκτέλεση αυτόματης συγχώνευσης, συνιστάται θερμά ο καθορισμός ενός
κατάλληλου εύρους συγχώνευσης (βλ. σελίδα 464) για να διασφαλιστεί η κατάλληλη
ακρίβεια σε ό,τι αφορά την αυτόματη συγχώνευση. Αν το αποτέλεσμα της αυτόματης
σύντηξης δεν είναι ικανοποιητικό, η περιοχή σύντηξης θα πρέπει να τροποποιηθεί, για να
βελτιωθεί το αποτέλεσμα σύντηξης.

Λειτουργίες σύντηξης

Εικόνα 262 

Τρόπος εκτέλεσης αυτόματης σύντηξης

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο AutoFUSE για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη σύντηξη εικόνων. 

2.

Ο αλγόριθμος αυτόματης σύντηξης καθορίζει μια θέση έναρξης εκτελώντας σύντηξη των
σημείων ισορροπίας της εικόνας και στη συνέχεια μια χονδροειδή σύντηξη πλέγματος. Αν
έχει εκτελεστεί ήδη μια χειροκίνητη συγχώνευση (βλ. σελίδα 462), αυτό το βήμα
παραλείπεται.

3.
Η πορτοκαλιά ομάδα εικόνων μετατοπίζεται και περιστρέφεται μέχρι να αντιστοιχιστεί με
το μπλε σύνολο ευθυγράμμισης που ορίζεται στο παράθυρο διαλόγου Fusion Creation
(βλ. σελίδα 457).

Η σύντηξη ολοκληρώθηκε

Εικόνα 263 

Σύντηξη εικόνων
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Επακόλουθες διορθώσεις

Αν η αυτόματη σύντηξη δεν είναι ικανοποιητική, μπορείτε:
• Να εκτελέσετε χειροκίνητη συγχώνευση (βλ. σελίδα 462).
• Να καθορίσετε το εύρος συγχώνευσης (βλ. σελίδα 464) και να επαναλάβετε την αυτόματη
συγχώνευση.

Τρόπος επαναφοράς της σύντηξης εικόνων

Βήμα

Μια ολοκληρωμένη σύντηξη εικόνων μπορεί να αντιστραφεί οποιαδήποτε στιγμή κάνοντας κλικ
στο Reset στην περιοχή λειτουργιών.
Στη λίστα ζευγών συγχώνευσης, το πλαίσιο ελέγχου στα αριστερά του ζεύγους εικόνων (αν η αρ-
χική συγχώνευση έγινε με χρήση συγχώνευσης πλαισίου αναφοράς) επισημαίνεται, στη συν-
έχεια, με γκρι χρώμα.
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14.3.7 Επαλήθευση ακρίβειας σύντηξης

Γενικές πληροφορίες

Αφού έχετε συντήξει δύο σύνολα εικόνων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προβολή
τηλεσκοπίου (επάνω αριστερά στην οθόνη προγραμματισμού), για να επαληθεύσετε οπτικά την
ακρίβεια της σύντηξης εικόνων.
• Το τηλεσκόπιο εμφανίζεται ως ένα μπλε πλαίσιο, εναποτιθέμενο πάνω από το πορτοκαλί
σύνολο εικόνων που προσαρμόστηκε κατά τη σύντηξη εικόνων.

• Το σύνολο ευθυγράμμισης εμφανίζεται μέσα στο μπλε πλαίσιο.
Όλα τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στα συντηγμένα σύνολα δεδομένων εκτός από το
σύνολο αναφοράς πρέπει να αναθεωρούνται προσεκτικά στο σύνολο αναφοράς, για να
διασφαλίζεται η ορθότητα της θέσης και του περιγράμματος του αντικειμένου.

Προβολή τηλεσκοπίου

Εικόνα 264 

Τρόπος επαλήθευσης ακρίβειας σύντηξης

Βήματα

1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σας πάνω στην περιοχή τηλεσκοπίου. Το τηλεσκόπιο
εμφανίζεται τώρα ως ένα κίτρινο πλαίσιο.

2. Σύρετε την περιοχή τηλεσκοπίου πάνω από σημαντικά ανατομικά επίκεντρα, για να
επαληθεύσετε ότι τα σύνολα εικόνων έχουν συντηχθεί με ακρίβεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν χρειάζεται, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι για να αλλάξετε το
μέγεθος του τηλεσκοπίου, κάνοντας κλικ και σύροντας το άκρο του πλαισίου.
 

Αφού ολοκληρωθεί η σύντηξη εικόνων, πρέπει να επαληθεύσετε οπτικά τα αποτελέσματα
της σύντηξης, για να διασφαλίσετε ότι οι εικόνες έχουν συσχετιστεί σωστά.

Η σύντηξη πρέπει να ανταποκρίνεται σε εκείνη που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση
ασθενή στο σύστημα IGRT.

Σύντηξη εικόνων
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14.4 Διαμόρφωση αντικειμένου

Γενικές πληροφορίες

Το iPlan RT Adaptive μπορεί να αντιστοιχίσει τα αντικείμενα που ορίζονται στο σύνολο
προέλευσης με τις πρόσθετες σαρώσεις. Αντιστοιχίζει αντίγραφα των αντικειμένων στις εικόνες-
στόχους και τα προσαρμόζει στο τρέχον μέγεθος και σχήμα τους. Αυτή η διαδικασία προσαρμογής
αναφέρεται εδώ ως διαμόρφωση αντικειμένου.
Το σημείο εκκίνησης για διαμόρφωση είναι η αυστηρή σύντηξη των συνόλων. Μπορείτε να
επιλέξετε το σύνολο δεδομένων προέλευσης και όλα τα αντικείμενα αυτού του συνόλου
δεδομένων προέλευσης που πρόκειται να διαμορφωθούν με βάση την ελαστική σύντηξη των δύο
συνόλων δεδομένων.
Τα αντικείμενα με τύπο δομής “εξωτερικό περίγραμμα” δεν διαμορφώνονται. Η διαμόρφωση
μπορεί να εκτελεστεί μόνο σε σύνολα δεδομένων CT και CT κωνικής δέσμης. Τα αντικείμενα
μπορούν να μετακινηθούν σε άλλο σύνολο δεδομένων, μόνο αν δεν πρόκειται για διαμορφωμένα
αντικείμενα ή αν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ως μοντέλα για διαμόρφωση.

Κύρια οθόνη

Εικόνα 265 

Παρόλο που η διαμόρφωση αντικειμένου μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της
ροής εργασίας σχηματισμού περιγράμματος, δεν αντικαθιστά την κλινική κρίση του ιατρού.
Τα διαμορφωμένα περιγράμματα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ αυτομάτως σωστά και ο ιατρός πρέπει να τα
αναθεωρήσει, να τα τροποποιήσει και να τα εγκρίνει σε κάθε τομή προτού τα
χρησιμοποιήσει για αξιολόγηση πλάνου ή για προγραμματισμό θεραπείας.

Αντικείμενα σε σαρώσεις μαγνητικής τομογραφίας (MR)

Αν έχουν οριστεί αντικείμενα σε ένα σύνολο δεδομένων MR, μετακινήστε τα στο σύνολο αναφοράς
CT προτού εκτελέσετε διαμόρφωση αντικειμένου. Αυτό μπορεί να γίνει στο βήμα Object Morphing:

Βήματα

1. Επιλέξτε το σύνολο δεδομένων που περιέχει τα αντικείμενα.
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Βήματα

2.
Επιλέξτε το κουμπί λεπτομερειών αντικειμένου στη λίστα αντικειμένων.

3. Στην καρτέλα Image Set, επιλέξτε την ομάδα CT στόχο και ενεργοποιήστε το πλαίσιο
ελέγχου Move all objects.

4. Πατήστε OK.

Τρόπος εκτέλεσης διαμόρφωσης αντικειμένου

Βήματα

1.

Επιλέξτε ένα σύνολο από τη λίστα στο πεδίο Source Image Set στην περιοχή
λειτουργιών. Το σύνολο εικόνων προέλευσης πρέπει να είναι μια σάρωση CT και μόνο
ένα σύνολο δεδομένων με αντικείμενα που ανήκουν σε αυτή την ομάδα δεδομένων.
Διατίθενται μόνο σύνολα αυστηρής σύντηξης.

2. Επιλέξτε ένα σύνολο εικόνων στόχο. Τα αντικείμενα θα διαμορφωθούν σύμφωνα με αυτό
το σύνολο.

3.

Κάντε κλικ στο AutoMORPH. Το λογισμικό ξεκινά τώρα την ελαστική διαμόρφωση του
συνόλου προέλευσης και τη μεταφορά αντικειμένων, δημιουργώντας αντίγραφα των
αντικειμένων. Τα νέα αντικείμενα ανήκουν στο σύνολο εικόνων στόχο. Το εξωτερικό
περίγραμμα δεν διαμορφώνεται. Τα διαμορφωμένα αντικείμενα εμφανίζονται με διάστικτες
άκρες.
Μπορείτε να προβάλετε το πλέγμα διαμόρφωσης στην καρτέλα Grid. Αυτό σας δίνει τη
δυνατότητα να προβάλετε τη διαμόρφωση και τις περιοχές μεγαλύτερης ή μικρότερης
διαμόρφωσης του συνόλου δεδομένων.
Αν το αποτέλεσμα της ελαστικής σύντηξης δεν είναι το αναμενόμενο, τροποποιήστε την
περιοχή.
Το εξωτερικό περίγραμμα δεν διαμορφώνεται αν δεν έχει επιλεχθεί ο σωστός τύπος
αντικειμένου.

4. Αναθεωρήστε προσεκτικά όλα τα αντικείμενα για να διασφαλίσετε την ορθότητα της θέσης
και του περιγράμματος.

Αν τα σύνολα δεδομένων προέλευσης και στόχου έχουν διαφορετικό εύρος σάρωσης, τα
αντικείμενα μπορεί να αποκοπούν και αυτά που είναι εκτός του καθορισμένου εύρους δεν
θα μεταφερθούν.

Προτού χρησιμοποιήσετε αντικείμενα για προγραμματισμό, επαληθεύστε τα και
τροποποιήστε τα αν χρειάζεται.

Προβολή των διαμορφωμένων αντικειμένων

Τα αντικείμενα που δημιουργούνται σε αυτό το βήμα περιλαμβάνονται πλέον στο πλάνο θεραπείας
και μπορούν να προβληθούν στην καρτέλα Plan Contents, ομαδοποιημένα στο σύνολο
δεδομένων στο οποίο ανήκουν:

Διαμόρφωση αντικειμένου
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Εικόνα 266 

Προτού αλλάξετε το όνομα οποιουδήποτε αντικειμένου ή συνόλου δεδομένων μη
αυτόματα, λάβετε υπόψη ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στην αναγνώριση της
έκδοσης αντικειμένου (π.χ. διαφορετικό όνομα συνόλου στόχου από το στόχο που έχει
καθοριστεί στο όνομα αντικειμένου).

Κατάργηση διαμορφωμένων αντικειμένων

Βήμα

Για επαναφορά της διαμόρφωσης, κάντε κλικ στο Reset.

Το Reset διαγράφει όλα τα αντικείμενα που δημιουργήθηκαν κατά το βήμα διαμόρφωσης.

Αν επαναληφθεί η διαμόρφωση, τα προϋπάρχοντα αντικείμενα θα αντικατασταθούν με νέα.

Τρόπος τροποποίησης της περιοχής διαμόρφωσης

Η προεπιλεγμένη περιοχή σύντηξης για τη διαμόρφωση αντικειμένου είναι το εξωτερικό
περίγραμμα του συνόλου δεδομένων προέλευσης, αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει εξωτερικό
περίγραμμα, είναι ολόκληρο το σύνολο τομών του συνόλου στόχου. Αν η περιοχή σύντηξης
τροποποιηθεί μη αυτόματα, θα χρησιμοποιηθεί η διατομή του εξωτερικού περιγράμματος και της
περιοχής ενδιαφέροντος.
Για μείωση της περιοχής ενδιαφέροντος που λαμβάνεται υπόψη από τον αλγόριθμο
διαμόρφωσης:
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Βήματα

1.

Κάντε κλικ στο Modify Range...
Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Modify Range:

2.
Κάντε κλικ στο κουμπί Adjust Outer Contour Region στα δεξιά του παραθύρου
διαλόγου.

3.
Στην προβολή Axial, Coronal ή Sagittal, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από
το μπλε πλαίσιο και προσαρμόστε το ώστε να αποκλείσετε την περιοχή που δε θα ληφθεί
υπόψη για διαμόρφωση.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το iPlan RT Adaptive χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς αλγόριθμους διαμόρφωσης.
Αν οι δομές στο σύνολο προέλευσης είναι τύπου προστάτη, κύστης ή ορθού, γεμίζουν πρώτα οι
οπές αέρα πριν από τον ελαστικό μετασχηματισμό.
 

Διαμόρφωση αντικειμένου
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14.4.1 Προβολή πλέγματος

Γενικές πληροφορίες

Το αποτέλεσμα της διαμόρφωσης αντικειμένου εμφανίζεται και με τη μορφή πλέγματος,
προβάλλοντας τη μήτρα διαμόρφωσης.

Προβολή πλέγματος

Εικόνα 267 

Περιορισμός μεγέθους

Ο αριθμός των εφικτών σημείων στη μήτρα πλέγματος περιορίζεται αν θέλετε να το εξάγετε. Το
εξαγόμενο πλέγμα μπορεί να έχει μέγιστο μέγεθος 10 ΜΒ ανάλογα με το μέγεθος της περιοχής
ενδιαφέροντος. Συνεπώς, μπορείτε να αυξήσετε την κοκκιώδη υφή της μήτρας μειώνοντας την
περιοχή ενδιαφέροντος με το Modify Range...

Τρόπος εξαγωγής του πλέγματος

Για να εξαγάγετε το πλέγμα με τη μορφή αριθμητικών δεδομένων, κάντε δεξιό κλικ με το ποντίκι σε
ένα παράθυρο πλέγματος και επιλέξτε Export Deformation Field to Clipboard. Στη συνέχεια,
μπορείτε να επικολλήσετε αυτά τα δεδομένα σε μια άλλη εφαρμογή.
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14.5 Τροποποίηση αντικειμένου

Γενικές πληροφορίες

Σε αυτό το βήμα, μπορείτε να προβάλετε και να τροποποιήσετε διαμορφωμένα αντικείμενα, αν
χρειάζεται, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία σχεδίασης του iPlan RT.

Κύρια οθόνη

①

②

③
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Αρ. Στοιχείο Λειτουργία

① Κουμπί Slice and Image
Set Selection Επιλογή συνόλου εικόνων για προβολή.

② Image sets

③ Objects Επιλογή αντικειμένων για προβολή και τροποποίηση (μόνο το
επιλεγμένο αντικείμενο μπορεί να τροποποιηθεί).

Προβολές

Καρτέλα Προβολές

Overview

Μπορείτε να προβάλετε αντικείμενα από διαφορετικά σύνολα εικόνων ταυτό-
χρονα πατώντας το πλήκτρο Control στο πληκτρολόγιό σας και κάνοντας κλικ
σε πολλαπλά σύνολα εικόνων στη λίστα Image Sets.
Επιλέξτε το σύνολο εικόνων που θα χρησιμοποιήσετε ως φόντο με το κουμπί
Slice and Image Set Selection.
Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε αντικείμενα σε αυτή την καρτέλα.

Slices Μπορείτε να προβάλετε τα αντικείμενα μόνο σε ένα σύνολο εικόνων κάθε φορά.

Κάντε διπλό κλικ σε ένα αντικείμενο για να το κεντράρετε. Το επιλεγμένο αντικείμενο εμφανίζεται
με παχύτερα περιγράμματα. Τα διαμορφωμένα αντικείμενα έχουν διάστικτα περιγράμματα.

Τροποποίηση αντικειμένου
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Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τα αρχικά αντικείμενα.

Τροποποίηση αντικειμένων

Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση αντικειμένων στο αρχικό πλάνο. Ωστόσο, μπορείτε να
τροποποιήσετε διαμορφωμένα αντικείμενα στην καρτέλα Slices. Αυτό το βήμα παρέχει λειτουργίες
του iPlan για το χειρισμό αντικειμένων, συμπεριλαμβάνοντας τα εξής:
• Brush και Eraser
• SmartBrush
• SmartShaper
Αυτές οι λειτουργίες περιγράφονται λεπτομερώς στην ενότητα σελίδα 142.
Βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε το σωστό αντικείμενο για τροποποίηση.

Προτού ολοκληρώσετε αυτό το βήμα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα αντικείμενα είναι σωστά.
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14.6 Αναθεώρηση του πλάνου θεραπείας

Γενικές πληροφορίες

Στο βήμα Review, μπορείτε να αναθεωρήσετε τις αλλαγές στα αντικείμενα προγραμματισμού,
συγκρίνοντας την τρέχουσα κατάστασή τους με εκείνη του αρχικού πλάνου θεραπείας. Μπορείτε,
επίσης, να αναθεωρήσετε την κατανομή δόσης από το αρχικό πλάνο και να αποφασίσετε αν είναι
ακόμη κατάλληλο για τον ασθενή κάτω από τις τρέχουσες συνθήκες.
Το βήμα Review είναι διαθέσιμο μόνο αν το αρχικό πλάνο περιλαμβάνει ένα πλάνο δόσης.

Σημειώσεις για την ασφάλεια

Οι μετατοπίσεις και οι όγκοι υπολογίζονται με βάση τα τμηματοποιημένα αντικείμενα. Αν
δεν ήταν δυνατή η πλήρης τμηματοποίηση του αντικειμένου (π.χ. λόγω διαφορετικού
εύρους σάρωσης μεταξύ των συνόλων δεδομένων προέλευσης και προορισμού) οι
μετατοπίσεις και οι όγκοι δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματική κατάσταση. Λάβετε
υπόψη σας τα παραπάνω πριν από τη λήψη μιας τελικής απόφασης.

Αν το νέο σύνολο δεδομένων εικόνας εμφανίζει μια αλλαγή στην ανατομία των ασθενών,
ένας κλινικός ειδικός πρέπει να αποφασίσει αν απαιτείται ενημέρωση του πλάνου. Τα
νοσοκομεία οφείλουν να ορίσουν διαδικασίες για την προσαρμογή των πλάνων θεραπείας
κατά τη διάκρεια της διαδικασίας θεραπείας.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες εμφανίζονται στο νέο σύνολο δεδομένων
(αρκετά μεγάλο εύρος σάρωσης, αρκετά καλή ποιότητα εικόνας) σε ποιότητα επαρκή
προκειμένου να αποφασιστεί αν απαιτείται ενημέρωση του πλάνου ή όχι.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό συνδυασμό έκδοσης αντικειμένου και συνόλου
δεδομένων για την επαλήθευση του πλάνου σας.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα αντικείμενα είναι σωστά πριν ξεκινήσετε την αναθεώρηση.

Προτού αποφασίσετε αν ένα πλάνο εξακολουθεί να είναι έγκυρο ή όχι, ένας εκπαιδευμένος
και έμπειρός ιατρός πρέπει να ελέγξει προσεκτικά το πλάνο, όλες τις εμφανιζόμενες δομές,
τα αποτελέσματα σύντηξης και όλες τις εμφανιζόμενες στατιστικές τιμές. Όλες οι τιμές που
εμφανίζει το λογισμικό λειτουργούν βοηθητικά για τη διαδικασία λήψης απόφασης, ενώ οι
αριθμοί αξιολογούνται με την κοινή λογική και η απόφαση δεν πρέπει να βασιστεί μόνο
στους αριθμούς χωρίς να ληφθεί υπόψη η συνολική κατάσταση.

Ο συσχετισμός των διαφορετικών εκδόσεων αντικειμένων μεταξύ τους βασίζεται στην
αυστηρή σύντηξη εικόνων. Για να έχουν νόημα οι πληροφορίες μετατόπισης, βεβαιωθείτε
ότι η αυστηρή σύντηξη εικόνων αντιστοιχεί στη σύντηξη που εκτελείται για την τοποθέτηση
ασθενή για τη θεραπεία.

Αναθεώρηση του πλάνου θεραπείας
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Κύρια οθόνη

Εικόνα 269 
Μόνο τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στο πλάνο θεραπείας είναι διαθέσιμα σε αυτό το
βήμα.

Αναθεώρηση κατανομής δόσης

Μπορείτε να προβάλετε την κατανομή δόσης που υπολογίστηκε για το αρχικό πλάνο θεραπείας σε
οποιαδήποτε από τις προβολές τομής σε πολλές καρτέλες στο βήμα αυτό. Συνεπώς, μπορείτε να
προβάλετε την κατανομή δόσης για τα αρχικά αντικείμενα και για τα διαμορφωμένα αντικείμενα,
για να δείτε αν η προγραμματισμένη κατανομή εξακολουθεί να είναι κατάλληλη. Η επικάλυψη
δόσης βασίζεται σε μια αυστηρή σύντηξη εικόνων.
Οι λειτουργίες κατανομής δόσης περιγράφονται στην ενότητα σελίδα 230.

Η κατανομή δόσης δεν υπολογίζεται εκ νέου. Ο υπολογισμός βασίζεται στο αρχικό μη
διαμορφωμένο σύνολο αναφοράς. Η δόση μπορεί να μην είναι ακριβής για τα
διαμορφωμένα αντικείμενα και για την αλλαγμένη ανατομία του ασθενή.

Αναθεώρηση συνόλων

①
②

③
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Αρ. Στοιχείο Λειτουργία

① Γκρι ετικέτα Συντηγμένα αλλά μη διαμορφωμένα αντικείμενα
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Αρ. Στοιχείο Λειτουργία

② Γκρι ετικέτα με πλάγια
γράμματα Μη συντηγμένα

③ Μαύρη ετικέτα Συντηγμένα και διαμορφωμένα αντικείμενα ή αρχικά αντικείμε-
να

Ταυτόχρονη αναθεώρηση αντικειμένων

Στην καρτέλα Overview, μπορείτε να προβάλετε αντικείμενα από διαφορετικές ομάδες εικόνων
ταυτόχρονα πατώντας το πλήκτρο Control στο πληκτρολόγιό σας και κάνοντας κλικ σε πολλαπλές
ομάδες εικόνων στη λίστα του Image Sets.
Επιλέξτε την ομάδα εικόνων που θα χρησιμοποιήσετε ως περιβάλλοντα χώρο με το κουμπί Slice
and Image Set Selection.

Αναθεώρηση αλλαγών αντικειμένου από την πάροδο του χρόνου

Στην καρτέλα Object History, μπορείτε σταδιακά να αναθεωρείτε αλλαγές στα αντικείμενα
σχεδιασμού. Στο κύριο παράθυρο παρέχονται γραφικά και αριθμητικά δεδομένα για κάθε
αντικείμενο από κάθε διαθέσιμο σύνολο δεδομένων, διατεταγμένα σε μια χρονική ακολουθία.

①

②

③

⑤

④

⑥

⑦
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Αρ. Στοιχείο Λειτουργία

① Σύγκριση

Κάντε κλικ για να επιλέξετε έναν τρόπο μέτρησης για τη σύγκριση
των αντικειμένων στο χρόνο:
• Ποσοστιαία διαφορά σχετικού όγκου.
• Απόλυτος όγκος.
• Μετατόπιση κέντρου αντικειμένου, όπου η μετατόπιση υπολογίζε-
ται βάσει αυστηρής σύντηξης εικόνων.

② Τάση αντικειμένου Κάθε γραμμή έχει το χρώμα του αντίστοιχου αντικειμένου.

③ Σύνολο εικόνων Τα σύνολα εμφανίζονται σε σειρά βάσει ημερομηνίας σάρωσης ή
εισαγωγής.

④ Σύνολο δεδομένων Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου για να συμπεριληφθεί το σύνολο
δεδομένων στο γράφημα και για εξαγωγή.

⑤ Αντικείμενα Τα αντικείμενα που μπορεί να έχουν αποκοπεί κατά τη διαμόρφωση
επισημαίνονται με έναν αστερίσκο (*).

Αναθεώρηση του πλάνου θεραπείας
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Αρ. Στοιχείο Λειτουργία

⑥ Πίνακας τιμών Αριθμητικές τιμές στις οποίες βασίζεται το γράφημα.

⑦ Copy
Αντιγράφει τα επιλεγμένα δεδομένα που μπορούν να επικολληθούν
σε μια άλλη εφαρμογή. Αντιγράφονται μόνο οι στήλες στις οποίες
έχει ενεργοποιηθεί το πλαίσιο ελέγχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Δεν είναι διαθέσιμη η επικάλυψη δόσης σε αυτήν την προβολή, ωστόσο μπορείτε να
τη δείτε στην καρτέλα Overview.
 

Πριν από τη σύγκριση των τιμών που εμφανίζονται στο ιστορικό αντικειμένου για τις
διαφορετικές εκδόσεις αντικειμένου, ελέγξτε αν όλα τα αντικείμενα είναι πλήρως ορατά στα
διαφορετικά σύνολα δεδομένων ή αν θα συγκριθούν διαφορετικά τμήματα αντικειμένου
(π.χ. σπονδυλική στήλη).

Αναθεώρηση συνόλων εικόνων δίπλα-δίπλα

Στην καρτέλα Side by Side, μπορείτε να αναθεωρήσετε τα δεδομένα εικόνας και τα αντικείμενα
δύο συνόλων δεδομένων απευθείας μεταξύ τους.

Επιλογές

Για να επιλέξετε ποιό σύνολο θα εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της κύριας οθόνης, κάντε κλικ στο
τρέχον επιλεγμένο δεξιό σύνολο εικόνων από τη λίστα στην περιοχή λειτουργιών και στη συν-
έχεια κάντε κλικ στο νέο σύνολο εικόνων.

Για να επιλέξετε ποιό σύνολο θα εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της κύριας οθόνης, κάντε
κλικ στο τρέχον επιλεγμένο αριστερό σύνολο εικόνων από τη λίστα στην περιοχή λειτουργιών και
στη συνέχεια κάντε κλικ στο νέο σύνολο εικόνων.

Εικόνα 272 

Αναθεώρηση ιστογράμματος δόσης-όγκου

Στην καρτέλα DVH/Reconstructions, μπορείτε να αναθεωρήσετε το ιστόγραμμα δόσης-όγκου
(DVH) για ένα αντικείμενο από το αρχικό πλάνο ή για ένα διαμορφωμένο αντικείμενο.
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Η εμφανιζόμενη δόση είναι εκείνη που υπολογίζεται για το αρχικό πλάνο θεραπείας.
Ωστόσο, ο υπολογισμός ιστογράμματος δόσης-όγκου χρησιμοποιεί τον όγκο του νέου
αντικειμένου.

Πριν από τη σύγκριση του ιστογράμματος δόσης-όγκου για τις διαφορετικές εκδόσεις
αντικειμένου, ελέγξτε αν τα αντικείμενα είναι πλήρως ορατά στα διαφορετικά σύνολα
δεδομένων ή αν θα συγκριθούν διαφορετικά τμήματα αντικειμένου (π.χ. πνεύμονας).

Η κατανομή δόσης δεν υπολογίζεται εκ νέου. Ο υπολογισμός βασίζεται στο αρχικό μη
διαμορφωμένο σύνολο αναφοράς. Η δόση μπορεί να μην είναι ακριβής για τα
διαμορφωμένα αντικείμενα και για την αλλαγμένη ανατομία του ασθενή.

①

②
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Αρ. Στοιχείο Λειτουργία

① Λίστα σετ εικόνα

Επιλέξτε το σύνολο εικόνων που περιέχει το αντικείμενο προς
προβολή. Είναι δυνατή η επιλογή περισσότερων από ένα συν-
όλων εικόνων για σύγκριση του ιστογράμματος δόσης-όγκου
για πολλαπλές εκδόσεις του αντικειμένου.

② Αντικείμενα
Επιλέξτε ένα αντικείμενο για να εμφανίσετε το ιστόγραμμα δό-
σης-όγκου του. Μόνο τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται
στον προγραμματισμό θεραπείας είναι διαθέσιμα.

Σύγκριση πολλαπλών συνόλων

Μπορείτε να συγκρίνετε ταυτόχρονα τις ομάδες εικόνων στην καρτέλα Multiple Sets:

Βήματα

1. Επιλέξτε το κύριο σύνολο εικόνων στο κύριο κουμπί Slice and Image Set Selection στη
γραμμή εργαλείων. Αυτή η εικόνα εμφανίζεται στην επάνω δεξιά προβολή.

2.

Επιλέξτε άλλες ομάδες εικόνων σε καθεμία από τις άλλες τρεις προβολές
χρησιμοποιώντας το κουμπί Slice and Image Set Selection σε κάθε προβολή. Τα
αντικείμενα που ανήκουν στο κύριο σύνολο (επάνω δεξιό παράθυρο) εμφανίζονται σε όλα
τα άλλα σύνολα δεδομένων.

Αναθεώρηση του πλάνου θεραπείας
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14.7 Επαναπρογραμματισμός

Γενικές πληροφορίες

Αφού έχετε αναθεωρήσει τις αλλαγές στον ασθενή, μπορείτε να αποφασίσετε αν θα
δημιουργήσετε νέο πλάνο.
Η Brainlab συνιστά ιδιαίτερα τη δημιουργία μιας νέας σάρωσης CT του ασθενή.

Πριν προχωρήσετε στο βήμα “Prepare for Re-Planning”, συνιστάται να αποθηκεύσετε την
πραγματική κατάσταση των πλάνων. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας η εξομοίωση
ιστών του αρχικού πλάνου θα διαγραφεί και όλα τα αντικείμενα θα μετακινηθούν στο νέο
σύνολο αναφοράς (“εκ νέου αντιστοίχιση ρόλων”). Τα πλάνα χωρίς εξομοίωση ιστών δε
μπορούν να ενεργοποιηθούν ξανά με το iPlan RT 4.5 Adaptive.

Προετοιμασία ενός ενημερωμένου πλάνου θεραπείας

Για να δημιουργήσετε ένα ενημερωμένο πλάνο θεραπείας:

Βήματα

1. Δημιουργήστε μια νέα σάρωση CT του ασθενή.

2.
Εκτελέστε τη ροή εργασιών του iPlan RT Adaptive με τη νέα σάρωση (βλ. σελίδα 447).
Στην περίπτωση αυτή, εκτελέστε συγχώνευση με το νέο σύνολο ως “Image Set 1”, βλ.
σελίδα 458.

3. Επιλέξτε Proceed with Re-Planning στο Navigator.

4.

Σας ζητείται να αποθηκεύσετε το πλάνο.
• Επιλέξτε τη σάρωση CT του νέου προγραμματισμού για να τη χρησιμοποιήσετε ως
σύνολο αναφοράς.

• Το εξωτερικό περίγραμμα καταργείται. Τα πλάνα χωρίς εξομοίωση ιστών δε μπορούν να
φορτωθούν με το iPlan RT Adaptive ξανά.

• Τα αντικείμενα στο νέο σύνολο αναφοράς γίνονται τα αντικείμενα προγραμματισμού (εκ
νέου αντιστοίχιση ρόλων).

5.
Το iPlan RT Dose ξεκινά αυτόματα, από το βήμα Surface Segmentation, δίνοντάς σας τη
δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα νέο πλάνο θεραπείας. Οι παράμετροι που έχουν
οριστεί στο παλιό πλάνο εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες (δέσμες, ισόκεντρο κ.λπ.).

Αν πρέπει να εντοπιστεί η σάρωση CT του νέου σχεδιασμού, ο εντοπισμός μπορεί να
πραγματοποιηθεί μόνο εντός του iPlan RT Image. Μετά την εντόπιση πρέπει να εκτελέσετε
ξανά αυστηρή σύντηξη εικόνων. Ελέγξτε προσεκτικά στη συνέχεια αν όλα τα αντικείμενα
εξακολουθούν να είναι τοποθετημένα και περιγραμμένα σωστά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η ομάδα θεραπείας δεν θα πρέπει να είναι κλειδωμένη, αν απαιτείται προσαρμογή
των αλλαγών στο σχήμα θεραπείας.
 

Σημειώσεις για την ασφάλεια

Ενημερώστε τη θέση ισόκεντρου και το σχήμα του MLC θεραπείας και βελτιστοποιήστε εκ
νεου το πλάνο IMRT σύμφωνα με τις νέες συνθήκες, αν είναι απαραίτητο.

Όποτε αποφασιστεί η προσαρμογή του τρέχοντος πλάνου θεραπείας, ο ασθενής πρέπει
να υποβληθεί εκ νέου σε σάρωση και η νέα σάρωση CT να εισαχθεί και να χρησιμοποιηθεί
ως σύνολο CT αναφοράς.

Προσέξτε όταν επιλέξετε ένα νέο σύνολο αναφοράς. Συνιστώνται μόνο υπολογισμοί που
βασίζονται σε μια σάρωση CT. Αν χρησιμοποιηθεί μια παλιά σάρωση CT, η δόση μπορεί να
μην αντιπροσωπεύει την πραγματική κατανομή.

iPLAN RT ADAPTIVE
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Το ισόκεντρο και τα φύλλα του κατευθυντήρα δεν προσαρμόζονται αυτόματα για το νέο
πλάνο, αλλά παραμένουν στις θέσεις που είχαν οριστεί στο αρχικό πλάνο.

Επαναπρογραμματισμός
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15 iPLAN RT PHANTOM QA
15.1 Πληροφορίες για το iPlan RT Phantom QA

Γενικές πληροφορίες

Με την εφαρμογή iPlan RT Phantom QA που διατίθεται με το iPlan RT Dose είναι δυνατό να
επαληθευτεί ότι το πλάνο θεραπείας πληροί τις απαιτήσεις σας. 

Τρόπος εκτέλεσης αντιστοίχισης ομοιώματος

Βήματα

1. Εκκινήστε το λογισμικό iPlan RT Phantom QA.

2.
Φορτώστε μια σάρωση CT του ομοιώματος θεραπείας σας στο iPlan RT Phantom QA.
Μπορείτε να φορτώσετε μια σάρωση CT ομοιώματος χρησιμοποιώντας την ίδια
διαδικασία φόρτωσης που περιγράφεται στη σελ. σελίδα 59.

3.

Εκτελέστε Surface Segmentation και Object Creation για τη σάρωση CT ομοιώματος.
Μπορείτε να εκτελέσετε αυτές τις εργασίες με τον ίδιο τρόπο όπως περιγράφεται για το
iPlan RT.
• Βλ. σελίδα 77
• Βλ. σελίδα 117

4.

Στο βήμα Phantom Mapping, φορτώστε το πλάνο θεραπείας ασθενή που θέλετε να
επαληθεύσετε (βλ. σελίδα 484).
Τώρα μπορείτε να προβάλετε την κατανομή και τα σημεία ενδιαφέροντος στο πλάνο
θεραπείας σας, αντιστοιχισμένα επάνω στο ομοίωμα.

Έλεγχος κατανομής δόσης μέσω ακτινοβόλησης του ομοιώματος

Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα φύλλο φιλμ στο ομοίωμα για ακτινοβόληση στο απαιτούμενο
επίπεδο ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες μεθόδους για μέτρηση της δόσης.
Μπορείτε να αναλύσετε το ακτινοβολημένο φιλμ με έναν σαρωτή δόσης, υποδεικνύοντας αν η
κατανομή δόσης συμμορφώνεται με το πλάνο θεραπείας.

iPLAN RT PHANTOM QA
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15.2 Φόρτωση ενός Πλάνου θεραπείας

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να φορτώσετε ένα πλάνο θεραπείας στο βήμα Phantom Mapping. Αυτό σας δίνει τη
δυνατότητα να εξετάσετε την κατανομή δόσης όταν αυτή αντιστοιχίζεται σε μια σάρωση CT ενός
ομοιώματος.

Τρόπος φόρτωσης ενός πλάνου θεραπείας

Βήματα

1.

Στην περιοχή λειτουργιών του βήματος Phantom Mapping κάντε κλικ στην επιλογή Load
Treatment Plan ... για να φορτώσετε το απαιτούμενο πλάνο θεραπείας.
Μπορείτε να φορτώσετε ένα πλάνο θεραπείας χρησιμοποιώντας την ίδια διαδικασία
φόρτωσης όπως περιγράφεται για το iPlan RT Dose. Βλ. σελίδα 59.

2.

Αφού φορτωθεί το πλάνο θεραπείας, εμφανίζεται αυτό το μήνυμα:

Τρόπος φόρτωσης ενός διαφορετικού πλάνου θεραπείας

Αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σε ένα πλάνο θεραπείας και θέλετε να εκτελέσετε
αντιστοίχιση ομοιώματος με διαφορετικό πλάνο θεραπείας:

Βήματα

1. Επιλέξτε το αντικείμενο RTPlan που αντιπροσωπεύει το πλάνο θεραπείας στην περιοχή
λειτουργιών.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Delete. Τώρα καταργείται το πλάνο θεραπείας.

3. Κάντε κλικ στο Load Treatment Plan (βλ. σελίδα 484) για να φορτώσετε ένα διαφορετικό
πλάνο θεραπείας.

Συνταγογράφηση

Στη λειτουργία Phantom Mapping η ενότητα συνταγής του πλάνου DICOM RT περιέχει ένα
υπόδειγμα συνταγής με δόση συνταγής-στόχο 1,0 Gy.

Φόρτωση ενός Πλάνου θεραπείας
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15.2.1 Τοποθέτηση ομάδων θεραπείας (Ισόκεντρα)

Γενικές πληροφορίες

Στις αξονικές ανακατασκευές, μπορείτε να προσδιορίσετε σαφώς τη λεπτή γραμμή που
υποδεικνύει την κατακόρυφη θέση του φιλμ. Ο μικρός κύκλος αντιπροσωπεύει το άνοιγμα
εισαγωγής για το δοσομετρικό εξοπλισμό. Η τρέχουσα θέση του ισόκεντρου (ομάδα θεραπείας)
υποδεικνύεται από ένα μικρό πράσινο σταυρόνημα.

Τρόπος τοποθέτησης του ισόκεντρου

Το ισόκεντρο τοποθετείται αρχικά στο σημείο αναφοράς που προσδιορίζεται κατά την
τμηματοποίηση επιφάνειας (βλ. σελίδα 77).
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να τοποθετήσετε το ισόκεντρο του συνόλου δεδομένων ασθενή
στη θέση του φιλμ ή στο άνοιγμα εισαγωγής για εξοπλισμό δοσιμετρίας:

Βήματα

1.

Επιλέξτε την ομάδα θεραπείας στην περιοχή Functions του βήματος Phantom Mapping.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Position.

3.

Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να τοποθετήσετε το μικρό πράσινο σταυρόνημα στην
απαιτούμενη θέση.

Επιπτώσεις της κίνησης ισόκεντρου

Αν το ισόκεντρο μετακινηθεί, η σχέση ως προς τα άλλα ισόκεντρα διατηρείται. Οι αρχικές τιμές των
θέσεων για τον MLC δεν αλλάζουν.
Η θέση του ισόκεντρου δεν χρειάζεται να εντοπιστεί στο επίπεδο του φιλμ. Αυτό επιτρέπει τη
χρήση ομοιωμάτων με περισσότερα από ένα ένθετα φιλμ για τρισδιάστατη επαλήθευση. Η
εξαγωγή του iPlan RT Dose μπορεί να συμπεριλαμβάνει αυθαίρετες τομές και όγκους.

iPLAN RT PHANTOM QA
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15.2.2 Ορισμός των παραγόντων κανονικοποίησης

Γενικές πληροφορίες

Αφού τοποθετήσετε το ισόκεντρο του συνόλου δεδομένων ασθενή στην απαιτούμενη θέση,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Show Dose και Dose Display στη γραμμή
εργαλείων για να εμφανίσετε την κατανομή δόσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις
λειτουργίες αυτές, βλ. σελίδα 230.
Αν η χορηγούμενη δόση υπερβαίνει την περιοχή δόσης του φιλμ, το εκτεθειμένο φιλμ δεν θα
δείχνει με ακρίβεια την κατανομή δόσης. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
MU Normalization ... στην περιοχή Functions για να μειώσετε τη χορηγούμενη δόση,
διατηρώντας παράλληλα τη σχέση.

Τρόπος ενεργοποίησης κανονικοποίησης MU

Κάντε κλικ στο MU Normalization ... στην περιοχή Functions του βήματος Phantom Mapping.

Τρόπος εκτέλεσης κανονικοποίησης MU

Βήματα

1.

Αν χρησιμοποιήθηκε μία μόνον ενιαία τιμή για τα κλάσματα των διάφορων ισοκέντρων
(ομάδες θεραπείας), αυτή η τιμή χρησιμοποιείται ως προεπιλογή.
Διαφορετικά, εισαγάγετε έναν αριθμό στο πεδίο Divide by δια του οποίου πρόκειται να
διαιρεθεί η χορηγούμενη δόση, π.χ. αν εισαγάγετε το 10, η χορηγούμενη δόση μειώνεται
κατά συντελεστή 10.

2. Κάντε κλικ στο OK για επιβεβαίωση ή κάντε κλικ στο Cancel για έξοδο από το παράθυρο
διαλόγου.

Φόρτωση ενός Πλάνου θεραπείας
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15.2.3 Πρόσθετες ρυθμίσεις

Points of Interest

Σημεία ενδιαφέροντος μπορούν επίσης να οριστούν κατά την αντιστοίχιση ομοιώματος, π.χ. για να
εμφανιστεί η ελάχιστη ή μέγιστη δόση. Βλ. σελίδα 251.

Αλλαγή των παραμέτρων δέσμης και τόξου

Αφού καθορίσετε έναν παράγοντα κανονικοποίησης, μπορείτε να αλλάξετε τις παραμέτρους
δέσμης και τόξου αναλόγως.
• Βλ. σελίδα 207
• Βλ. σελίδα 211
Μπορείτε να αλλάξετε τις γωνίες εισόδου ώστε να επιτρέπεται η χορήγηση από τις γωνίες που
προτιμάτε ή να προσαρμόσετε μεμονωμένες MU σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Για παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε όλες τις δέσμες στο μηδέν, εκτός από μία, για να
αναλύσετε αυτήν τη συγκεκριμένη δέσμη. Σημειώστε τις αρχικές MU των μεμονωμένων ακτίνων,
για παράδειγμα χρησιμοποιώντας μια εκτύπωση (βλ. σελίδα 427).

Επαλήθευση

Η τροποποίηση των μονάδων παρακολούθησης στην αντιστοίχιση ομοιώματος μπορεί να
οδηγήσει σε περισσότερο ή λιγότερο διαφορετικές σχέσεις MU μεταξύ των στοιχείων ενός
περίπλοκου στοιχείου (όπως π.χ. ενός στοιχείου HybridArc) ή των τμημάτων στατικού ΙMRT
εξαιτίας ζητημάτων στρογγυλοποίησης. Πάντα να εκτελείτε επαληθεύσεις φιλμ-δόσης σύμφωνα με
το πλάνο αντιστοιχισμένου ομοιώματος, μετά τις τροποποιήσεις των MU και όχι σύμφωνα με το
αρχικό πλάνο θεραπείας από το iPlan RT.

iPLAN RT PHANTOM QA
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15.3 Ολοκλήρωση της χαρτογράφησης ομοιώματος

Γενικές πληροφορίες

Αφού ολοκληρώσετε το βήμα Phantom Mapping, μπορείτε:
• Να αποθηκεύστε το πλάνο θεραπείας (βλ. σελίδα 54). Το πλάνο θεραπείας αποθηκεύεται μαζί
με τα δεδομένα ομοιώματος.

• Να επιλέξετε το αντικείμενο RTPlan και να εξαγάγετε το πλάνο θεραπείας στο DICOM (βλ.
σελίδα 389).

• Να εκτυπώσετε το πλάνο θεραπείας (βλ. σελίδα 427).
• Να τερματίσετε την εφαρμογή. Αυτό μπορείτε να το εκτελέσετε με τον ίδιο τρόπο όπως
περιγράφεται για το iPlan Dose (βλ. σελίδα 56).

Ολοκλήρωση της χαρτογράφησης ομοιώματος
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16 iPLAN RT 4.5 ΓΙΑ ΤΟ
BRAIN METASTASES 1.x

16.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Το iPlan RT 4.5 με άδεια για το Brain Metastases είναι μια απλοποιημένη έκδοση του iPlan RT
Dose 4.5. Προορίζεται για αποκλειστική χρήση με το λογισμικό Brain Metastases, με σκοπό τη
διευκόλυνση της δοκιμαστικής λειτουργίας και της επικύρωσης προφίλ μηχανημάτων. Αυτή η
έκδοση του iPlan RT δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για σχεδιασμό θεραπειών και επομένως
επιτρέπει μόνο τη φόρτωση πλάνων με σκοπό τη διασφάλιση ποιότητας των μηχανημάτων.

Σημειώσεις για την ασφάλεια

Το iPlan RT 4.5 με άδεια για το Brain Metastases θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη
δοκιμαστική λειτουργία και την επικύρωση του προφίλ του μηχανήματός σας. Δεν θα
πρέπει να χρησιμοποιείται για τη δημιουργία πλάνων θεραπείας.

iPLAN RT 4.5 ΓΙΑ ΤΟ BRAIN METASTASES 1.x
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Επισκόπηση
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17 iPLAN RT 4.5 ΓΙΑ ΤΟ
INVERSEARC 1.0

17.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Το InverseArc (δημιουργήθηκε από την RaySearch σε συνεργασία με την Brainlab) είναι ένα
ιατρικό λογισμικό σχεδιασμένο να μεταφράζει πλάνα θεραπείας που έχουν δημιουργηθεί με το
iPlan RT Dose 4.5 ή άλλο σύστημα σχεδιασμού θεραπείας τρίτου κατασκευαστή, σε πλάνα
ισοδύναμα με τα πλάνο VMAT (ογκομετρική διαμορφούμενης έντασης τοξοειδής ακτινοθεραπεία).
Ως δεδομένα εισόδου απαιτείται ένα πλάνο θεραπείας DICOM RT (που αποκαλείται πλάνο
αναφοράς). Στη συνέχεια, δημιουργείται ένα αντίστοιχο πλάνο θεραπείας DICOM RT, με χρήση
της τεχνικής VMAT. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο InverseArc.
Για να χρησιμοποιήσετε πλάνα θεραπείας που έχουν δημιουργηθεί με το iPlan RT Dose ως
πλάνα αναφοράς στο InverseArc, θα πρέπει να τα εξαγάγετε στο DICOM. Για αυτό,
χρησιμοποιείται μια ειδική πλατφόρμα (VMATifier-Platform). Σε αντίθεση με τη συνήθη εξαγωγή
DICOM, η πλατφόρμα αυτή διασφαλίζει τα εξής:
• Οι περιορισμοί DVH εξάγονται προς διευκόλυνση του ελέγχου των πλάνων θεραπείας στο

InverseArc.
• Η ανάλυση του εξαγόμενου πίνακα δόσεων αντιστοιχεί στην Dose Resolution του παραθύρου
διαλόγου ιδιοτήτων του RTPlan στο iPlan RT Dose. (Σημείωση. Για όλες τις άλλες πλατφόρμες,
η ανάλυση του εξαγόμενου πίνακα δόσεων αντιστοιχεί στην ανάλυση της σειράς εικόνων CT
αναφοράς.) Η ανάλυση του εξαγόμενου πίνακα δόσεων είναι σημαντική καθώς το InverseArc
χρησιμοποιεί την ίδια ανάλυση δόσεων κατά τη δημιουργία του πλάνου θεραπείας VMAT.

Σημειώσεις για τον σχεδιασμό

Όταν χρησιμοποιείτε το iPlan RT Dose για να δημιουργήσετε πλάνα θεραπείας αναφοράς για το
InverseArc, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις ακόλουθες πληροφορίες:
• Το InverseArc προσπαθεί να τοποθετήσει τα τόξα VMAT με τον ίδιο τρόπο με τη ρύθμιση
δέσμης/τόξου στο σχέδιο αναφοράς (δηλ. συνήθως θα χρησιμοποιήσει τις ίδιες γωνίες πίνακα
και το ίδιο ισόκεντρο). Ωστόσο, ο χρήστης θα πρέπει πάντα να ελέγχει την προτεινόμενη
ρύθμιση τόξου στο InverseArc πριν ξεκινήσει τη βελτιστοποίηση VMAT.

• Η δημιουργία ισοδύναμου πλάνου θεραπείας VMAT με το InverseArc λειτουργεί καλύτερα αν
το πλάνο αναφοράς έχει κατανομή δόσεων η οποία μπορεί να αποτυπωθεί εύκολα με τόξο
(δηλ. 9 ομοεπίπεδες δέσμες IMRT που ισαπέχουν μεταξύ τους).

Σημειώσεις για την ασφάλεια

Για την εκ νέου επαλήθευση του συστήματός σας μετά την εγκατάσταση του InverseArc
συνιστάται η διενέργεια δοκιμών εκ νέου επαλήθευσης.

iPLAN RT 4.5 ΓΙΑ ΤΟ INVERSEARC 1.0
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Επισκόπηση
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18 ΕΠΑΝΕΠΙΚΥΡΩΣΗ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

18.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Πρόκειται για τις δοκιμές επανεπικύρωσης του συστήματος που συνιστώνται ύστερα από την
πραγματοποίηση ήσσονος σημασίας αλλαγών στο σύστημά σας, συμπεριλαμβάνοντας τα
ακόλουθα:
• Άμεσες επιδιορθώσεις λειτουργικού συστήματος
• Εγκατάσταση προγραμμάτων ανίχνευσης ιών
• Εγκατάσταση λογισμικού τρίτων κατασκευαστών
Για σημαντικές αλλαγές στο λειτουργικό σύστημα (νέο λειτουργικό σύστημα, νέο service pack
κλπ.), επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab.

Πώς να εκτελέσετε την επανεπικύρωση λογισμικού για το λογισμικό PatXfer RT έκδοση 1.5

Για να εκτελέσετε τις συγκεκριμένες δοκιμές, πρέπει να ρυθμιστούν οι ακόλουθες παράμετροι στο
PatXfer RT:
• Ένα αρχείο εργασίας DICOM Q/R.
• Ένα αρχείο της Brainlab σε μια αντιστοιχισμένη μονάδα δικτύου (σε περίπτωση που δεν είναι
διαθέσιμη η αντιστοιχισμένη μονάδα, χρησιμοποιήστε μια τοπική μονάδα δίσκου).

• Ένα αρχείο εξαγωγής DICOM SCU (ένα τοπικό αρχείο εξαγωγής DICOM, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει κανένα διαθέσιμο δίκτυο).

Βήματα

1. Επιλέξτε το αρχείο DICOM QR και πατήστε Next. Εμφανίζεται η λίστα των ασθενών;

2. Επιλέξτε έναν ασθενή και πατήστε Next. Έχουν φορτωθεί και εμφανιστεί όλες οι εικόνες
του ασθενή;

3.
Εξαγάγετε τα δεδομένα του ασθενή στο αρχείο της αντιστοιχισμένης μονάδας δίσκου.
Έχουν εξαχθεί όλα τα αρχεία με τον αναμενόμενο τρόπο; Ελέγξτε με το Windows Explorer
(Εξερεύνηση των Windows).

4. Επιστρέψτε στη λίστα επιλογής αρχείου. Φορτώστε οποιοδήποτε δεδομένο του xBrain
από το αρχείο Brainlab. Τα δεδομένα έχουν φορτωθεί σωστά;

5. Εξαγάγετε τον ασθενή που έχετε επιλέξει στο διαμορφωμένο αρχείο εξαγωγής DICOM
SCU. Έχουν εξαχθεί όλα τα αρχεία με τον αναμενόμενο τρόπο;

Πώς να εκτελέσετε την επανεπικύρωση λογισμικού για το λογισμικό iPlan RT Image έκδοση 4.1

Για να εκτελέσετε τις συγκεκριμένες δοκιμές, απαιτούνται τα εξής δεδομένα επαλήθευσης:
• δεδομένα ασθενών Cranial xBrain με τουλάχιστον μία ομάδα εικόνων CT και μία ομάδα
εικόνων MRI.

ΕΠΑΝΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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Βήματα

1.

Ανοίξτε ένα δοκιμαστικό ασθενή. Μπορεί ο ασθενής/το πλάνο να φορτωθεί; Εμφανίζονται
σωστά οι εικόνες και τα πλάνα, συμπεριλαμβανομένων των αντικειμένων; Ελέγξτε την
επισκόπηση (τρισδιάστατη προβολή και ανασυνθέσεις), πολλαπλές τομές και πολλαπλά
σύνολα.

2.

Ισχύει μόνο για εντοπισμένα δεδομένα ασθενών: Μεταβείτε στο Localization, ορίστε τον
σωστό εντοπιστή στην ομάδα δεδομένων CT. Τα μπλε σημάδια του εντοπιστή
αντιστοιχούν με τις ράβδους του εντοπιστή σε δισδιάστατες τομές και ευθυγραμμίζονται σε
3D σύμφωνα με τη γεωμετρία του εντοπιστή που έχει χρησιμοποιηθεί;

3.
Μεταβείτε στο Image Fusion και εκτελέστε αυτόματη συγχώνευση εικόνων. Η αυτόματη
συγχώνευση εικόνων εκτελείται με τον αναμενόμενο τρόπο; Είναι διαθέσιμη η προβολή
Spyglass και Amber Blue για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της συγχώνευσης;

4.
Μεταβείτε στο Object Creation, επιλέξτε οποιοδήποτε αντικείμενο άτλαντα (π.χ.
εγκεφαλικό στέλεχος) και πατήστε Segmentation. Η αυτόματη τμηματοποίηση εκτελείται
με τον αναμενόμενο τρόπο;

5. Εμφανίζονται σωστά τα κατατμημένα αντικείμενα σε όλες τις προβολές και 3D;
Επαληθεύστε το χρώμα και το σχήμα.

6.

Απόδοση 3D: Προσθέστε το αντικείμενο άτλαντα Cerebrum και εκκινήστε την αυτόματη
τμηματοποίηση. Με την τμηματοποίηση ουδού, τμηματοποιήστε το αντικείμενο Bone στο
σύνολο δεδομένων CT. Η τρισδιάστατη προβολή εμφανίζεται σωστά; Η περιστροφή της
τρισδιάστατης επισκόπησης εξακολουθεί να είναι εφικτή;

7. Μπορεί το πλάνο να εγκριθεί και να αποθηκευτεί με επιτυχία;

8. Ενεργοποιήστε όλα τα στοιχεία εκτύπωσης. Μπορεί το πλάνο να εκτυπωθεί;

9. Επανεκκινήστε το iPlan RT Image και φορτώστε ξανά το δοκιμαστικό πλάνο. Μπορεί το
δοκιμαστικό πλάνο να φορτωθεί με επιτυχία;

Πώς να εκτελέσετε την επανεπικύρωση λογισμικού για το λογισμικό iPlan RT έκδοση 4.5

Για να εκτελέσετε τις συγκεκριμένες δοκιμές, απαιτούνται τα εξής δεδομένα επαλήθευσης:
• δεδομένα ασθενών Cranial xBrain με OARs και PTV με περίγραμμα.

Βήματα

1.
Ανοίξτε ένα δοκιμαστικό ασθενή. Εμφανίζεται σωστά ο δοκιμαστικός ασθενής,
συμπεριλαμβανομένων των αντικειμένων; Ελέγξτε την επισκόπηση (τρισδιάστατη
προβολή και ανασυνθέσεις), πολλαπλές τομές και πολλαπλά σύνολα.

2.
Μεταβείτε στο Surface Segmentation και υπολογίστε το εξωτερικό περίγραμμα. Έχει
υπολογιστεί το εξωτερικό περίγραμμα; Εμφανίζεται σε τρισδιάστατη προβολή το
εξωτερικό περίγραμμα;

3. Μεταβείτε στο Object Manipulation και δημιουργήστε ένα μεγεθυσμένο αντικείμενο.
Μπορεί να δημιουργηθεί το μεγεθυσμένο αντικείμενο;

4.
Μεταβείτε στο Dose Treatment και δημιουργήστε ένα οποιοδήποτε πλάνο θεραπείας.
Ενεργοποιήστε την προβολή δόσης. Εξακολουθεί να είναι λειτουργική η τρισδιάστατη
προβολή στο πλάνο ακτινοβόλησης;

5. Μεταβείτε στο Dose Verification και πατήστε την προβολή ανασυνθέσεων πεδίου.
Εμφανίζεται το ΨΑΑ;

6. Μπορεί το πλάνο να εγκριθεί και να αποθηκευτεί με επιτυχία (π.χ. με την ονομασία Test-
plan);

7. Μπορεί το πλάνο να εξαχθεί μέσω DICOM;

8. Σε περίπτωση που το ExacTrac Export είναι διαθέσιμο: Μπορεί το πλάνο να εξαχθεί στο
ExacTrac;

9. Επαληθεύστε τη βαθμονόμηση του εκτυπωτή. Ενεργοποιήστε όλα τα στοιχεία εκτύπωσης.
Μπορεί το πλάνο να εκτυπωθεί;

Επισκόπηση
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Βήματα

10. Επανεκκινήστε το iPlan RT και φορτώστε ξανά το δοκιμαστικό πλάνο. Μπορεί το Testplan
να φορτωθεί με επιτυχία;

ΕΠΑΝΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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Επισκόπηση
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19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

19.1 Περιεχόμενα των προβολών σχεδιασμού

Γενικές πληροφορίες

Οι διαθέσιμες καρτέλες και προβολές εξαρτώνται από το βήμα ροής εργασίας.

Βασική προβολή προγραμματισμού

Η βασική προβολή προγραμματισμού παρέχει ανασυνθέσεις τρισδιάστατων εικόνων και τομών:

Εικόνα 274 

Πληροφορίες κατεύθυνσης

Στο άκρο κάθε προβολής παρέχονται γράμματα που υποδεικνύουν τον προσανατολισμό της
εικόνας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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Προσανατολισμός Περιγραφή

A Μπροστά

P Πίσω

L Αριστερά

R Δεξιά

H Κεφαλή

F Πόδια

Περιεχόμενα των προβολών σχεδιασμού
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19.1.1 Προβολή τρισδιάστατων συνόλων δεδομένων

Γενικές πληροφορίες

Παρέχονται διάφορες σελίδες καρτελών προγραμματισμού όπου είναι δυνατή η προβολή των
περιεχομένων τρισδιάστατων συνόλων δεδομένων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για την αναπαράσταση της ανατομίας του ασθενή, χρησιμοποιούνται κυρίως
τρισδιάστατα σύνολα δεδομένων. Τα δισδιάστατα σύνολα δεδομένων (βλ.σελίδα 501) και οι
τετραδιάστατες σειρές εικόνων (βλ.σελίδα 506) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση
των πληροφοριών της τρισδιάστατης εικόνας.
 

Προβολές προγραμματισμού

①

③

②

④

⑤

⑥

⑦
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Περιεχόμενα προβολών προγραμματισμού

Αρ. Στοιχείο

① Παρέχονται διάφορες λειτουργίες επάνω αριστερά σε κάθε προβολή, π.χ. Full Screen.

②
Ανάλογα με το τρέχον βήμα προγραμματισμού, μπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ με το ποντί-
κι σε ορισμένα αντικείμενα στις προβολές προγραμματισμού για εμφάνιση ενός θεματικού
μενού.

③
Ορισμένες προβολές περιέχουν ένα τρισδιάστατο μοντέλο ανακατασκευής που βασίζεται
στις σαρωμένες εικόνες και σε πρόσθετες δομικές πληροφορίες, όπως τμηματοποιημένα
αντικείμενα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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Αρ. Στοιχείο

④

Οι τομές σάρωσης παρέχονται σε άλλες προβολές:
• Στην πρώτη γραμμή παρέχονται ο τύπος σάρωσης (π.χ. MR ή CT), ο αριθμός που
προσδιορίζει το σύνολο σάρωσης (π.χ. #1) και ο προσανατολισμός της σάρωσης.

• Ο αριθμός της τρέχουσας τομής στο σύνολο σάρωσης υποδεικνύεται στη δεύτερη
γραμμή.

⑤

Οι ανακατασκευές σάρωσης παρέχονται σε ορισμένες προβολές:
• Πρώτη γραμμή (σε παρένθεση): ο προσανατολισμός στον οποίο λήφθηκε αρχικά η
ομάδα εικόνων.

• Δεύτερη γραμμή: ο προσανατολισμός της ανακατασκευασμένης προβολής της εικόνας.
• Παρέχονται επίσης ο τύπος σάρωσης (π.χ. MR ή CT) και ο αριθμός που προσδιορίζει
το σύνολο σάρωσης (π.χ. #1).

⑥ Ένα εικονίδιο ασθενή (εμφανίζεται κάτω αριστερά σε κάθε προβολή) υποδεικνύει την κα-
τεύθυνση προβολής.

⑦

Αν είναι διαθέσιμη μια σειρά δεδομένων τετραδιάστατης απεικόνισης (για παράδειγμα, κα-
τά τη διάρκεια επαλήθευσης πλάνου, βλ. σελίδα σελίδα 537), κάτω δεξιά στις προβολές
τομής/ανακατασκευής εμφανίζεται ένας πίνακας ελέγχου ώστε να προβάλλεται μια προ-
σομοίωση της κίνησης των εσωτερικών οργάνων.

Περιεχόμενα των προβολών σχεδιασμού
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19.1.2 Προβολή εικόνων με ακτίνες X

Γενικές πληροφορίες

Αν τα δεδομένα ασθενή που φορτώσατε περιλαμβάνουν δεδομένα εικόνας με ακτίνες X, αυτά
εμφανίζονται σε μια ξεχωριστή σελίδα καρτέλας X-ray Images.

Προβολές με ακτίνες X

①

② ③
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Περιεχόμενα προβολών

Αρ. Στοιχείο

① Η λειτουργία Full Screen (βλ. σελίδα 517).

② Ο τύπος της εικόνας (στην προκειμένη περίπτωση DSA) και ο αριθμός που προσδιορίζει
το σύνολο εικόνων (π.χ. #1).

③ Ο αριθμός της τρέχουσας εικόνας στο σύνολο εικόνων υποδεικνύεται στη δεύτερη γραμ-
μή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Υποστηρίζονται οι τυπικές εικόνες και οι εικόνες DSA με λήψη μέσω ακτίνων X.
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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19.1.3 Προβολή τομών

Γενικές πληροφορίες

Εκτός από τις προβολές ανακατασκευής στην κύρια οθόνη, σε ορισμένες εργασίες παρέχεται μια
ξεχωριστή σελίδα καρτέλας που περιέχει τις αρχικές προβολές τομής CT.

Προβολές τομής
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Τροποποίηση των προβολών τομών

Βήματα

1.

Για να ορίσετε τον αριθμό των απαιτούμενων τομών, κάντε κλικ στο κουμπί Number of
Slices επάνω αριστερά στην οθόνη.

Περιεχόμενα των προβολών σχεδιασμού
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Βήματα

2.

Κάντε την απαιτούμενη επιλογή με το ποντίκι.

3. Οι προβολές τομών ενημερώνονται σύμφωνα με την επιλογή σας.

Πρόσθετες πληροφορίες

Κάτω από τις προβολές τομών παρέχεται ανακατασκευή σε οβελιαίο και στεφανιαίο επίπεδο.
Μπορεί να διατίθεται και τρισδιάστατο μοντέλο. Αυτή ενημερώνεται ανάλογα με τις τροποποιήσεις
στο σύνολο δεδομένων, για παράδειγμα, κατά τη δημιουργία αντικειμένου (βλ. σελίδα 117).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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19.2 Επιλογή συνόλου τομών και εικόνων

Γενικές πληροφορίες

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία επιλογής συνόλου τομών και εικόνων, μπορείτε να επιλέξετε τα
δεδομένα εικόνας που θα εμφανίζονται στην περιοχή προγραμματισμού.

Ενεργοποίηση

Βήμα

Κάντε κλικ στο κουμπί Slice and Image Set Selection στη γραμμή εργαλείων.

Καρτέλες επιλογής
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Διαθέσιμες καρτέλες

Μπορείτε να επιλέξετε τυπικά δεδομένα 3D στην καρτέλα Set Selection (βλ. σελίδα 505).
Αν είναι διαθέσιμα τα κατάλληλα δεδομένα σάρωσης CT, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την
καρτέλα 4-D Series (βλ. σελίδα 506) για να δημιουργήσετε μια προσομοίωση της κίνησης των
εσωτερικών οργάνων που μπορεί να προβληθεί κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού θεραπείας.

Επιλογή συνόλου τομών και εικόνων
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19.2.1 Επιλογή εικόνων

Καρτέλα Set Selection

①

② ③
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Τρόπος επιλογής ενός συνόλου εικόνων

Βήματα

1. Από τη λίστα των διαθέσιμων ομάδων εικόνων ①, επιλέξτε την ομάδα εικόνων που
επιθυμείτε να εμφανίσετε. 

2.

• Για να απελευθερώσετε μνήμη στο σύστημα, απενεργοποιήστε τα σύνολα εικόνων που
δεν είναι πλέον απαραίτητα, χρησιμοποιώντας το κουμπί Unload Images.

• Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά τις εικόνες όταν τις χρειαστείτε, χρησιμοποιώντας το
κουμπί Load All.

3.

Ανάλογα με το τρέχον βήμα, μπορείτε τώρα να επιλέξετε μια μεμονωμένη τομή ή ένα
σύνολο διαδοχικών τομών από την περιοχή προβολής ②.
• Στην περιοχή προβολής τομών, η επιλεγμένη τομή ή τομές θα επισημανθούν με μπλε
χρώμα.

• Στην περιοχή προεπισκόπησης ③, εμφανίζεται η τρέχουσα επιλεγμένη τομή ή η πρώτη
τομή στο τρέχον επιλεγμένο σύνολο τομών.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και για να εμφανιστούν
οι τομές στις προβολές εικόνων, στην περιοχή σχεδιασμού.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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19.2.2 Ορισμός μιας σειράς 4D

Γενικές πληροφορίες

Αν υπάρχουν περισσότερα από ένα σύνολα δεδομένων σάρωσης CT με το ίδιο πλαίσιο
αναφοράς, μπορείτε να δημιουργήσετε μια σειρά 4D που να προσομοιώνει την κίνηση των
εσωτερικών οργάνων. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για να καθοριστεί το απαιτούμενο
περιθώριο PTV (σελίδα 117) και για να επαληθεύσετε ότι το ολοκληρωμένο πλάνο θεραπείας είναι
ακριβές και κατάλληλο για τη θεραπεία του ασθενή (βλ. σελίδα 377).

Καρτέλα 4-D Series
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Επιλογή δεδομένων για μια σειρά 4D

Όλα τα σύνολα σαρώσεων CT με το ίδιο πλαίσιο αναφοράς UID και τον ίδιο προσανατολισμό,
ερμηνεύονται αυτόματα ως σειρές τετραδιάστατων σαρώσεων υπολογιστικής τομογραφίας.
Συνεπώς, πρέπει να επαληθεύσετε ότι έχουν επιλεχθεί τα σωστά σύνολα σαρώσεων CT.
Διατίθενται επίσης μη αυτόματες λειτουργίες για τη δημιουργία μιας σειράς 4D:

Στοιχείο Λειτουργία

Επιλέξτε τα σύνολα δεδομένων που θα συμπεριληφθούν στις σειρές 4D.

Move Up και
Move Down

Ορίστε την ακολουθία με την οποία πρέπει να εμφανιστεί ένα επιλεγμένο
σύνολο δεδομένων στη σειρά 4D.

Use Common
Windowing

Η ενεργοποίηση αυτού του πλαισίου ελέγχου διασφαλίζει ότι, αν ρυθμιστεί το
επίπεδο ρύθμισης εικόνων στην κλίμακα του γκρι (βλ. σελίδα 531), το ίδιο
επίπεδο εφαρμόζεται σε όλα τα σύνολα δεδομένων στη σειρά 4-D.

Επιλογή συνόλου τομών και εικόνων
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Στοιχείο Λειτουργία

Intensity
Projections

Αν χρησιμοποιήσετε τα πλαίσια ελέγχου προβολών έντασης, είναι δυνατός ο
υπολογισμός ενός πρότυπου επιπέδου τιμής κλίμακας gray:
• Minimum Intensity Projection: χρησιμοποιείται η χαμηλότερη τιμή κλίμα-
κας του γκρι (πιο σκούρα) από όλα τα επιλεγμένα σύνολα δεδομένων.

• Maximum Intensity Projection: χρησιμοποιείται η υψηλότερη τιμή κλίμα-
κας του γκρι (πιο ανοιχτή) από όλα τα επιλεγμένα σύνολα δεδομένων.

• Mean Intensity Projection: χρησιμοποιείται η μέση τιμή κλίμακας του γκρι
από όλα τα επιλεγμένα σύνολα δεδομένων.

Μόλις κάνετε την επιλογή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί
Create Image Sets για τη δημιουργία ξεχωριστών συνόλων δεδομένων για
κάθε επιλεγμένη προβολή έντασης. Το όνομα της επιλεγμένης προβολής και
το σύνολο εικόνων προέλευσης χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του
νέου συνόλου εικόνων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για μεγιστοποίηση της απόδοσης συστήματος, αποφύγετε τη φόρτωση συνόλων
σαρώσεων που δεν είναι άμεσα απαραίτητα για τον προγραμματισμό θεραπείας.
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19.2.3 Μετακίνηση σε τομές εικόνας

Μετακίνηση τομής

Επιλογές

Κάντε κλικ στο κουμπί Browse Slice για να προχωρήσετε προς τα εμπρός κατά μία το-
μή.

Κάντε κλικ στο κουμπί Browse Slice για να προχωρήσετε προς τα πίσω κατά μία τομή.

Μετακίνηση σε τομές

Επιλογές

Κάντε κλικ στο κουμπί Browse Slices για να προχωρήσετε προς τα εμπρός κατά τρεις
τομές.
Βάσει της τρέχουσας προβολής, η προβολή μετακινείται μεταξύ αριθμού τομών. Για πα-
ράδειγμα, σε προβολη τεσσάρων τομών, η προβολή μετακινείται προς τα εμπρός κατά
τρεις τομές. Σε προβολή εννέα τομών, η προβολή μετακινείται προς τα εμπρός κατά
οκτώ τομές.

Κάντε κλικ στο κουμπί Browse Slices για να προχωρήσετε προς τα πίσω σε προηγού-
μενη ομάδα τομών.
Βάσει της τρέχουσας προβολής, η προβολή μετακινείται μεταξύ αριθμού τομών. Για πα-
ράδειγμα, σε προβολη τεσσάρων τομών, η προβολή μετακινείται προς τα πίσω κατά
τρεις τομές. Σε προβολή εννέα τομών, η προβολή μετακινείται προς τα πίσω κατά οκτώ
τομές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η μετακίνηση πραγματοποιείται προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το
εικονίδιο ασθενή (εμφανίζεται κάτω αριστερά στην προβολή εικόνας).
 

Μετακίνηση σε εικόνες με ποντίκι και πληκτρολόγιο

Μπορείτε επίσης να μετακινηθείτε στα δεδομένα εικόνας χρησιμοποιώντας το ποντίκι και το
πληκτρολόγιο ως εξής:
• Χρησιμοποιήστε τον τροχό του ποντικιού για μετακίνηση ανά τομή στα διαθέσιμα δεδομένα
εικόνας.

• Χρησιμοποιήστε τον τροχό ποντικιού ενώ πατάτε το πλήκτρο Shift στο πληκτρολόγιο για
μετακίνηση σε ομάδες τομών στα διαθέσιμα δεδομένα εικόνας.

• Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος στο πληκτρολόγιο σας για μετακίνηση προς τα
εμπρός ή προς τα πίσω κατά μία τομή.

• Χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα Pg Up και Pg Dn στο πληκτρολόγιο για μετακίνηση προς τα
εμπρός ή προς τα πίσω κατά τρεις τομές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αυτές οι λειτουργίες είναι επίσης διαθέσιμες για προβολές ανακατασκευής τομών.
 

Επιλογή συνόλου τομών και εικόνων

508 Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης Αναθ. 1.5 iPlan® RT Έκδ. 4.5



19.2.4 Depth και Slice Scrolling

Γενικές πληροφορίες

Σε προβολές ανακατασκευής, το κουμπί Depth Scrolling επιτρέπει τη μετακίνηση στις
ανακατασκευές σάρωσης κατά μήκος του άξονα που υποδηλώνεται από το εικονίδιο ασθενή
(εμφανίζεται κάτω αριστερά στην προβολή εικόνας). 
Στις προβολές τομών, το κουμπί Slice Scrolling επιτρέπει τη μετακίνηση στις διαθέσιμες τομές. 

Προβολές τομής

① ②

Εικόνα 281 

Αρ. Στοιχείο

① Μετακίνηση εις βάθος (ανακατασκευές)

② Μετακίνηση στις τομές

Τρόπος χρήσης της λειτουργίας μετακίνησης

Βήματα

1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Depth Scrolling / Slice Scrolling.

2.

Κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού και μετακινήστε το ποντίκι προς τα
επάνω ή προς τα κάτω, πάνω από στην επιλεγμένη εικόνα, μέχρι να εμφανιστεί το
απαιτούμενο βάθος ή η απαιτούμενη τομή.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον τροχό του ποντικιού για μετακίνηση στα
δεδομένα εικόνας.

3.

Κάντε ξανά κλικ στο κουμπί Depth Scrolling / Slice Scrolling για να απενεργοποιήσετε
τη λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η αρχική απόσταση τομών δεν είναι ίδια με την απόσταση τομών που χρησιμοποιείται
για ανακατασκευές.
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης Αναθ. 1.5 iPlan® RT Έκδ. 4.5 509



19.2.5 Τροποποίηση ιδιοτήτων συνόλου εικόνων

Τρόπος τροποποίησης ιδιοτήτων συνόλου εικόνων

Επιλογές

Για να εμφανίσετε τις ιδιότητες για μια ομάδα τρισδιάστατων εικόνων, κάντε κλικ στο ει-
κονίδιο δίπλα στην ομάδα εικόνων στην καρτέλα Plan Content.

Εικόνα 282 

Στοιχείο Λειτουργία

Properties

Μπορείτε να εισάγετε ένα μικρό σχόλιο, όπως π.χ. ένα πιο συγκεκριμένο όνομα.
Το σχόλιο θα συμπεριληφθεί στο όνομα που εμφανίζεται στο δέντρο δεδομένων
αν το αρχικό όνομα περιέχει λιγότερους από 6 χαρακτήρες.
Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε δευτερεύον απεικονιστικό σύστημα όπου είναι
διαθέσιμο.

More
Δηλώνει αν τα δεδομένα εικόνας ήταν μορφής DICOM ή xBrain κατά τη φόρτω-
ση και παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη μελέτη ασθε-
νή.

Επιλογή συνόλου τομών και εικόνων
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19.3 Βασική διαμόρφωση προβολής
19.3.1 Επιλογές προβολής

Γενικές πληροφορίες

Σε ορισμένες προβολές, το κουμπί View Options επιτρέπει την αλλαγή του προσανατολισμού της
προβολής.

Τρόπος ενεργοποίησης μιας επιλογής προβολής

Βήματα

1.

Κάντε κλικ στο κουμπί View Options για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες επιλογές
προσανατολισμού.

2.

Επιλέξτε τον απαιτούμενο προσανατολισμό με το ποντίκι.
Οι διαθέσιμες επιλογές προσανατολισμού διαφέρουν ανάλογα με την τρέχουσα προβολή
και το βήμα προγραμματισμού.

Ενεργή επιλογή προβολής (παράδειγμα)

Εικόνα 283 
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19.3.2 Τύποι προβολών

Γενικές πληροφορίες

Σε ορισμένες προβολές, το κουμπί View Types επιτρέπει την επιλογή του τύπου προβολής προς
εμφάνιση.

Τρόπος επιλογής ενός τύπου προβολής

Βήματα

1.

Κάντε κλικ στο κουμπί View Types για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες επιλογές (Planes,
3D ή Objects).

2.

Κάντε την απαιτούμενη επιλογή με το ποντίκι.

Διαθέσιμοι τύποι προβολών

Προβολή Περιγραφή

Planes

Κάνοντας κλικ στο κουμπί Planes εμφανίζονται τμηματοποιημένα αντικείμενα ③ και
ανακατασκευές επιπέδου ② στην τρισδιάστατη προβολή που διατίθεται σε ορισμένες
καρτέλες σχεδιασμού.

①
②

③
• Οι πληροφορίες που εμφανίζονται, εξαρτώνται από τις επιλογές σας στην καρτέλα

3-D Plane View (διατίθεται μέσω του κουμπιού Options στη γραμμή εργαλείων,
βλ. σελίδα 520).

• Η θέση των επιπέδων στην τρισδιάστατη προβολή προσαρμόζεται αν πραγματο-
ποιηθούν αλλαγές στις δισδιάστατες προβολές.

Βασική διαμόρφωση προβολής
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Προβολή Περιγραφή

3D

Κάνοντας κλικ στην επιλογή 3D εμφανίζεται ένα τρισδιάστατο μοντέλο ολόκληρης της
περιοχής σάρωσης.

③

Objects

Κάνοντας κλικ στην επιλογή Objects εμφανίζεται μια τρισδιάστατη προβολή μόνο
των σχεδιασμένων αντικειμένων.

③

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε να περιστρέψετε την εμφάνιση σε κάθε περίπτωση, τοποθετώντας το δείκτη
του ποντικιού πάνω από την προβολή και μετακινώντας το βέλος που εμφανίζεται ③ στην
επιθυμητή κατεύθυνση.
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης Αναθ. 1.5 iPlan® RT Έκδ. 4.5 513



19.3.3 Επιλογές σύνθεσης

Γενικές πληροφορίες

Στο βήμα Object Creation, το κουμπί Composing Options επιτρέπει την επαλήθευση δύο τομών
εικόνων από διαφορετικά σύνολα δεδομένων που έχουν συντηχθεί.

Τρόπος ενεργοποίησης μιας επιλογής σύνθεσης

Βήματα

1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Composing Options για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες επιλογές
(Off, Aperture ή Blending).

2.

Κάντε την απαιτούμενη επιλογή με το ποντίκι.

Διαθέσιμες επιλογές σύνθεσης

Επιλογές Περιγραφή

Aperture

Επιτρέπει τη σύγκριση μιας καθορισμένης περιοχής της τομής αναφοράς (που εμ-
φανίζεται στην επάνω δεξιά προβολή) με την τομή στην τρέχουσα προβολή εικόνας.

• Για να συγκρίνετε την τομή αναφοράς και την τρέχουσα τομή, χρησιμοποιήστε το
ποντίκι για να τοποθετήσετε το μπλε πλαίσιο που εμφανίζεται πάνω από την πε-
ριοχή προς επαλήθευση.

• Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να αλλάξετε το μέγεθος του ανοίγματος, σύροντας
το άκρο του πλαισίου.

Βασική διαμόρφωση προβολής
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Επιλογές Περιγραφή

Blending

Επιτρέπει τη σύγκριση ολόκληρης της τομής αναφοράς (εμφανίζεται με πορτοκαλί
χρώμα) με ολόκληρη την τρέχουσα τομή εικόνας (εμφανίζεται με μπλε χρώμα).

• Για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τομή αναφοράς, το-
ποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από την εικόνα, κρατήστε πατημένο το
αριστερό κουμπί του ποντικιού και μετακινήστε το ποντίκι προς τα δεξιά.

• Για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα τομή, το-
ποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από την εικόνα, κρατήστε πατημένο το
αριστερό κουμπί του ποντικιού και μετακινήστε το ποντίκι προς τα αριστερά.

Off Κάντε κλικ στην επιλογή Off, για να απενεργοποιήσετε τις επιλογές σύνθεσης.
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19.3.4 Επανακέντρωση 2D

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία Επανακέντρωση 2D επιτρέπει τη μετακίνηση των επιπέδων ανακατασκευής σε
ορισμένες προβολές εικόνων και την επανακέντρωση της εμφάνισης εικόνας. 

Επανακέντρωση

① ②
Εικόνα 284 

Αρ. Στοιχείο

① Ρύθμιση της οριζόντιας εμφάνισης

② Ρύθμιση της κατακόρυφης εμφάνισης

Τρόπος επανακέντρωσης εικόνων

Βήματα

1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Επανακέντρωση 2D για να εμφανιστεί ένα κατακόρυφο και ένα
οριζόντιο επίπεδο, που δηλώνεται από τις μπλε γραμμές στην εικόνα.

2.

Κάντε κλικ με το ποντίκι στο απαιτούμενο επίπεδο και σύρετε τη γραμμή μέχρι να
πετύχετε κατάλληλη θέση. Πραγματοποιείται επανακέντρωση της εικόνας με βάση αυτήν
τη νέα θέση.
Για να μετακινήσετε ταυτόχρονα το οριζόντιο και το κατακόρυφο επίπεδο, κάντε κλικ στο
σημείο διασταύρωσης και των δύο γραμμών και σύρετε τις γραμμές μέχρι να επιτευχθεί η
κατάλληλη θέση.

3. Κάντε κλικ ξανά στο κουμπί Επανακέντρωση 2D για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Βασική διαμόρφωση προβολής

516 Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης Αναθ. 1.5 iPlan® RT Έκδ. 4.5



19.3.5 Μεγέθυνση/Σμίκρυνση εικόνων

Προβολές μεγέθυνσης/σμίκρυνσης

① ②

③

Εικόνα 285 

Αρ. Στοιχείο

① Τυπική μεγέθυνση

② Μεγέθυνση σε ενότητα

③ Σμίκρυνση

Τρόπος μεγέθυνσης και σμίκρυνσης

Επιλογές

Zoom In
• Κάντε κλικ στην επιλεγμένη προβολή εικόνας για μεγέθυνση στην εμφανιζόμενη εικό-
να.

• Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην περιοχή ενδιαφέροντος και, στη συνέχεια,
κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού και σύρετε για να ανοίξει ένα
πλαίσιο επιλογής.

Zoom Out
Κάντε κλικ σε μια επιλεγμένη προβολή εικόνας για σμίκρυνση ώστε να λάβετε μια επι-
σκόπηση ολόκληρης της εικόνας.

Επίσης, είναι δυνατή η μεγέθυνση και η σμίκρυνση πατώντας το πλήκτρο Ctrl στο πληκτρολόγιο
και προσαρμόζοντας τον τροχό του ποντικιού.
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Όλες οι προβολές τομών στην τρέχουσα καρτέλα προγραμματισμού προσαρμόζονται κατά τον ίδιο
συντελεστή μεγέθυνσης/σμίκρυνσης.

Προβολή πλήρους οθόνης

Εικόνα 286 

Τρόπος ενεργοποίησης της προβολής πλήρους οθόνης

Βήματα

1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Full Screen για να μεγεθύνετε την τρέχουσα προβολή σε πλήρη
οθόνη.
Η σχετική περιοχή είναι πλέον καθαρά ορατή στη μεγεθυσμένη προβολή.

2. Κάντε κλικ ξανά στο κουμπί Full Screen για να απενεργοποιηθεί η λειτουργία και να
αποκατασταθεί η αρχική διάταξη προβολής.

Βασική διαμόρφωση προβολής
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19.3.6 Οριζόντια μετακίνηση εικόνων

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία Panning επιτρέπει την επανακέντρωση της εστίασης ζουμ (ρύθμιση της θέσης της
εμφανιζόμενης εικόνας στην προβολή).

Οριζόντια μετακίνηση προβολών

① ②
Εικόνα 287 

Αρ. Στοιχείο

① Προβολή επιπέδων

② Προβολή τομής

Τρόπος οριζόντιας μετακίνησης εικόνων

Βήματα

1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Panning για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Panning.

2.
Με τη χρήση του ποντικιού, σύρετε την τομή στην απαιτούμενη θέση, στην επιλεγμένη
προβολή.
Οι άλλες προβολές ενημερώνονται ανάλογα.

3. Αν κάνετε κλικ ξανά στο κουμπί Panning η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Όλες οι προβολές εικόνας στην τρέχουσα καρτέλα προγραμματισμού ρυθμίζονται
στην επιλεγμένη θέση.
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19.4 Σύνθετη διαμόρφωση προβολής

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία Options ανοίγει ένα σύνολο σελίδων καρτελών που επιτρέπουν την προσαρμογή
της τρισδιάστατης εμφάνισης και την αλλαγή του προσανατολισμού των εικόνων που εμφανίζονται
στο τρέχον σύνολο δεδομένων.

Ενεργοποίηση των επιλογών προβολής

Βήμα

Κάντε κλικ στο κουμπί Options.

Διαθέσιμες σελίδες καρτελών

Εικόνα 288 

Σύνθετη διαμόρφωση προβολής
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19.4.1 Χρήση της καρτέλας 2-D Options

Γενικές πληροφορίες

Σε αυτή την καρτέλα, μπορείτε να ορίσετε γενικές επιλογές εμφάνισης για τις προβολές εικόνων.

Καρτέλα 2-D Options

Εικόνα 289 

Διαθέσιμες λειτουργίες

Στοιχείο Λειτουργία

Scale Visible

Αν επιλέξετε Scale Visible ενεργοποιείται η διαβάθμιση (εμφανίζεται σε χιλιο-
στά) στα δεξιά των αξονικών, στεφανιαίων και οβελιαίων προβολών εικόνας.
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Στοιχείο Λειτουργία

3-D Objects in
Slice Views

Ενεργοποιεί την τρισδιάστατη εμφάνιση στις προβολές τομών της καρτέλας
Overview των αντικειμένων που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του βήματος
Object Creation.

Αν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, τα αντικείμενα εμφανίζονται ως
διαφανή δισδιάστατα αντικείμενα.

Display
Interpolation

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, το λογισμικό πραγματοποιεί
προεμβολή των εικονοστοιχείων των εικόνων σάρωσης, με αποτέλεσμα βελ-
τιωμένη εμφάνιση στις προβολές εικόνων.

① ②

• ① Χωρίς προεμβολή
• ② Με προεμβολή

Επιλογές πλά-
τους περιγράμ-

ματος

Οι παρακάτω επιλογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον ορισμό του πλά-
τους των περιγραμμάτων αντικειμένων:
• Thin Contour
• Medium Contour
• Thick Contour

Σύνθετη διαμόρφωση προβολής
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Στοιχείο Λειτουργία

Show Contours
Only

Εμφανίζει τα τμηματοποιημένα αντικείμενα μόνο ως περιγράμματα.
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19.4.2 Χρήση της καρτέλας 3-D Plane View

Γενικές πληροφορίες

Σε αυτή την καρτέλα, μπορείτε να επιλέξετε τα στοιχεία προς εμφάνιση στις τρισδιάστατες
προβολές. 

Καρτέλα 3-D Plane View

Εικόνα 290 

Πώς να κάνετε την επιλογή σας

Βήματα

1.

Επιλέξτε τα στοιχεία προς εμφάνιση:
• Axial Plane
• Coronal Plane
• Sagittal Plane
• 3-D Objects in Plane Views (τμηματοποιημένα αντικείμενα, όπως το PTV ή το
εγκεφαλικό στέλεχος)

2. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για να εμφανιστούν τα επιλεγμένα επίπεδα και αντικείμενα, πρέπει να γίνει η επιλογή
Planes με το κουμπί View Types (βλ. σελίδα 512).
 

Σύνθετη διαμόρφωση προβολής
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19.4.3 Χρήση της καρτέλας 3-D Thresholding

Γενικές πληροφορίες

Σε αυτή την καρτέλα, μπορείτε να ορίσετε τον ουδό για τη σειρά των ορατών μονάδων Hounsfield
ή των τιμών κλίμακας gray που χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση της οστικής δομής και των
ιστών στο σύνολο δεδομένων.

Σύνολο εικόνων Μονάδα που χρησιμοποιείται

CT Μονάδες Hounsfield

MR Τιμές κλίμακας gray

PET Τιμές SU

Καρτέλα 3-D Thresholding
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Τρόπος προσαρμογής του ουδού

Βήματα

1.

Για να προσαρμόσετε τον ουδό για τρισδιάστατη εμφάνιση:
• Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό στο ιστόγραμμα (κάτω δεξιά στην οθόνη) ή
• Καταχωρήστε την απαιτούμενη τιμή στο πεδίο Threshold [HU] κάτω από το
ιστόγραμμα.

2. Μπορείτε να εμφανίσετε την προεπισκόπηση ενός τρισδιάστατου μοντέλου που
προκύπτει κάνοντας κλικ στην προβολή ενημέρωσης, κάτω αριστερά στην οθόνη.
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Πρόσθετες λειτουργίες

Στοιχείο Λειτουργία Βλ.

Μετακίνηση εις βάθος Σελίδα 509

Επανακέντρωση 2D Σελίδα 516

Πανοράμιση Σελίδα 519

Μεγέθυνση/Σμίκρυνση Σελίδα 517

Τύποι προβολών Σελίδα 512

Σύνθετη διαμόρφωση προβολής
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19.4.4 Χρήση της καρτέλας 3-D Clipping

Γενικές πληροφορίες

Σε αυτή την καρτέλα, μπορείτε να ορίσετε το τμήμα της εικόνας προς εμφάνιση σε τρισδιάστατες
προβολές.

Καρτέλα 3-D Clipping

Εικόνα 292 

Τρόπος ορισμού μιας περιοχής αποκοπής

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο Enable Clipping Range στην ενότητα 3-D Clipping Areas για εμφάνιση
των μπλε πλαισίων στις επάνω προβολές εικόνας.

2.

Κάντε κλικ στο κουμπί Adjust Clipping Range/Cubic Cut στα δεξιά του παραθύρου
διαλόγου.
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Βήματα

3.

Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το μπλε πλαίσιο και προσαρμόστε το
πλαίσιο ώστε να περιβάλει την περιοχή προς αφαίρεση:

4.

Για να δημιουργήσετε μια προεπισκόπηση του τρισδιάστατου μοντέλου που προκύπτει,
κάντε κλικ στην προβολή κάτω αριστερά στην οθόνη για να την ενημερώσετε.

Τρόπος εκτέλεσης κυβικής κοπής

Με αυτή την επιλογή, μπορείτε να αφαιρέσετε ένα τεταρτημόριο του τρισδιάστατου μοντέλου για
την εμφάνιση μιας διατομής.

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο Enable Cubic Cut στην ενότητα 3-D Clipping Areas για εμφάνιση των
μπλε πλαισίων στις επάνω προβολές εικόνας.

2.

Κάντε κλικ στο κουμπί Adjust Clipping Range/Cubic Cut στα δεξιά του παραθύρου
διαλόγου (αν δεν είναι ήδη ενεργό).

3.

Επιλέξτε το τεταρτημόριο για αφαίρεση από το τρισδιάστατο μοντέλο:
• Anterior Right
• Anterior Left
• Posterior Right
• Posterior Left

Σύνθετη διαμόρφωση προβολής
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Βήματα

4.

Κάντε κλικ στο άκρο του μπλε τεταρτημόριου σε αξονική ή στεφανιαία προβολή, και
προσαρμόστε τις γωνίες για να ορίσετε την περιοχή που θα εξαιρεθεί από την
τρισδιάστατη εμφάνιση.

5.

Για να δημιουργήσετε μια προεπισκόπηση του τρισδιάστατου μοντέλου που προκύπτει,
κάντε κλικ στην προβολή κάτω αριστερά στην οθόνη για να την ενημερώσετε.

Πρόσθετες λειτουργίες

Στοιχείο Λειτουργία Βλ.

Μετακίνηση εις βάθος Σελίδα 509

Επανακέντρωση 2D Σελίδα 516

Πανοράμιση Σελίδα 519

Μεγέθυνση/Σμίκρυνση Σελίδα 517
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19.4.5 Χρήση της καρτέλας Display Orientation

Γενικές πληροφορίες

Σε αυτή την καρτέλα, μπορείτε να επιλέξετε τον απαιτούμενο προσανατολισμό προβολής, ώστε να
διασφαλίσετε ότι συμφωνεί με τον προγραμματισμένο προσανατολισμό του ασθενή στο τραπέζι
θεραπείας.

Καρτέλα Display Orientation

Εικόνα 293 

Επιλογές προσανατολισμού

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές προσανατολισμού:
• Feet First Supine (LPH)
• Head First Supine (RPF)
• Feet First Prone (RAH)
• Head First Prone (LAF)

Σύνθετη διαμόρφωση προβολής
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19.5 Παράθυρο απεικόνισης
19.5.1 Χρήση βασικού παραθύρου απεικόνισης

Γενικές πληροφορίες

Οι ρυθμίσεις του παραθύρου απεικόνισης χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της κατανομής
επιπέδου της κλίμακας γκρίζου στις εμφανιζόμενες εικόνες, ώστε η ευκρίνεια ή η αντίθεση των
δομών να μπορεί να βελτιωθεί.
Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του παραθύρου απεικόνισης σε αξονική, οβελιαία και
στεφανιαία προβολή.

Εμφάνιση παραθύρου απεικόνισης
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Τρόπος προβολής των τρεχουσών ρυθμίσεων του παραθύρου απεικόνισης

Βήματα

1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Windowing για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

2.

Κάντε κλικ στη σχετική προβολή και κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού
για να εμφανιστεί ένα ιστόγραμμα που περιέχει τις τρέχουσες ρυθμίσεις.

3. Το ιστόγραμμα εξαφανίζεται από την προβολή μόλις αφήσετε το αριστερό κουμπί του
ποντικιού.

4. Αν κάνετε κλικ ξανά στο κουμπί Windowing, η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί.
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Τρόπος προσαρμογής των ρυθμίσεων του παραθύρου απεικόνισης

Βήματα

1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Windowing για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

2.

Για να προσαρμόσετε το επίπεδο της κλίμακας gray (κέντρο του επιλεγμένου πλάτους
παραθύρου απεικόνισης), κάντε κλικ στην προβολή και:
• Σύρετε το δείκτη του ποντικιού προς τα επάνω για να αυξήσετε το επίπεδο.
• Σύρετε το δείκτη του ποντικιού προς τα κάτω για να μειώσετε το επίπεδο.

3.

Για να προσαρμόσετε το πλάτος παραθύρου σε Hounsfield ή τιμή κλίμακας gray, κάντε
κλικ στην εικόνα και:
• Σύρετε το δείκτη του ποντικιού προς τα δεξιά για να αυξήσετε το πλάτος.
• Σύρετε το δείκτη του ποντικιού προς τα αριστερά για να μειώσετε το πλάτος.

4. Αν κάνετε κλικ ξανά στο κουμπί Windowing, η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί.

Παράθυρο απεικόνισης

532 Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης Αναθ. 1.5 iPlan® RT Έκδ. 4.5



19.5.2 Χρήση σύνθετου παραθύρου απεικόνισης

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία Windowing Dialog παρέχει σύνθετες επιλογές για την προσαρμογή της τιμής
κλίμακας του γκρι, της μονάδας Hounsfield ή της κατανομής SUV, για να διευκολυνθεί η διάκριση
της οστικής δομής ή των σημείων δεικτών από μαλακό ιστό στις εικόνες σάρωσης.

Σύνολο εικόνων Μονάδες που χρησιμοποιούνται

CT Μονάδες Hounsfield

MR Κλίμακα gray

PET SUV

Ενεργοποίηση του Windowing Dialog

Βήμα

Κάντε κλικ στο κουμπί Windowing Dialog.

Παράθυρο διαλόγου Windowing

① ②

③
④

⑥
⑤

⑦

⑧

Εικόνα 295 
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Περιεχόμενα παραθύρου διαλόγου Windowing

Αρ. Στοιχείο Λειτουργία

① Current Αρχική τομή από το τρέχον σύνολο εικόνων.

② Preview Προεπισκόπηση της τροποποιημένης τομής σύμφωνα με τις προσαρμο-
γές σας.

③
Predefined
Windowing
Settings

Επιλογή προκαθορισμένων ρυθμίσεων τιμών παραθύρου απεικόνισης.

④ Πλαίσιο ελέγ-
χου Inverse

Αναστροφή της εμφάνισης χρωμάτων, αντιστρέφοντας την προεπιλεγ-
μένη ρύθμιση, ώστε π.χ. ο αέρας να εμφανίζεται με λευκό και το οστό με
μαύρο.

⑤ Level HU Προσαρμογή του επιπέδου τιμής κλίμακας gray.

⑥ Width HU Προσαρμογή του πλάτους τιμής κλίμακας gray.

⑦ Ιστόγραμμα Γραφική αναπαράσταση της κατανομής μονάδων Hounsfield/τιμής κλί-
μακας gray στα δεδομένα εικόνας.

⑧ Πλαίσιο ελέγ-
χου Zoom

Περιορίζει τη γραφική αναπαράσταση της κατανομής μονάδων
Hounsfield/τιμής κλίμακας gray σε συγκεκριμένη περιοχή.

Predefined Windowing Settings

Ρύθμιση Περιγραφή

Bone
Εφαρμόζονται ρυθμίσεις παραθύρου απεικόνισης συγκεκριμένα για την οστική
δομή, ώστε ο μαλακός ιστός να απαλειφθεί και το οστό να εμφανίζεται πιο καθα-
ρά (μόνο για σύνολα εικόνων από υπολογιστική τομογραφία).

Current
Windowing

Επαναφορά των ρυθμίσεων παραθύρου απεικόνισης σε εκείνες που είχαν ορι-
στεί κατά την πρώτη σας είσοδο σε αυτό το παράθυρο διαλόγου.

Full Range Εφαρμόζεται η πλήρης περιοχή τιμών κλίμακας gray/μονάδων Hounsfield που
λαμβάνεται από το σαρωτή στο σύνολο εικόνων.

Radiology
Defined

Εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις που είχαν οριστεί κατά την αρχική λήψη των εικό-
νων.

Περιοχή ενδιαφέροντος στο παράθυρο απεικόνισης

Αυτή η επιλογή επιτρέπει να καθοριστεί μια συγκεκριμένη περιοχή στο σύνολο εικόνων και να
εφαρμοστούν οι τιμές κλίμακας gray ή οι μονάδες Hounsfield από αυτή την περιοχή σε όλο το
σύνολο δεδομένων.

Βήματα

1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Windowing Region of Interest για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία.

Παράθυρο απεικόνισης
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Βήματα

2.

Στην προβολή Preview χρησιμοποιήστε το δείκτη του ποντικιού για να σύρετε ένα πλαίσιο
γύρω από την περιοχή από την οποία θέλετε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις Windowing.

Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην περιοχή Preview, στην απαιτούμενη
θέση στην εικόνα.

3.

Αφήστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού για να δείτε τα υπολογισμένα αποτελέσματα
προεπισκόπησης.

4. Κάντε κλικ στο OK για να εφαρμόσετε τις τιμές κλίμακας του γκρι από την επιλεγμένη
περιοχή σε ολόκληρη την ομάδα εικόνων.

Τρόπος προσαρμογής επιπέδου και πλάτους της κλίμακας γκρίζου

Μπορείτε να κάνετε αυτές τις προσαρμογές όταν είναι απενεργοποιημένο το πλαίσιο ελέγχου
Zoom:

Βήματα

1.

Για να προσαρμόσετε το κέντρο του παραθύρου απεικόνισης:

• Καταχωρήστε την απαιτούμενη τιμή στο πεδίο Level HU ή
• Προσαρμόστε το αντίστοιχο ρυθμιστικό μέχρι να εμφανιστεί η απαιτούμενη τιμή.

2.

Για να προσαρμόσετε το πλάτος του παραθύρου απεικόνισης:

• Καταχωρήστε την απαιτούμενη τιμή στο πεδίο Width HU ή
• Προσαρμόστε το αντίστοιχο ρυθμιστικό μέχρι να εμφανιστεί η απαιτούμενη τιμή.
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Ρύθμιση πλάτους της κατανομής τιμής κλίμακας gray

② ③

①

Εικόνα 296 

Επιλογές

Καταχωρήστε τις απαιτούμενες τιμές Right HU και Left HU απευθείας στα παρεχόμενα πεδία.

Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να προσαρμόσετε τα ρυθμιστικά για τις τιμές αριστερά ② και/ή
δεξιά ③ μέχρι να εμφανιστούν οι απαιτούμενες τιμές στα αντίστοιχα πεδία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για να περιορίσετε τη γραφική αναπαράσταση της κατανομής μονάδων Hounsfield/
τιμών κλίμακας του γκρι σε μια συγκεκριμένη περιοχή ώστε η ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του
γκρι να οριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Zoom ①.
 

Πρόσθετες λειτουργίες

Στοιχείο Λειτουργία Βλ.

Μετακίνηση εις βάθος. Σελίδα 509

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στις μεμο-
νωμένες τομές σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. Σελίδα 508

Πανοράμιση. Σελίδα 519

Μεγέθυνση/Σμίκρυνση. Σελίδα 517

Το κουμπί Windowing επιτρέπει τη ρύθμιση της κατανο-
μής επιπέδου γκρίζου στις εμφανιζόμενες εικόνες, ώστε
η ευκρίνεια ή η αντίθεση των δομών να βελτιωθεί.

Σελίδα 531

Το κουμπί Screenshot σάς δίνει τη δυνατότητα να λάβε-
τε στιγμιότυπα οθόνης των προβολών και των παραθύ-
ρων διαλόγου που εμφανίζονται.

Σελίδα
542

Παράθυρο απεικόνισης
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19.6 Λειτουργίες επαλήθευσης
19.6.1 Μέτρηση μονάδων Hounsfield/τιμής κλίμακας Gray

Γενικές πληροφορίες

Οι λειτουργίες Measure Hounsfield Units και Measure Values επιτρέπουν τη μέτρηση των
μονάδων Hounsfield ή των τιμών κλίμακας του γκρι σε οποιοδήποτε σημείο σε μια τομή εικόνας.

Στοιχείο Λειτουργία

Το κουμπί Measure Hounsfield Units εμφανίζεται σε περίπτωση ομάδων εικό-
νων CT.

Το κουμπί Measure Values εμφανίζεται σε περίπτωση άλλων ομάδων εικόνων.
Οι τιμές μπορούν να μετρηθούν σε κλίμακα gray (για παράδειγμα, οι εικόνες
από μαγνητική τομογραφία) ή σε τιμές πρότυπης πρόσληψης (SUV), π.χ. για
ορισμένες σαρώσεις PET. Είναι δυνατές και άλλες τιμές, ανάλογα με το συγκε-
κριμένο απεικονιστικό σύστημα. 

Μονάδες μέτρησης

Στοιχείο Λειτουργία

Μονάδες
Hounsfield

Με τη διαγνωστική απεικόνιση υπολογιστικής τομογραφίας (CT), οι πληροφο-
ρίες πυκνότητας αξιολογούνται σε διεθνείς μονάδες Hounsfield (HU) σε κλίμακα
-1.024 έως 3.071, όπου το 0 είναι η τιμή για νερό (1,0 g/cm³) και -1.000 είναι η
τιμή για αέρα.
Αν η κλίμακα HU του σαρωτή υπερβεί τα 12 bit (-1.024 έως +3.071) οι μεγαλύ-
τερες τιμές θα περικοπούν:
• Οι τιμές < -1.024 περικόπτονται στο -1.024.
• Οι τιμές > 3.071 περικόπτονται στο 3.071.
Με τη νευρολογική απεικόνιση CT, χρησιμοποιείται συνήθως ένα επίπεδο 40
HU και ένα πλάτος 100 HU για ενίσχυση της αντίθεσης του εγκεφαλικού ιστού.

Τιμές κλίμακας
gray Οι τιμές κλίμακας gray εμφανίζουν περιοχές από 0 (μαύρο) έως 255 (λευκό).

Εμφάνιση μέτρησης

① ②
Εικόνα 297 

Αρ. Στοιχείο

① Μονάδες Hounsfield
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Αρ. Στοιχείο

② Τιμή κλίμακας gray

Τρόπος χρήσης των λειτουργιών μέτρησης

Βήματα

1.

Κάντε κλικ στο σχετικό κουμπί (Measure Hounsfield Units ή Measure Values).

2.

Κάντε κλικ με το ποντίκι σε οποιοδήποτε σημείο της τομής για να εμφανιστεί η τιμή
Hounsfield ή η τιμή της κλίμακας gray στο επιλεγμένο σημείο.
Για να ενημερώσετε την τιμή δυναμικά, κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί του
ποντικιού και μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στην εικόνα.

3. Κάντε κλικ στο σχετικό κουμπί ξανά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία και να
καταργήσετε την εμφανιζόμενη τιμή από την προβολή εικόνας.

Σημειώσεις για την ασφάλεια

Το iPlan RT Dose μπορεί να εμφανίσει μόνο πληροφορίες για τιμή κλίμακας gray/μονάδα
Hounsfield/SUV ανά εικονοστοιχείο, όπως υπολογίζεται και εξάγεται από το σαρωτή.
Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ερμηνεύετε αυτές τις πληροφορίες και να
βεβαιώνεστε ότι είναι σωστές. Για παράδειγμα, τα δεδομένα CT κωνικής δέσμης ή τα
δεδομένα περιστροφικής αγγειογραφίας, δεν περιλαμβάνουν πραγματικές τιμές HU.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ακρίβειας της εμφανιζόμενης τιμής σε
μονάδες Hounsfield.

Οι ομάδες εικόνων ορισμένων μεθόδων (όπως PET/MRI/SPECT/DTI) που έχουν εισαχθεί με
εκδόσεις του iPlan RT Image προγενέστερες της 4.1.2 ενδέχεται να μην εμφανίζονται
σωστά. Τα στοιχεία της απόλυτης τιμής των pixel και ειδικά τα στοιχεία για τη σχετική τιμή
των pixel μεταξύ διαφορετικών τομών (τρισδιάσταστες ανακατασκευές) ενδέχεται να είναι
λανθασμένα. Οι εικόνες PET με τυπικές τιμές πρόσληψης (SUV) δεν επηρεάζονται.

Αν ανιχνευθεί ότι μια σάρωση PET δεν έχει εισαχθεί σωστά από προηγούμενη έκδοση του
iPlan, εισαγάγετε εκ νέου αυτή την ομάδα εικόνων με το iPlan RT Image 4.1.2 ή
μεταγενέστερη έκδοση.

Αν ανιχνευθεί ότι μια ομάδα εικόνων MR δεν έχει εισαχθεί σωστά από προηγούμενη
έκδοση του iPlan RT, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Brainlab.

Καθώς οι τιμές πρότυπης πρόσληψης (SUV) μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το
χρησιμοποιούμενο σαρωτή PET, πρέπει να συγκρίνετε πάντα τις εμφανιζόμενες τιμές με τη
SUV που έχει ληφθεί απευθείας στο σαρωτή πριν από τη χρήση.

Λειτουργίες επαλήθευσης
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19.6.2 Σύστημα συντεταγμένων

Γενικές πληροφορίες

Ανάλογα με το αν εργάζεστε με εντοπισμένες ή μη εντοπισμένες εικόνες, χρησιμοποιείται
ξεχωριστό σύστημα συντεταγμένων ασθενή για την εμφάνιση μετρήσεων.
• Μη εντοπισμένες εικόνες: για λόγους συνέπειας, το iPlan RT Dose χρησιμοποιεί το ίδιο
σύστημα συντεταγμένων ασθενή όπως και το ExacTrac (βλ. σελίδα 548). Εναλλακτικά, είναι
δυνατός επίσης ο καθορισμός ενός σημείου αναφοράς στο βήμα Surface Segmentation, ώστε
να χρησιμοποιηθεί για να οριστεί το σημείο προέλευσης του συστήματος συντεταγμένων.

• Εντοπισμένες εικόνες: το σύστημα συντεταγμένων βασίζεται στο πλαίσιο αναφοράς που
παρέχεται από τον στερεοτακτικό εντοπιστή.

Σύστημα συντεταγμένων Brainlab: Σύνολα μη εντοπισμένων εικόνων

Εικόνα 298 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης Αναθ. 1.5 iPlan® RT Έκδ. 4.5 539



19.6.3 Μέτρηση αποστάσεων

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία Measure Distances επιτρέπει τη μέτρηση της απόστασης μεταξύ οποιωνδήποτε δύο
σημείων στην εικόνα.

Εμφάνιση αποστάσεων

Εικόνα 299 

Τρόπος μέτρησης αποστάσεων

Βήματα

1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Measure Distances για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

2.
Κάντε κλικ με το δείκτη του ποντικιού σε δύο σημεία της εικόνας.
Υπολογίζεται και εμφανίζεται η απόσταση σε χιλιοστά μεταξύ των επιλεγμένων σημείων.

3. Αν χρειαστεί, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση του σημείου κάνοντας κλικ με το ποντίκι και
σύροντας το επιλεγμένο σημείο στην απαιτούμενη θέση.

4. Κάντε ξανά κλικ στο κουμπί Measure Distances για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
και να καταργήσετε τη μέτρηση αποστάσεων από την προβολή εικόνας.

Θεραπεία χωρίς εντόπιση θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο αν η κλίμακα έχει
επαληθευτεί.

Λειτουργίες επαλήθευσης
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19.6.4 Μέτρηση γωνίας

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία Measure Angles επιτρέπει τη μέτρηση της γωνίας μεταξύ οποιωνδήποτε τριών
σημείων στην εικόνα.

Εμφάνιση γωνίας

Εικόνα 300 

Τρόπος μέτρησης γωνίας

Βήματα

1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Measure Angles για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

2.
• Κάντε κλικ με το δείκτη του ποντικιού σε τρία σημεία της εικόνας.
• Υπολογίζεται και εμφανίζεται η γωνία μεταξύ των επιλεγμένων σημείων.

3. Αν χρειαστεί, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση του σημείου κάνοντας κλικ με το ποντίκι και
σύροντας το επιλεγμένο σημείο στην απαιτούμενη θέση.

4. Κάντε ξανά κλικ στο κουμπί Measure Angles για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία και
να καταργήσετε τη μέτρηση γωνίας από την προβολή εικόνας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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19.6.5 Στιγμιότυπα

Τρόπος λήψης ενός στιγμιότυπου οθόνης της τρέχουσας οθόνης

Βήμα

Κάντε κλικ στο κουμπί Screenshot.

Αποθηκευμένο στιγμιότυπο οθόνης

Το λογισμικό εμφανίζει ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει ότι το στιγμιότυπο οθόνης αποθηκεύτηκε και
υποδεικνύει τη διαδρομή στη θέση αποθήκευσης. Η προεπιλεγμένη διαδρομή στη θέση
αποθήκευσης είναι C:\Brainlab\Screenshots.

Εικόνα 301 

Απόρρητο ασθενή

Το όνομα του ασθενή εμφανίζεται σε κάθε στιγμιότυπο οθόνης. Για να διαφυλαχθεί το απόρρητο
του ασθενή, διασφαλίστε ότι η πρόσβαση σε όλα τα στιγμιότυπα περιορίζεται και επιτρέπεται μόνο
στο σχετικό ιατρικό προσωπικό.

Λειτουργίες επαλήθευσης
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19.7 Πρόσθετες χρήσιμες λειτουργίες

Γενικές πληροφορίες

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται ορισμένες πρόσθετες λειτουργίες του iPlan RT που το
κάνουν πιο εύχρηστο.

Πληροφορίες για το iPlan

Κάντε κλικ στο λογότυπο της Brainlab στο κάτω μέρος της κύριας οθόνης, για να δείτε τις
πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του iPlan, την Brainlab και τα τρέχοντα εγκατεστημένα
στοιχεία του iPlan:

Εικόνα 302 

Τρόπος αλλαγής χρήστη

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο λογότυπο της Brainlab.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί αλλαγή χρήστη.

Κλιμάκωση αξόνων DVH

Αν θέλετε να αυξήσετε το εμφανιζόμενο εύρος όγκου ή δόσης των αξόνων ιστογράμματος δόσης-
όγκου (DVH), κάντε κλικ κατά μήκος των βελών στο τέλος των αξόνων y και x μέχρι η γραφική
παράσταση να φτάσει το απαιτούμενο εύρος:

Εικόνα 303 
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Ουδοί στις κλίμακες δόσης

Αν θέλετε να εμφανίζονται πρόσθετοι ουδοί στην κλίμακα δόσης ή να τους καταργήσετε,
τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην αντίστοιχη τιμή κλίμακας δόσης και κάντε διπλό κλικ με
το αριστερό κουμπί του ποντικιού (μέχρι και οκτώ ουδοί μπορούν να εμφανιστούν).
Μπορείτε να αντιστοιχίσετε υψηλότερη προτεραιότητα εμφάνισης σε έναν ουδό κάνοντας διπλό
κλικ στην αντίστοιχη τιμή αριστερά της κλίμακας δόσης.

Εικόνα 304 

Χρήση του δεξιού κουμπιού του ποντικιού

Ορισμένες λειτουργίες μπορούν να εκτελεστούν χρησιμοποιώντας το δεξιό κουμπί του ποντικιού:
Για να ανοίξετε ένα θεματικό μενού στο βήμα Treatment Planning, μπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ
στα:
• RTPlan
• Ομάδα θεραπείας
• Στοιχείο θεραπείας

Πρόσθετες χρήσιμες λειτουργίες
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19.7.1 Αναφορά οθόνης θεραπείας
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Αναφορά οθόνης

Πρόσθετες χρήσιμες λειτουργίες
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20 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
20.1 Ορολογία θεραπείας

Ισόκεντρο αίθουσας ακτινοβόλησης

Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για το σημείο-στόχος όπου διασταυρώνονται όλες οι δέσμες,
ανεξάρτητα από τη γωνία του τραπεζιού θεραπείας ή τη γωνία του βραχίονα του γραμμικού
επιταχυντή.

Εικόνα 305 

Διάφορα ισόκεντρα

Αναφέρεται σε PTV στον ιστό ασθενή που βρίσκονται στο ισόκεντρο της αίθουσας ακτινοβόλησης
πριν από τη θεραπεία.

Βραχίονας

Ο βραχίονας περιστροφής του γραμμικού επιταχυντή που περιλαμβάνει τη θύρα εξόδου της
δέσμης ακτίνων X ονομάζεται βραχίονας.

Γωνία βραχίονα

Η τυπική κατεύθυνση για την προβολή της γωνίας βραχίονα είναι μπροστά στο γραμμικό
επιταχυντή και από το άκρο των ποδιών του τραπεζιού θεραπείας προς το άκρο της κεφαλής.
Συνήθως, οι γωνίες αυξάνονται δεξιόστροφα, ξεκινώντας από το 0° όταν η κεφαλή του βραχίονα
είναι ακριβώς πάνω από τον ασθενή. Ανάλογα με το μοντέλο γραμμικού επιταχυντή και τη
διαμόρφωση, το λογισμικό μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να εμφανίζεται η κλίμακα IEC, DIN, IEC
61217 ή Varian. Είναι δυνατές και άλλες ρυθμίσεις, ωστόσο πρέπει να καθοριστούν από το
εργοστάσιο. Από επάνω προς τα δεξιά:
• IEC: 0°, 90°, 180°, 270° (δεξιόστροφα)
• DIN: 0°, 90°, 180°, 270° (δεξιόστροφα)
• IEC 61217: 0°, 90°, 180°, 270° (δεξιόστροφα)
• Varian: 180°, 90°, 0°, 270° (αριστερόστροφα)

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
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Γωνία τραπεζιού

Το τραπέζι θεραπείας συνήθως ορίζεται με την τιμή 0° στην κεντρική θέση (από προεπιλογή). Η
περιστροφή προς δεξιά ορίζεται με τη χρήση θετικών γωνιών μέχρι και 90°, ενώ η περιστροφή
προς τα αριστερά ορίζεται με γωνίες από 359° έως 270° (0° έως -90°). Οι διαμορφώσεις γωνίας
που χρησιμοποιούνται στο θεραπευτικό κέντρο μπορεί να διαφέρουν από εκείνες που
αναφέρονται παραπάνω. Το λογισμικό υποστηρίζει προς το παρόν τις κλίμακες IEC, DIN, IEC
61217 και Varian. Είναι δυνατές και άλλες κλίμακες, ωστόσο πρέπει να καθοριστούν από το
εργοστάσιο. Από τα αριστερά προς τα δεξιά:
• IEC: 90°, 0°, 270° (δεξιόστροφα)
• DIN: 270°, 0°, 90° (αριστερόστροφα)
• IEC 61217: 270°, 0°, 90° (αριστερόστροφα)
• Varian: 270°, 180°, 90° (δεξιόστροφα)

Γωνία κατευθυντήρα

Η κεφαλή του γραμμικού επιταχυντή μπορεί να περιστραφεί για να αλλάξει την κατεύθυνση των
φύλλων ενός κατευθυντήρα πολλαπλών φύλλων ή για την περιστροφή οποιουδήποτε
παρελκόμενου. Η περιστροφή είναι απαραίτητη για την επίτευξη μικρότερου μεγέθους πεδίου
ακτινοβολίας και για να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο υγιής ιστός που θα εκτεθεί
στην ακτινοβολία. Ανάλογα με το μοντέλο γραμμικού επιταχυντή και τη διαμόρφωση, το λογισμικό
υποστηρίζει την κλίμακα IEC, DIN, IEC 61217 και Varian. Είναι δυνατές και άλλες κλίμακες,
ωστόσο πρέπει να καθοριστούν από το εργοστάσιο. Από μπροστά προς τα δεξιά:
• IEC: 0°, 90°, 180°, 270° (δεξιόστροφα)
• DIN: 0°, 90°, 180°, 270° (δεξιόστροφα)
• IEC 61217: 0°, 90°, 180°, 270° (δεξιόστροφα)
• Varian: 180°, 90°, 0°, 270° (αριστερόστροφα)

Συστήματα συντεταγμένων

Το σύστημα συντεταγμένων για τα δεδομένα εντόπισης βασίζεται στο πλαίσιο αναφοράς που
παρέχεται από το στερεοτακτικό εντοπιστή. Ωστόσο, για εικόνες χωρίς εντόπιση, χρησιμοποιείται
το ίδιο σύστημα συντεταγμένων όπως και στο ExacTrac. Παρακάτω παρέχεται μια σύγκριση των
τυπικών συστημάτων συντεταγμένων.

Εικόνα 306 
Αν είναι διαθέσιμα περισσότερα από ένα σύνολα δεδομένων με εντόπιση, πρέπει να επιλέξετε το
σωστό σύνολο για την τοποθέτηση του ασθενή. Αν ο ασθενής ή ο εντοπιστής μετακινήθηκε μεταξύ
της σάρωσης με τον υπολογιστικό τομογράφο και την ακτινοθεραπεία, π.χ. αλλάζοντας τη θέση
της στεφάνης κεφαλής και επαναλαμβάνοντας τη σάρωση του ασθενή, το σύστημα
συντεταγμένων του συνόλου δεδομένων που είχε δημιουργηθεί προηγουμένως αναιρείται. Η
επιλογή μη έγκυρου συνόλου δεδομένων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κακή ευθυγράμμιση του
ασθενή.

Ορολογία θεραπείας
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Δέσμη, πεδίο

Η ενιαία μονάδα ακτινοβολίας με σταθερή γωνία βραχίονα, τραπεζιού και κατευθυντήρα
ονομάζεται δέσμη ή πεδίο.
Γενικά, ο στόχος της ακτινοθεραπείας είναι να μειωθεί η δόση ακτινοβόλησης στο φυσιολογικό
ιστό, μεγιστοποιώντας τη δόση στο PTV. Για να είναι αυτό εφικτό, η δέσμη έχει σχήμα βάσει της
προβολής του PTV στο επίπεδο στο ισόκεντρο, κάθετα προς την εισερχόμενη δέσμη [εμφανίζεται
σε απεικόνιση όψης μέσα από τη δέσμη (BEV)].
Η κατανομή δόσης που είναι σύμμορφη με το σχήμα του PTV επιτυγχάνεται με την επικάλυψη
περισσότερων της μίας δεσμών. Για να ελαχιστοποιηθεί η δόση σε υγιή ιστό, οι ακτίνες
κατανέμονται όσο το δυνατόν σε τρεις διαστάσεις. Ωστόσο, ο βαθμός ελευθερίας για την
τοποθέτηση μιας δέσμης μπορεί να είναι περιορισμένος, λόγω της θέσης ευαίσθητων ανατομικών
δομών [υπό προστασία όργανα (OAR)]. Η Brainlab συνιστά να ελέγχετε για εμπόδια του
ισόκεντρου στην απεικόνιση όψης της δέσμης.

Προφίλ μηχανήματος

Ορίζει τον εξοπλισμό (γραμμικός επιταχυντής, σιαγόνες, κατευθυντήρες πολλαπλών φύλλων ή
κωνικοί κατευθυντήρες) που χρησιμοποιείται και μπορεί να περιέχει συνδέσεις σε ένα (για
κυκλικούς κώνους ή κατευθυντήρα πολλαπλών φύλλων με δεδομένα αλγόριθμου εστιασμένης
δέσμης) ή σε δύο (κατευθυντήρα πολλαπλών φύλλων με δεδομένα αλγόριθμου εστιασμένης
δέσμης και δεδομένα αλγόριθμου Monte Carlo) προφίλ δέσμης.

Προφίλ δόσης/Προφίλ δέσμης

Περιέχει πλήρεις πληροφορίες δοσομετρίας για ένα συγκεκριμένο συνδυασμό γραμμικού
επιταχυντή-κατευθυντήρα πολλαπλών φύλλων-ενέργειας-ακτινοβολίας.

ASCII

Σύντμηση για το American Standard Code for Information Interchange (Αμερικανικός πρότυπος
κώδικας για την ανταλλαγή πληροφοριών). Επιτυγχάνει τη συμβατότητα μεταξύ διάφορων τύπων
εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων.

Μορφή χρόνου

Όπου δεν καθορίζεται συγκεκριμένα, η μορφή ώρας που χρησιμοποιείται σε όλο το σύστημα
προγραμματισμού θεραπείας iPlan RT είναι hh:mm:ss για ώρες (hh), λεπτά (mm) και
δευτερόλεπτα (ss). Οι ώρες υποδεικνύονται με τη χρήση του 24ωρου ρολογιού.

Γραμμικές μετρήσεις

Όλες οι γραμμικές μετρήσεις εκφράζονται σε mm.

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
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20.2 Ορολογία IMRT

IMRT

Intensity Modulated Radiotherapy (Ακτινοθεραπεία διαμορφωμένης έντασης).

Υποδέσμες

Μικρές υποδιαιρέσεις μιας δέσμης με κυμαινόμενες εντάσεις.

CIAO

Complete Irradiation Area Outlined (Περίγραμμα πλήρους περιοχής ακτινοβόλησης), η περιοχή
που καλύπτεται από μία δέσμη σε απεικόνιση όψης μέσα από τη δέσμη ως αφετηρία για τη
βελτιστοποίηση.

Περιορισμοί

Οι δοσολογικοί περιορισμοί (θετικός, PTV ή/και αρνητικός, OAR) που πρέπει να πληρούνται από
τη θεραπεία.

Περιορισμός δόσης-όγκου

Περιορισμός ενός συνδυασμού δόσης και όγκου σε ελάχιστη (min.) ή μέγιστη (max.) τιμή x%
δόσης προς y% όγκου.

Ανάστροφος σχεδιασμός

Βελτιστοποίηση των υποδέσμες τηρώντας τους περιορισμούς της θεραπείας.

Χάρτης πυκνότητας ενέργειας

Εικονικό πεδίο με όλα τα υποδέσμες μίας δέσμης.

Ακολουθία φύλλων

Υπολογισμός της κίνησης των φύλλων για την παροχή του απαραίτητου χάρτη πυκνότητας
ενέργειας.

Τμήμα

Μεμονωμένη κατάσταση των θέσεων φύλλων. Η συγκέντρωση όλων των τμημάτων δημιουργεί
ένα χάρτη πυκνότητας ενέργειας.

Δυναμική ακολουθία φύλλων

Ακολουθία των φύλλων με τη χρήση δυναμικής κίνησης των φύλλων κατά τη χορήγηση της δόσης.
Όλα τα τμήματα που χορηγούνται ενώ η δέσμη είναι ενεργοποιημένη.

Ακολουθία φύλλων step-and-shoot

Η ακολουθία φύλλων εναλλάσσεται μεταξύ της κίνησης φύλλου και της χορήγησης δόσης. Πρώτα
ορίζεται το τμήμα και μετά ενεργοποιείται η δέσμη.

Ορολογία IMRT
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Εφέ tongue-and-groove

Πρόβλημα με την ακολουθία φύλλων λόγω του tongue-and-groove (ραμποτέ) σχεδίου των
φύλλων.

Διαρροή εντός φύλλων

Διαρροή μεταξύ μεταδόσεων μέσω των φύλλων.

Διαρροή μεταξύ φύλλων

Διαρροή μεταξύ γειτονικών φύλλων.

Μετάδοση MLC

Ακτινοβολία που μεταδίδεται μέσω του MLC (μέση τιμή συμπεριλαμβανομένης διαρροής εντός και
μεταξύ φύλλων).

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
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21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
21.1 Γενικές πληροφορίες για τη Σύντηξη εικόνων

Γενικές πληροφορίες

Ο αλγόριθμος συγχώνευσης εικόνων που χρησιμοποιείται στο iPlan RT Image είναι ένας πλήρως
αυτόματος αλγόριθμος που βασίζεται στην ένταση, με δυνατότητες αντιστοίχισης και συγχώνευσης
ομάδων ιατρικών εικόνων, ανεξάρτητα από το απεικονιστικό σύστημα και τον προσανατολισμό
σάρωσης των ομάδων εικόνων.
Τα αντικείμενα δεν χρειάζεται να περιγραφούν στα δύο σύνολα εικόνων για να αντιστοιχιστούν,
ενώ δεν χρειάζεται να οριστούν επίκεντρα. Η μέθοδος έχει τη δυνατότητα αντιστοίχισης
οποιουδήποτε απεικονιστικού συστήματος με κάποιο άλλο, ανεξάρτητα από τον προσανατολισμό
των συνόλων εικόνων. Αν υποθέσουμε ότι το αντικείμενο που εμφανίζεται στα σύνολα εικόνων
συμπεριφέρεται όπως ένα άκαμπτο σώμα, έξι παράμετροι μετασχηματισμού (τρεις μοίρες
ελευθερίας για μετατόπιση και περιστροφή, αντίστοιχα) πρέπει να καθοριστούν, για να πετύχει η
σύντηξη των συνόλων εικόνων.
Για κάθε voxel της πρώτης ομάδας εικόνων, το iPlan RT Image υπολογίζει τη θέση του
αντίστοιχου voxel της δεύτερης ομάδας εικόνων. Στη συνέχεια, υπολογίζεται ένα μέτρο ομοιότητας
από την ακολουθία όλων των ζευγών voxel που έχουν ληφθεί. Το στιβαρό μέτρο “Αμοιβαίας
πληροφορίας” είναι το πλέον ολοκληρωμένο κριτήριο που επιφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα
σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις. Βασικά, ο αλγόριθμος προσπαθεί να προσδιορίσει τις
παραμέτρους μετασχηματισμού μεταξύ των συνόλων εικόνων, για να πετύχει μια μέγιστη
ομοιότητα. Μια προσέγγιση πολλαπλών αναλύσεων μειώνει το χρόνο υπολογισμού και τον
κίνδυνο σύγκλισης σε ένα τοπικό μέγιστο.
Ο αλγόριθμος καθορίζεται εν μέρει από τις δημοσιεύσεις “A Pyramid Approach to Sub-Pixel Image
Fusion Based on Mutual Information” και “Automated 3D registration of MR and CT images of the
head” (βλ. παραπομπές [1, 2]).
Μια λίγο διαφορετική, ωστόσο, ενδιαφέρουσα προσέγγιση, περιγράφεται στη δημοσίευση “Multi-
modal volume registration by maximization of mutual information” (βλ. παραπομπή [3]).

Τα σύνολα εικόνων μπορούν να περιέχουν σαρώσεις του ίδιου αντικειμένου (π.χ. κεφαλή
ασθενή), ενδεχομένως σε διαφορετικές αναλύσεις, προσανατολισμούς και κατευθύνσεις
σάρωσης. Θεωρείται γνωστό το μέγεθος εικονοστοιχείων και οι αποστάσεις τομών και των
δύο συνόλων εικόνων. Ο αλγόριθμος αντιστοιχίζει τα σύνολα εικόνων προσδιορίζοντας το
ποσοστό κατά το οποίο ένα σύνολο εικόνων πρέπει να μετατοπιστεί και να περιστραφεί σε
σχέση με το άλλο.

Άκαμπτος μετασχηματισμός

Αρχικά, υπάρχουν δύο τρισδιάστατες εικόνες του ίδιου αντικειμένου (π.χ. κεφαλή ασθενή). Αν
θεωρηθεί ότι δεν υπάρχουν αλλοιώσεις, ένας συγκεκριμένος άκαμπτος μετασχηματισμός της
δεύτερης εικόνας θα πρέπει να τη φέρει σε τέλεια αντιστοίχιση με την πρώτη. Στο εξής, το πρώτο
σύνολο εικόνων θα λέγεται σύνολο αναφοράς και το δεύτερο σύνολο εικόνων δοκιμαστικό σύνολο.
Οι δείκτες r και t αναφέρονται στις ποσότητες του συνόλου αναφοράς και του δοκιμαστικού
συνόλου, αντίστοιχα.
Οι έξι παράμετροι άκαμπτου μετασχηματισμού (RT) (αυτή η σύντμηση μπορεί να αντιπροσωπεύει
είτε τον όρο “άκαμπτος μετασχηματισμός” είτε “περιστροφή-μετατόπιση”) δίνονται από τρεις
γωνίες περιστροφής φx, φy, φz και ένα άνυσμα μετατόπισης (tx, ty, tz)T.
Οι περιστροφικές παράμετροι σχηματίζουν μια μήτρα ορθογώνιας περιστροφής,

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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το άνυσμα μετατόπισης δηλώνεται με το γράμμα Τ. Καθώς τα μεγέθη voxel των εικόνων μπορεί να
είναι διαφορετικά, αυτό πρέπει να διορθωθεί με πολλαπλασιασμό επί της αναλογίας των μεγεθών
voxel.

R
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Αν αυτός ο μετασχηματισμός εφαρμόζεται σε μια συγκεκριμένη θέση (xt, yt, zt)T στο δοκιμαστικό
σύνολο, ο αντίστοιχός του υποδεικνύεται στο σύνολο αναφοράς.
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Κοινό ιστόγραμμα

Το κοινό ιστόγραμμα αποτελεί μια δισδιάστατη γενίκευση ενός τυπικού ιστογράμματος εικόνας.
Εξαρτάται από δύο εικόνες και έναν (αυθαίρετο αλλά σταθερό) μετασχηματισμό RT μεταξύ τους.
Για κάθε voxel (xt, yt, zt)T του δοκιμαστικού συνόλου υπολογίζεται το αντίστοιχο voxel (xr, yr, zr)T
του σετ αναφοράς. Κάθε τέτοιο ζεύγος voxel συμβάλλει στο κοινό ιστόγραμμα σύμφωνα με τις
εντάσεις του It και Ir. Επισημαίνεται ότι οι συντεταγμένες xr, yr, zr δεν είναι απαραιτήτως ακέραιοι
αριθμοί. Είναι πολύ πιθανό αυτό το σημείο να βρίσκεται κάπου ενδιάμεσα στο πλέγμα voxel του
συνόλου αναφοράς. Επομένως, η ένταση Ir σε αυτό το σημείο πρέπει να υπολογίζεται με
προεμβολή από τις εντάσεις των περιβάλλοντων voxel. Τα voxel του δοκιμαστικού συνόλου, των
οποίων τα αντίστοιχα δε βρίσκονται εντός του συνόλου αναφοράς, εξαιρούνται από τον
υπολογισμό του κοινού ιστογράμματος.

Μέτρα ομοιότητας

Τα μέτρα ομοιότητας είναι συστήματα υπολογισμού που λαμβάνουν το κοινό ιστόγραμμα ως
δεδομένο εισόδου και αποδίδουν ένα μεμονωμένο αριθμό ως δεδομένο εξόδου. Αυτός ο
μεμονωμένος αριθμός θα πρέπει να αντιπροσωπεύει την ποιότητα του συγκεκριμένου
μετασχηματισμού για τον οποίο υπολογίστηκε το κοινό ιστόγραμμα. Για έναν “καλό”
μετασχηματισμό αυτός ο αριθμός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από αυτόν για έναν “κακό”.
Τέλος, για το μετασχηματισμό που φέρνει τις εικόνες σε αντιστοίχιση, αυτός ο αριθμός θα πρέπει
να φτάνει ένα μέγιστο.
Ανάλογα με τον τύπο της σχέσης μεταξύ των συνόλων εικόνων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν
διαφορετικά μέτρα ομοιότητας. Η απλούστερη περίπτωση είναι μια πανομοιότυπη σχέση. Σε
αυτήν την περίπτωση, τα σύνολα εικόνων είναι πανομοιότυπα, αλλά δεν περιστρέφονται, ούτε
μετατοπίζονται το ένα σε σχέση με το άλλο. Για παράδειγμα, δύο σαρώσεις CT του ίδιου ασθενή
είναι εικόνες με σχεδόν πανομοιότυπη σχέση. Σε αυτήν την περίπτωση, κάποιος μπορεί να
χρησιμοποιήσει το αρνητικό άθροισμα των τετραγωνικών διαφορών έντασης ως μέτρο ομοιότητας.
Οι γενικότερες σχέσεις απαιτούν πιο εξειδικευμένα μέτρα ομοιότητας. Για τις αφινικές σχέσεις
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συντελεστής συσχετισμού. Για τις λειτουργικές σχέσεις απαιτείται
(τουλάχιστον) η χρήση του κριτηρίου Woods [4] (αυτό το κριτήριο είναι προσαρμοσμένο ειδικά για
τη σύντηξη MR σε PET όπου η σχέση είναι κοντά στη λειτουργική) ή της αναλογίας συσχετισμού
[5]. Το μέτρο αμοιβαίας πληροφορίας [6, 7] και τα σχετικά του στοιχεία είναι το πλέον εξειδικευμένο
μέτρο ομοιότητας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σχεδόν οποιαδήποτε σχέση.

Γενικές πληροφορίες για τη Σύντηξη εικόνων
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Βελτιστοποίηση

Το μέτρο ομοιότητας είναι ένας μηχανισμός που αντιστοιχίζει έναν πραγματικό αριθμό (την τιμή
του) με το μετασχηματισμό RT που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κοινού ιστογράμματος.
Επομένως, ένα μέτρο ομοιότητας μπορεί να θεωρηθεί ως συνάρτηση S των έξι παραμέτρων
μετασχηματισμού φx, φy, φz και tx, ty, tz. Αυτές οι παράμετροι συνδυάζονται για να σχηματιστεί το
άνυσμα παραμέτρου p, όπου το βέλτιστο άνυσμα παραμέτρου με το οποίο οι εικόνες θα πρέπει να
αντιστοιχίζονται δηλώνεται με το p*.
Το iPlan RT Image θέλει να προσδιορίσει αυτές τις παραμέτρους βέλτιστου μετασχηματισμού.
Υποθέτοντας ότι χρησιμοποιείται ένα “λογικό” μέτρο ομοιότητας, η συνάρτηση S θα πρέπει να
περιλαμβάνει ένα γενικό μέγιστο στο p*. Με άλλα λόγια: S(p*) ≥ S(p) για όλες τις αποδεκτές τιμές
p.
Το iPlan RT Image αναζητά αυτό το βέλτιστο άνυσμα παραμέτρου χρησιμοποιώντας μια
τροποποιημένη έκδοση ενός αλγόριθμου αναζήτησης μοτίβου. Ωστόσο, η συνάρτηση S χρειάζεται
πάρα πολύ χρόνο υπολογισμού για να αξιολογήσει μια συγκεκριμένη τιμή p (πρέπει να
υπολογιστεί ολόκληρο το κοινό ιστόγραμμα για μία μόνο αξιολόγηση). Συνεπώς, απαιτείται μια
στρατηγική βελτιστοποίησης που χρησιμοποιεί όσο λιγότερες αξιολογήσεις της συνάρτησης S
είναι δυνατόν. Η βασική ιδέα είναι η κατασκευή μιας σειράς από εύκολα αξιολογήσιμες
προσεγγίσεις (τα λεγόμενα υποκατάστατα) της συνάρτησης S και η μεγιστοποίησή τους αντί της
αρχικής συνάρτησης. Η σειρά μεγιστοποιητών των προσεγγίσεων συνήθως τείνει γρήγορα προς
την τιμή p*.

Πολλαπλή ανάλυση

Ο συνιστώμενος αλγόριθμος βελτιστοποίησης λειτουργεί καλά μόνο αν η αρχική υποθετική τιμή p0
είναι ήδη κοντά στη βέλτιστη τιμή p*. Αυτό οφείλεται σε άλλη μία δυσκολία με το μέτρο ομοιότητας
S - την ύπαρξη ενός ενδεχομένως μεγάλου αριθμού τοπικών μέγιστων. Είναι πολύ πιθανό ο
αλγόριθμος να “παγιδευτεί” σε ένα από αυτά και να αποδώσει εσφαλμένες παραμέτρους
μετασχηματισμού. Δυστυχώς, οι πιο στιβαροί αλγόριθμοι που μπορούν να βρουν το γενικό
μέγιστο συνήθως απαιτούν απαγορευτικά μεγάλους χρόνους υπολογισμού.
Μια λύση σε αυτό το δίλημμα είναι μια προσέγγιση πολλαπλής ανάλυσης. Βασίζεται στην
παρατήρηση ότι τα τοπικά μέγιστα τείνουν να εξομαλύνουν τις χονδροειδείς αναλύσεις, αφήνοντας
μόνο τη γενική συμπεριφορά του μέτρου ομοιότητας. Αυτό αξιοποιείται με την κατασκευή μιας
σειράς (πυραμίδα) τρισδιάστατων εικόνων με αυξανόμενη ανάλυση.

Εικόνα 307 
Στην πλέον χονδροειδή ανάλυση, πρέπει να συγκριθούν σχετικά λίγα voxel για τον υπολογισμό
του κοινού ιστογράμματος. Συνεπώς, ο χρόνος υπολογισμού μειώνεται. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ένας τυπικός, πολύ στιβαρός βελτιστοποιητής, για να λυθεί το αντίστοιχο
πρόβλημα βελτιστοποίησης. Αυτός μπορεί να αποδώσει ένα άνυσμα παραμέτρου.
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Στο επόμενο βήμα, αυξάνεται η ανάλυση και χρησιμοποιείται το άνυσμα που έχει ληφθεί ως
αρχική τιμή για μια νέα βελτιστοποίηση. Σε ορισμένες αναλύσεις μετατρέπεται στη στρατηγική
βελτιστοποίησης που περιγράφεται παραπάνω με τη χρήση υποκατάστατων. Η προσέγγιση
πολλαπλής ανάλυσης έχει ως αποτέλεσμα έναν πολύ γρήγορο και στιβαρό αλγόριθμο που μπορεί
να διορθώσει μεγάλες αρχικές εσφαλμένες αντιστοιχίσεις, καθώς η περισσότερη δουλειά γίνεται
στις πλέον χονδροειδείς αναλύσεις.
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21.2 Γενικές πληροφορίες για την Τμηματοποίηση
αντικειμένου

21.2.1 Υπολογισμός όγκου και προεμβολή

Υπολογισμός όγκου

Ο υπολογισμός του όγκου βασίζεται στην αρχή του Cavalieri. Συνεπώς, ο όγκος μίας τομής δεν
εξαρτάται μόνο από την ίδια την τομή, αλλά και από τις παρακείμενες τομές. Αυτό σημαίνει,
επίσης, ότι η πρώτη και η τελευταία τομή συμβάλλουν λιγότερο (αλλά συνήθως περισσότερο από
το μισό) στο συνολικό όγκο.

Προεμβολή

Η προεμβολή των σχημάτων γίνεται με την προεμβολή των υπογεγραμμένων αποστάσεων, μια
ευρέως γνωστή και αποδεκτή μέθοδο.

Εικόνα 308 
Όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα, η προεμβολή είναι ακριβέστερη όταν είναι μεγαλύτερη
η επικάλυψη των τομών πηγής προεμβολής. Αν δεν υπάρχει επικάλυψη, το σχήμα προεμβολής
είναι κενό.

Εικόνα 309 
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21.2.2 Ανάλυση των τμηματοποιημένων αντικειμένων και μέγεθος πινέλου

Ανάλυση αντικειμένου

Η γενική ανάλυση αντικειμένου για τα τμηματοποιημένα αντικείμενα εξαρτάται από το επίπεδο
τομής. Για τα περισσότερα αντικείμενα, αυτή ορίζεται στα 0,25 pixel, με την κατεύθυνση σάρωσης
να είναι ίση με το πάχος τομής. Ωστόσο, σε τύπους μεγάλων δομών όπως είναι τα οστά
αντιστοιχίζεται μια τιμή 1 pixel ανά τομή.

Brush Size

Η διάμετρος του πινέλου μπορεί να οριστεί μεταξύ 1 και 200 pixel αντικειμένου. Αν η ανάλυση του
αντικειμένου είναι δύο φορές λεπτομερέστερη από την ανάλυση του συνόλου εικόνων (αυτή είναι η
προεπιλογή για τα περισσότερα όργανα), το πινέλο καλύπτει 100 pixel εικόνας το μέγιστο.

Γενικές πληροφορίες για την Τμηματοποίηση αντικειμένου

558 Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης Αναθ. 1.5 iPlan® RT Έκδ. 4.5



21.2.3 SmartShaper

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία SmartShaper (βλ. σελίδα 145) είναι ένα σύνθετο εργαλείο που επιτρέπει τη σαφή
τρισδιάστατη παραμόρφωση ανατομικών αντικειμένων της ανατομίας του ασθενή σε τρεις
διαστάσεις. Όπως και με την τμηματοποίηση άτλαντα κατά την οποία προσαρμόζεται ένα σύνολο
δεδομένων άτλαντα έτσι ώστε να ταιριάζει με το σύνολο δεδομένων ασθενή, το SmartShaper
παραθέτει ένα πλέγμα από αόρατα σημεία ελέγχου πάνω από το αντικείμενο που θα
προσαρμοστεί. Το πλέγμα των σημείων ελέγχου, στη συνέχεια, προσαρμόζεται χρησιμοποιώντας
ελαστική σύντηξη. 

Προσαρμογή του μεγέθους αντικειμένου

Ο χρήστης μπορεί να ωθήσει ή να τραβήξει διαδραστικά τα σημεία ελέγχου, μετακινώντας το
ρυθμιζόμενο πινέλο πάνω από την περιοχή αντικειμένου. Όπως παραμορφώνεται το πλέγμα, έτσι
παραμορφώνεται και το αντικείμενο, καθώς συνδέεται με το πλέγμα και προς τις τρεις διαστάσεις
(αξονική, στεφανιαία, οβελιαία). Χρησιμοποιώντας ένα πινέλο μικρότερου μεγέθους, ο αριθμός
των σημείων πλέγματος που υπολογίζεται θα αυξηθεί και κατά συνέπεια θα αυξηθεί και η
ευαισθησία. Αν το πινέλο είναι ρυθμισμένο σε μεγαλύτερο μέγεθος, οι ρυθμίσεις γίνονται πιο
χονδροειδείς. Το SmartShaper μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εκτός αντικειμένου ως λειτουργία
ώθησης. Αυτό μπορεί να γίνει επειδή το πινέλο παραμορφώνει το διάστημα όπου είναι
ενσωματωμένο το αντικείμενο. Η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να συγκριθεί με μια ζωγραφισμένη
εικόνα σε ένα μπαλόνι. Αν κάποιος θέλει να ωθήσει ή να τραβήξει το μπαλόνι, η εικόνα επάνω στο
μπαλόνι θα συρρικνωθεί ή θα διογκωθεί αναλόγως.
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21.2.4 SmartBrush

Γενικές πληροφορίες

Το SmartBrush (βλ. σελίδα 129) είναι ένα εργαλείο προεμβολής που παρέχει ταχεία σκιαγράφηση
στόχου βάσει ενός ρυθμιζόμενου αλγορίθμου ανίχνευσης που βασίζεται σε ουδούς. Δίνει τη
δυνατότητα της άμεσης και αυτόματης ταυτοποίησης των ορίων του αντικειμένου καθώς και της
χειροκίνητης τροποποίησης των αντικειμένων ή των δομών. 

Αυτόματη σκιαγράφηση στόχου

Κατά την αυτόματη σκιαγράφηση στόχου για περίπλοκες δομές, το SmartBrush λειτουργεί
ανιχνεύοντας ουδούς στην κλίμακα του gray του επιλεγμένου περιγράμματος στην πρώτη και την
τελευταία τομή και ακολουθεί η γραμμική προεμβολή των ενδιάμεσων τομών, με αποτέλεσμα την
αναδημιουργία τρισδιάστατων όγκων. Το μέγεθος του εργαλείου μπορεί να αλλάξει για μεγαλύτερη
ευαισθησία και για να μπορεί να εντοπίσει και τις μικρότερες διαφορές στις τιμές της κλίμακας του
γκρι. Ο συνδυασμός της αυτόματης προεμβολής και των ρυθμίσεων ευαισθησίας του πινέλου
καθιστούν αυτό το εργαλείο ιδανικό για την περιγραφή ή την ενημέρωση των περίπλοκων δομών
με καλή αντίθεση απεικόνισης.
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560 Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης Αναθ. 1.5 iPlan® RT Έκδ. 4.5



21.2.5 Τμηματοποίηση ουδού

Προεπιλεγμένες τιμές

Αντικείμενο Ελάχ./ Μέγ. τιμή Αρ. στοιχείων Αντικείμενο μάσκας

Αγγεία
• Ελάχ.: 1.433
• Μέγ.: 2.252

10 Κρανιακή κοιλότητα

Bone
• Ελάχ.: 164
• Μέγ.: 2.662

--- Περικλείoν ορθογώνιο

Πνεύμονες
• Ελάχ.: -991
• Μέγ.: -303

1 Περικλείoν ορθογώνιο
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21.3 Γενικές πληροφορίες για τις τιμές πρότυπης
πρόσληψης

21.3.1 Υπολογισμός τυπικών τιμών πρόσληψης (SUV)

Γενικές πληροφορίες

Η εφαρμογή του υπολογισμού των τιμών πρότυπης πρόσληψης στις σαρώσεις PET στο λογισμικό
iPlan RT Image βασίζεται στην παρακάτω δημοσίευση:
“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.”

Υπολογισμός SUV

Οι τιμές πρότυπης πρόσληψης υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τον παρακάτω τύπο:
SUV = radioactivity_concentration * scale_factor
Η συγκέντρωση ραδιενέργειας μετράται από το σαρωτή PET σε μονάδες Bq/ml.
Ο συντελεστής διαβάθμισης υπολογίζεται ως εξής:

Τιμή Περιγραφή Αντίστοιχη ετικέτα DICOM

w Βάρος ασθενή [kg] PatientsWeight
d Συνολική εγχεόμενη δόση [Bq] RadionuclideTotalDose
f Συντελεστής διάσπασης DecayFactor
ti Χρόνος έγχυσης [δευτ.] RadiopharmaceuticalStartTime
ts Χρόνος σάρωσης [δευτ.] AcquisitionTime

λ Χρόνος ημιζωής ραδιονουκλιδίου
[δευτ.]

RadionuclideHalfLife

Γενικές πληροφορίες για τις τιμές πρότυπης πρόσληψης
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21.4 Γενικές πληροφορίες για το iHelp
21.4.1 iHelp - πώς λειτουργεί

Γενικές πληροφορίες

Το λογισμικό iHelp που είναι εγκατεστημένο στο σύστημα πελάτη (client) εκτελεί ping στο
διακομιστή iHelp στη θύρα 443 ή 17002. Και οι δύο είναι εξερχόμενες συνδέσεις, όπου η θύρα
17002 είναι ταχύτερη. Με κάθε ping ο πελάτης προσπαθεί να καθορίσει ένα τούνελ SSL.
• Για πρόσβαση στον client (πρόγραμμα-πελάτης), ένας μηχανικός του τμήματος υποστήριξης
της Brainlab θα εκτελέσει πρώτα τη σύνδεση με το διακομιστή iHelp χρησιμοποιώντας και ένα
τούνελ SSL.

• Ο διακομιστής iHelp συγχωνεύει τα δύο τούνελ και ο μηχανικός του τμήματος υποστήριξης της
Brainlab ενεργοποιεί την πρόσβαση στον client.

Απαιτήσεις εγκατάστασης

Δε χρειάζεται να κάνετε καμία αλλαγή στις ρυθμίσεις του firewall (εκτός αν θέλετε να παρέχετε
υποστήριξη Brainlab με ταχύτερη σύνδεση στον client).
Με την προϋπόθεση ότι το firewall (τείχος προστασίας) που χρησιμοποιείτε επιτρέπει ήδη τις
συνδέσεις στο Internet μέσα από το δίκτυό σας, το iHelp θα μπορεί να παρέχει απομακρυσμένη
βοήθεια.
Πρέπει να εκκινήσετε το iHelp στον client. Διαφορετικά το τμήμα υποστήριξης της Brainlab δε θα
έχει πρόσβαση.
Δεν μεταφέρονται δεδομένα ασθενή.
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