
SPINE SRS
RT ELEMENTS SPINE SRS
Sürüm 1.5

Yazılım Kullanım Kılavuzu
Revizyon 1.1
Copyright 2019, Brainlab AG Germany. Tüm hakları saklıdır.





İÇİNDEKİLER
1  GENEL BİLGİLER ..................................................................................................................7

1.1  İletişim Bilgileri ...................................................................................................................................7

1.2  Yasal Bilgiler ........................................................................................................................................8

1.3  Semboller ...........................................................................................................................................10

1.4  Sistemin Kullanılması ......................................................................................................................11

1.5  Tıbbi Cihazlarla Uyumluluk ............................................................................................................12

1.6  Yazılım ile Uyumluluk ......................................................................................................................13

1.7  Teknik Gereksinimler .......................................................................................................................14

1.8  Eğitim ve Dokümantasyon .............................................................................................................17

2  YAZILIM ÖZETİ .......................................................................................................................19

2.1  Başlarken ...........................................................................................................................................19

2.2  Veri Setleri ..........................................................................................................................................22

2.3  Ön Planlama Bilgileri .......................................................................................................................23

2.4  İlk Adımlar ..........................................................................................................................................25

2.5  Görüntüleme İşlevleri ......................................................................................................................32

2.6  Veri Menüsü .......................................................................................................................................33

2.7  Kısayollar ...........................................................................................................................................36

3  TEDAVİ PLANLARINI HESAPLAMA ..................................................................37

3.1  Bir Doz Planının Hesaplanması .....................................................................................................37

3.2  Plan Analysis Tablosu .....................................................................................................................39
3.2.1  Gelişmiş Düzenleme ........................................................................................................................44
3.2.2  SRS Prescription (Controlled Inhomogeneity) ..................................................................................49

4  TEDAVİ PLANLARINI İNCELEME ........................................................................51

4.1  Dozun İncelenmesi ...........................................................................................................................51
4.1.1  Dose Distribution ..............................................................................................................................53
4.1.2  Dose Analysis ..................................................................................................................................56
4.1.3  Dose Shaper ....................................................................................................................................57

İÇİNDEKİLER

Yazılım Kullanım Kılavuzu Rev. 1.1 Spine SRS Sür. 1.5 3



4.1.4  Galeri Görünümü..............................................................................................................................59
4.1.5  Ölçüm Menüsü .................................................................................................................................60

4.2  Arkların ve Gantri Açılarının İncelenmesi ...................................................................................62

4.3  Doz Volüm Histogramı (DVH) .........................................................................................................64
4.3.1  DVH Görüntüsü................................................................................................................................66
4.3.2  DVH Konformite Endeksleri..............................................................................................................68

4.4  Plan İncelemesinin Tamamlanması ..............................................................................................69

5  TEDAVİ PLANLARINI KAYDETME ......................................................................71

5.1  Giriş .....................................................................................................................................................71

5.2  Bir Planın Kaydedilmesi..................................................................................................................73

6  TEDAVİ PLANLARINI DIŞA AKTARMA ..........................................................81

6.1  DICOM’a Dışa Aktarma ....................................................................................................................81

6.2  Dışa Aktarmanın Dose Review için Hazırlanması......................................................................83

6.3  ExacTrac’e Dışa Aktarma................................................................................................................84

6.4  Tedavi Uygulaması ...........................................................................................................................85

7  CLINICAL PROTOCOL EDITOR.............................................................................89

7.1  Klinik Protokollerin Yapılandırılması............................................................................................89

7.2  Clinical Protocol Editor İşlevleri....................................................................................................92

8  OPTİMİZASYON ALGORİTMASI NASIL ÇALIŞIR? .............................99

8.1  Giriş .....................................................................................................................................................99

8.2  Ark Çoğaltma/PTV Bölme .............................................................................................................100

8.3  VMAT Optimizasyonu ....................................................................................................................104

8.4  Plan Analysis Tablosu ...................................................................................................................105

8.5  En Önemli OAR ile ilgili Katı Kısıtlar ..........................................................................................112

8.6  Monte Carlo Optimizasyonu.........................................................................................................115

8.7  Dose Shaper ....................................................................................................................................117

8.8  Doz Modülasyonu...........................................................................................................................118

8.9  Physics Administration Ayarları .................................................................................................120

8.10  Geçmiş Desteği.............................................................................................................................123

8.11  Nesnelerin Belirlenmesi ..............................................................................................................124

İÇİNDEKİLER

4 Yazılım Kullanım Kılavuzu Rev. 1.1 Spine SRS Sür. 1.5



9  VERİLERİN İÇE AKTARILMASI ............................................................................127

9.1  XBrain Data (iPlan RT)...................................................................................................................127

9.2  DICOM Verileri (Üçüncü Taraf Sistemleri) .................................................................................129

10  YAZILIM YENİDEN DOĞRULAMASI .............................................................131

10.1  Yazılım Yeniden Doğrulaması ....................................................................................................131

11  MESAJLAR ...........................................................................................................................133

11.1  Açılır İletişim Kutularında Uyarı ve Hata Mesajları ................................................................133

11.2  Çıktıdaki Mesajlar (Trafik Işığı) ..................................................................................................136

11.3  Bilgilendirme Mesajları (i simgesiyle görüntülenir) ..............................................................143

İÇİNDEKİLER

Yazılım Kullanım Kılavuzu Rev. 1.1 Spine SRS Sür. 1.5 5



İÇİNDEKİLER

6 Yazılım Kullanım Kılavuzu Rev. 1.1 Spine SRS Sür. 1.5



1 GENEL BİLGİLER
1.1 İletişim Bilgileri

Destek

İhtiyacınız olan bilgileri bu kılavuzda bulamıyorsanız veya sorularınız ya da sorunlarınız varsa
Brainlab desteğine başvurun:

Bölge Telefon ve Faks E-posta

Amerika Birleşik Devletleri, Ka-
nada, Orta ve Güney Amerika

Tel: +1 800 597 5911
Faks: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brezilya Tel: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

İngiltere Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

İspanya Tel: +34 900 649 115

Fransa ve Fransızca konuşulan
bölgeler Tel: +33 800 676 030

Afrika, Asya, Avustralya, Avru-
pa

Tel: +49 89 991568 1044
Faks: +49 89 991568 811

Japonya
Tel: +81 3 3769 6900
Faks: +81 3 3769 6901

Beklenen Hizmet Ömrü

Brainlab, bu yazılım için 10 yıllık hizmet sağlar. Bu süre boyunca yazılım güncellemelerinin yanı
sıra saha desteği sunulur.

Geri Bildirim

Dikkatli inceleme sürecine rağmen bu kullanım kılavuzunda hatalar bulunabilir. İyileştirme
önerileriniz varsa lütfen bize user.guides@brainlab.com adresinden ulaşın.

Üretici

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Almanya
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1.2 Yasal Bilgiler

Telif Hakkı

Bu kılavuz telif hakkı ile korunan özel bilgiler içerir. Bu kılavuzun hiçbir bölümü, Brainlab’in açık
yazılı izni olmadan çoğaltılamaz veya tercüme edilemez.

Brainlab Ticari Markaları

• Brainlab®, Almanya ve/veya ABD’de Brainlab AG’nin tescilli ticari markasıdır.
• ExacTrac®, Almanya ve/veya ABD’de Brainlab AG’nin tescilli ticari markasıdır.

Brainlab’e Ait Olmayan Ticari Markalar

• Microsoft® ve Windows® Microsoft Corporation’ın Amerika Birleşik Devletleri ve diğer
ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

• Adobe® ve Acrobat®, Adobe Systems Inc.’in Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki
tescilli ticari markalarıdır.

Patent Bilgisi

Bu ürün, bir veya daha fazla patent veya bekleyen patent başvurusu kapsamında olabilir. Daha
fazla bilgi için bkz. https://www.brainlab.com/patent/.

Entegre Üçüncü Taraf Yazılımı

• Bu yazılımda kısmen Independent JPEG Group adlı kuruluşun çalışmaları esas alınmıştır.
• Bu ürün Xerces C++ 3.1.1 yazılımını içerir.
• Bu ürün, Apache Software Foundation tarafından geliştirilen yazılım içerir: http://

www.apache.org/.
• Bu ürün libtiff 4.0.4 beta içerir: Telif hakkı © 1988−1997 Sam Leffler ve Telif hakkı © 1991−1997
Silicon Graphics. Telif hakkı ve lisansla ilgili tam açıklama için bkz.: http://
www.simplesystems.org/libtiff.

• Bu yazılımda Open JPEG Group’un çalışmaları esas alınmıştır. Lisanslama bilgileri için bkz:
https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE.

• Bu yazılım kısmen libjpeg-turbo’ya dayanır. Tam lisans ve telif hakkı bildirimi burada bulunabilir:
https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md.

• Bu ürün, Altsoft bvba’nın özel mülkiyetinde olan XML2PDF Formatting Engine’i kullanır.

CE İşareti

CE işareti, Brainlab ürününün 93/42/EEC Sayılı Avrupa Konseyi Direktifi Tıbbi
Cihaz Direktifi’nin (“MDD”) temel gereklilikleriyle uyumlu olduğunu belirtir.
RT Elements Spine SRS, MDD tarafından oluşturulan kurallara göre bir Sınıf IIb
ürünüdür.

Bu Ürünle İlgili Olayları Bildirme

Bu ürünle ilgili ortaya çıkabilecek tüm ciddi olayları Brainlab'e ve ilgili herhangi bir yetkili makama
bildirmeniz gerekir.

Yasal Bilgiler
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ABD Satışları

ABD federal kanunu, bu cihazın satışını bir hekim tarafından veya hekimin talimatıyla yapılacak
şekilde sınırlandırmaktadır.
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1.3 Semboller

Uyarılar

Uyarı
Uyarılar, üçgen uyarı sembolleriyle gösterilir. Cihazın kullanımı veya yanlış kullanımıyla
ilişkili olası yaralanma, ölüm veya diğer ciddi sonuçlara ilişkin güvenlik açısından kritik
bilgiler içerirler.

Dikkat Edilecek Noktalar

Dikkat edilecek noktalar dairesel dikkat sembolleriyle gösterilir. Olası cihaz kusurları, cihaz
arızası, cihaz hasarı veya mal hasarı ile ilgili önemli bilgiler içerirler.

Notlar

NOT: Notlar italik tiptedir ve ilave yararlı ipuçlarını belirtirler. 

Semboller
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1.4 Sistemin Kullanılması

Amaçlanan Kullanım/Kullanım Endikasyonları

RT Elements kraniyal, baş ve boyun ve ekstrakraniyal lezyonların stereotaktik, konformal,
bilgisayarla planlanmış, Lineer hızlandırıcı tabanlı radyasyon tedavisinde kullanım için radyasyon
tedavisi planlama uygulamalarıdır.
NOT: Bir RT Element olarak Spine SRS uygulaması, tek omurga metastazları için optimize
edilmiş planlama ve görüntüleme sağlar. 

Amaçlanan Kullanıcı Profili

Hedeflenen kullanıcılar, radyasyon tedavisi planlaması yapan tıbbi uzmanlardır (tıbbi fizik uzmanı,
radyasyon onkoloğu, dozimetristler, hekimler vb.).

Ortam

Bilgisayar donanımının bir hastane ortamında (ör. Klinik planlama ofisinde) kullanılması
amaçlanmaktadır. Hastane IEC 60601-1, IEC 60950 gibi genel düzenleme ve standartlara
uymalıdır. Yani, hastane ortamında yalnızca geçerli standartlara uyan parçalar kullanılabilir.

Güvenilirlik İncelemesi

Uyarı
Hastayı tedavi etmeden önce sisteme giren ve sistemden çıkan tüm bilgilerin güvenirliğini
gözden geçirin.
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1.5 Tıbbi Cihazlarla Uyumluluk

Uyumlu Brainlab Tıbbi Cihazları

Uyarı
Bu yazılımı yalnızca bir 6D Görüntülü Kılavuz Sistemi ve bir 6D Hasta Destek Sistemi (ör.
Çerçevesiz Radyocerrahi Bileşenleri ile ExacTrac ve Robotics) ile birlikte kullanın.

Uyumlu Brainlab’e Ait Olmayan Tıbbi Cihazlar

Bu yazılım, DICOM formatını kullanarak Record and Verify sistemlerine dışa aktarma yapabilir.

Diğer Brainlab’e Ait Olmayan Cihazlar

Uyarı
Brainlab tarafından onaylanmamış tıbbi cihaz kombinasyonlarının kullanılması, cihazların
güvenliğini ve/veya etkililiğini olumsuz etkileyebilir ve hastanın, kullanıcının ve/veya
çevrenin güvenliğini tehlikeye atabilir.

Uyarı
Bu kullanım kılavuzunda uyumlu olduğu belirtilmeyen donanımlar kullanmayın. Bu,
hastada yanlış hizalama yapılmasına neden olabilir. Desteklenen lineer hızlandırıcı/MLC
kombinasyonlarıyla ilgili ayrıntılar için lütfen Brainlab satış veya destek temsilcinizle
iletişime geçin.

Tıbbi Cihazlarla Uyumluluk
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1.6 Yazılım ile Uyumluluk

Uyumlu Brainlab Tıbbi Yazılımları

Uyarı
Sadece Brainlab tarafından belirlenen Brainlab tıbbi yazılımları kurulabilir ve sistemle
birlikte kullanılabilir. Brainlab tıbbi yazılımıyla uyumluluk konusunda açıklama için Brainlab
desteğine başvurun.

Brainlab Ürünü Olmayan Diğer Yazılımlar

Brainlab yalnızca eşleştirme değiş tokuşunu Multimodality Registration for Radiation Oncology
(Radyasyon Onkolojisi için Çoklu Modalite Eşleştirme) üzerine Integrating the Healthcare
Enterprise - Radiation Oncology (Integrating the Healthcare Enterprise – Radyasyon Onkolojisi)
(IHE-RO) (http://www.ihe.net/Radiation_Oncology/) profili tarafından önerilen şekilde yapan
sistemlerin kullanılmasını önerir. Bu belgede sağlanan tanımlar bir grup klinisyen ve satıcı
tarafından belirlenmiştir ve klinik iş akışları ile ilgili güvenlik hususlarını ele alır.

Uyarı
Brainlab, Brainlab RT Elements’ın üçüncü taraf tıbbi yazılım yüklü olan platformlara
yüklenmesine izin vermez. Brainlab RT Elements’ın üçüncü taraf yazılımı etkilemesi veya
tam tersi ihtimali göz ardı edilemez. Bu nedenle, Brainlab RT Elements’ın yüklenmesi için
sunulan gereksinimleri karşılayan uygun platformları sağlamak ve belirlemek sizin
sorumluluğunuzdadır.

Uyarı
Üçüncü taraf yazılım RT Elements’ın performansını etkileyebileceğinden Brainlab platforma
üçüncü taraf yazılım yüklememenizi şiddetle tavsiye eder. RT Elements’ın herhangi bir
üçüncü taraf yazılım yüklemesi veya üçüncü taraf yazılım güncellemesi tarafından
etkilenmediğini doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu amaçla, sağlanan klinik
kullanım kılavuzunun yazılım yeniden valide etme talimatları kullanılabilir.

Uzaktan Yardım

Talep edilmesi durumunda yazılım iş istasyonu, iHelp® (Axeda) aracılığıyla Brainlab desteğine
uzaktan erişim ile donatılabilir.
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1.7 Teknik Gereksinimler

Oturum Açma Bilgileri

Uyarı
Oturum açma bilgilerinizi paylaşmamanız gerekir. Tedavi planında yapılan tüm değişiklikler
için tam sorumluluk alırsınız. Kullanıcı adınızın veya şifrenizin gizliliği ihlal edilirse sistem
yöneticinizle iletişime geçin.

Donanım Spesifikasyonları

Bilgisayar donanımının bir hastane ortamında kullanılması amaçlanmaktadır. Hastane IEC
60601-1, IEC 60950 gibi genel düzenleme ve standartlara uymalıdır (Yani, hastane ortamında
yalnızca geçerli standartlara uyan parçalar kullanılabilir).

Bileşen Minimum Gereksinim Önerilen Gereksinim

İşlemci

Westmere Mikro Mimarisi (Ocak
2010’da yayınlanmıştır) ve 6 fiziksel
çekirdek ile Intel XEON CPU.
Veya
Haswell Mikro Mimarisi (Haziran
2013’te yayınlanmıştır) ve 4 fiziksel çe-
kirdek ile Intel i7 CPU.
Örnekler:
• 2 x Intel Xeon X5660
• Intel Core i7-4770S

Skylake Mikro Mimarisi (Ağustos
2017’de yayınlanmıştır) veya daha ye-
nisiyle Intel XEON CPU.
Çekirdek sayısı:
• Yazılım yüksek sayıda çekirdek kul-
lanabilir

• Çekirdek sayısı ve saat oranı ile he-
saplama hızı artar

• En az 12 fiziksel çekirdek önerilir
Örnek:
• Intel Xeon W 2195, Intel Xeon Gold

6148

Bellek
24 GB
Sunucularda ek kullanıcı başına 4 GB
ek bellek.

64 GB
Sunucularda ek kullanıcı başına 16 GB
ek bellek.

Grafik Kartı

En az 1 GB grafik belleği ve donanım
özellik düzeyi 10 ile DirectX 11 uyumlu
grafik kartı.
NVIDIA kartlar için minimum sürücü
versiyonu: 361.91 (ODE).
Örnek:
• NVIDIA Quadro 2000

En az 4 GB grafik belleği ve donanım
özellik düzeyi 11 ile DirectX 12 uyumlu
iş istasyonu grafik kartı.
Hızlandırıcı belleği ve hızlandırıcı ara-
sında yüksek bir bellek bant genişliği
ve en az 640 GPU çekirdekler önerilir.
NVIDIA sürücü versiyonu: 385.41 veya
daha yenisini (ODE Branch) içeren
Pascal Chipset veya daha yenisi bulu-
nan NVIDIA Quadro Serisi.
Örnekler:
• NVIDIA Quadro P2000, NVIDIA

Quadro P4000

Ekran Çözü-
nürlüğü 1.920 x 1.080

1.920 x 1.200 (WUXGA)
2.560 x 1.440 (WQHD)

Ağ Bağlantısı 100 Mbit/s 1 Gbit/s

Şu anda desteklenen Brainlab Platformları:
• Planlama İstasyonu 9 Premium
• Planlama İş İstasyonu 8.0 RT (RT için Planlama İş İstasyonu)
• Planlama İstasyonu 7 İş İstasyonu (Premium Planlama İş İstasyonu)
• Node Sunucu Donanımı 5.1 Premium
• Node Sunucu Donanımı 5.1

Teknik Gereksinimler
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• Node Sunucu Donanımı 5.0 (iPlan Net Sunucusu 5.0)
• BL Sunucu Donanımı 4.0 (Node Sunucu Donanımı)

İş istasyonu donanım bileşenlerini değiştiremezsiniz. Brainlab, sistemde yapılan herhangi
bir değişiklikten sorumlu tutulamaz. Yerel düzenlemelere uyulmalıdır.

Yazılım Önkoşulları

Şu anda desteklenen Brainlab Platformları:
• Windows Ultimate 7 64-bit, SP1
• Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
• Windows Server 2012 R2 64-bit
• Windows Server 2016
• Windows Server 2008 64 bit, SP2 (önerilmez)
Servis paketi uyumluluğuyla ilgili ayrıntılar için Brainlab destek uzmanınıza danışın.

Brainlab, işletim sistemini hastanenin BT düzenlemelerine ve Brainlab Antivirüs ve
Windows Güncelleştirme İlkesi’ne göre Microsoft Güvenlik Güncelleştirmeleriyle
güncellemeyi önerir. Brainlab, Microsoft Güvenlik Güncelleştirmesi yüklemeleriyle ilgili
herhangi bir problem yaşanmasını beklemez. Herhangi bir sorunla karşılaşmanız
durumunda lütfen Brainlab destek birimini bilgilendirin.
İşletim sistemi (düzeltmeler) veya üçüncü taraf yazılım güncellemeleri, Brainlab sisteminin doğru
çalıştığını doğrulamak için klinik çalışma saatleri dışında ve bir test ortamında gerçekleştirilmelidir.
Brainlab, sorunları kontrol etmek için yayınlanan Windows düzeltmelerini izler. İşletim sistemi
düzeltmeleri ile ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız Brainlab destek birimine başvurun.
Sistem kabulünden sonra, yazılım kurulumunun bir yedeği oluşturulur. Bu yedekleme, yazılımın
lisanslı olduğu iş istasyonu dışındaki iş istasyonlarında çalışmaz.

Virüs Tarayıcı

Sistem bir yerel ağa (LAN) bağlıysa Brainlab, kötü amaçlı yazılımdan koruma yazılımı (örn. virüs
tarayıcı) yüklemeyi ve tanım dosyalarını güncel tutmayı önerir. Lütfen kötü amaçlı yazılımdan
koruma yazılımı ayarlarının sistem performansını etkileyebileceğini unutmayın. Örneğin, her
dosya erişimi izlenirse hasta verilerini yükleme ve kaydetme işlemleri yavaş olabilir. Bu nedenle,
Brainlab gerçek zamanlı taramaların devre dışı bırakılmasını ve klinik çalışma saatlerinin dışında
virüs taramaları yapılmasını önerir.

Devreye Alma Gereksinimleri

Uyarı
Brainlab, güncel ölçüm talimatları sunar. Işın verisi alımı sırasında en yeni ölçüm
talimatlarının kullanıldığından emin olun. Daha fazla bilgi için Brainlab destek birimine
başvurun.

Uyarı
Doz algoritmalarının ve MU hesaplamasının doğruluğu, doğrudan ölçülen ışın verisinin
kalitesine bağlıdır. Işın ölçümlerinin doğru yapılmasını sağlamak sizin
sorumluluğunuzdadır.
Tedavi planlaması yazılımının devreye alınması için Physics Administration Yazılım Kullanım
Kılavuzu 5.0/5.5 ve Brainlab Fizik Teknik Referans Kılavuzu’nun en yeni revizyonunun içindeki
talimatlar geçerlidir. Yazılım ile kombinasyon halinde kullanmak için yalnızca Physics
Administration 5.0/5.5 tarafından oluşturulan makine profilleri geçerlidir.
NOT: Tedaviden önce ışın verilerini de içeren makine profilini onaylamaktan sorumlusunuz. 

GENEL BİLGİLER
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Uyarı
Çıktı kalitesinin ciddi derecede girdi verilerinin kalitesine bağlı olduğunu hiçbir zaman
unutmayın. Girdi verisi birimleri, tanılama veya başka kalite sorunlarıyla ilgili tüm
düzensizlikler ve belirsizlikler veriler kullanılmadan önce kapsamlı bir şekilde
araştırılmalıdır.

Lineer Hızlandırıcı Gereksinimleri

Yalnızca 4−10 MV enerjilere sahip makineler desteklenir.
MLC’ler aşağıdaki kriterleri karşılamalıdır:
• Dinamik ark tedavilerini destekler
• En az 15 x 15 cm’lik minimum alan boyutu
• 5 mm veya daha küçük yaprak genişliği

Yazılım, standart ve SRS düzleştirme filtrelerinin yanı sıra düzleştirme filtresi olmayan modlara da
izin verir. Uyumluluk bilgileri için Brainlab destek birimiyle iletişime geçin.

Teknik Gereksinimler
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1.8 Eğitim ve Dokümantasyon

Brainlab Eğitimi

Güvenli ve uygun kullanım sağlamak için tüm kullanıcılar sistemi kullanmadan önce bir Brainlab
temsilcisi tarafından sağlanan bir eğitim programına katılmalıdır.

Sorumluluk

Uyarı
Sistem yalnızca kalifiye tıp uzmanları tarafından çalıştırılabilir.

Uyarı
Bu sistem sadece tıbbi personele yardım sağlar ve tıbbi personelin tecrübesinin ve/veya
kullanım sırasındaki sorumluluğunun yerini almaz.

Uyarı
Tedavi planlama işlevlerini gerçekleştirme yetkisi olan kişilerin, gerçekleştirecekleri işlev
için uygun şekilde eğitildiğinden emin olun.

Kullanım Kılavuzlarını Okuma

Bu kılavuz özenle kullanılması gereken karmaşık tıbbi yazılımları veya tıbbi cihazları
açıklamaktadır.
Bu nedenle tüm sistem, alet veya yazılım kullanıcılarının şunları yapması önemlidir:
• Ekipmanı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okumak
• Her an bu kılavuza erişim sahibi olmak

Mevcut Kullanım Kılavuzları

Kullanım Kılavuzu İçindekiler

Patient Data Manager Hasta verisi yönetimi konusunda talimatlar

DICOM Viewer Yazılım Kullanım
Kılavuzu Verileri incelemeye yönelik talimatlar

Dose Review Yazılım Kullanım
Kılavuzu

Herhangi bir RT Planning Elements’tan kaydedilen doz pla-
nını incelemeye yönelik talimatlar

Image Fusion Yazılım Kullanım
Kılavuzu

Birden fazla görüntünün nasıl eşleştirileceği ve olası görün-
tü distorsiyonlarının nasıl düzeltileceği konusunda talimatlar

Anatomical Mapping Yazılım
Kullanım Kılavuzu

Mevcut tıbbi görüntü verilerinden nasıl otomatik olarak nes-
ne oluşturulacağına yönelik talimatlar

SmartBrush Yazılım Kullanım Kı-
lavuzu

Nesnelerin manuel olarak nasıl oluşturulacağına yönelik ta-
limatlar

Object Manipulation Yazılım Kul-
lanım Kılavuzu

Nesneleri inceleme ve düzeltme, nesnelere boşluk ekleme
ve mevcut nesnelerin operasyonlarına dayalı olarak yeni
nesneler oluşturmanın nasıl yapılacağına yönelik talimatlar

RT QA Yazılım Kullanım Kılavu-
zu

Hastaya özgü kalite güvencesi gerçekleştirme ve doz he-
saplamalarını doğrulamanın nasıl yapılacağına yönelik tali-
matlar

Brainlab Fizik Teknik Referans
Kılavuzu Algoritmalar ve kalite güvencesi ölçümleriyle ilgili ayrıntılar

GENEL BİLGİLER
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Kullanım Kılavuzu İçindekiler

Physics Administration Yazılım
Kullanım Kılavuzu

Ölçülmüş ışın verilerinin ve makine profillerinin nasıl uygu-
lanacağıyla ilgili ayrıntılar

iPlan RT Dose Klinik Kullanım
Kılavuzu XBrain dönüşümü için nesne oluşturmayla ilgili ayrıntılar

iPlan RT Image Klinik Kullanım
Kılavuzu

XBrain dönüşümü için hasta görüntüsü verilerinin nasıl ha-
zırlanacağıyla ilgili ayrıntılar

PatXfer RT Klinik Kullanım Kıla-
vuzu

iPlan RT verilerinin Brainlab Gelişmiş DICOM verisi formatı-
na nasıl dönüştürüleceğiyle ilgili ayrıntılar

Hasta Destek Sistemi Donanım
Kullanım Kılavuzu

Çerçevesiz Radyocerrahi bileşenleri ve Robotics ile ilgili
ayrıntılar

ExacTrac Klinik Kullanım Kılavu-
zu Brainlab hasta konumlandırma sistemiyle ilgili ayrıntılar

ExacTrac Vero Klinik Kullanım
Kılavuzu

Brainlab Vero hasta konumlandırma sistemiyle ilgili ayrıntı-
lar

Eğitim ve Dokümantasyon
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2 YAZILIM ÖZETİ
2.1 Başlarken

Arka Plan

Spine SRS omurganın servikal, torasik veya lomber kısmında metastazı olan hastalar için tedavi
planları oluşturmanıza ve gözden geçirmenize yardımcı olur.

Verileri İçe Aktarma

NOT: Brainlab, iPlan RT verilerini içe aktarmak için XBrain Converter’ı kullanmayı önerir. 

NOT: Brainlab, üçüncü taraf sistemlerden veri içeri aktarmak için DICOM RT Import Performer’ı
kullanmayı önerir. 

İş Akışı Nasıl Başlatılır?

Spine SRS yazılım sürümü 1.0 makinenizde yüklü kalırsa yazılım simgesi yalnızca Radiotherapy
iş akışında seçilebilir. Spine SRS yazılım sürümü 1.5’e aşağıda açıklandığı şekilde erişilir.

Adım

1. Bir hasta seçin.

2.

Spine SRS planlamasına yönelik iş akışını seçin.

3. BT ve MR görüntü setlerini ve tanımlanmış nesne ya da kaydedilmiş tedavi planı içeren
uygun bir hasta veri setini seçin.

4.

OK öğesini seçin.
Yazılım otomatik olarak bu iş akışı için tüm Elements’ı görüntüler.

5. Planın o anki durumunu incelemek için DICOM Viewer’ı seçin.

6. Cranial SRS ile kaydedilen doz planlarını incelemek için Dose Review’u seçin (isteğe
bağlı).

7. Planlama için kullanmak istediğiniz iki veya daha fazla görüntü setini (örn. BT ve MR) bir-
leştirmek için Image Fusion’ı seçin.

YAZILIM ÖZETİ
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Adım

8. Herhangi bir MR distorsiyonunu (varsa), BT görüntü setiyle daha iyi füzyon için MR görün-
tü setini elastik olarak deforme ederek düzeltmek için Spine Curvature Correction’ı se-
çin.

9. Otomatik olarak segmentli nesneler (örn. risk altındaki organlar) oluşturmak ve bu nesne-
leri inceleyip düzeltmek için Anatomical Mapping’i seçin.

10. Tedavi etmek istediğiniz tümörü konturlamak ve tanımlamak için SmartBrush’ı kullanın.

11. Nesneleri incelemek ve düzeltmek, nesnelere boşluk eklemek ve mevcut nesnelerin ope-
rasyonlarına dayalı olarak yeni nesneler oluşturmak için (örn. Üst üste binmiş iki nesne-
den yeni bir nesne oluşturma) Object Manipulation’ı seçin.

12. Bir radyasyon tedavisi planı oluşturmak için Spine SRS’i seçin.

13. Bir fantom üzerinde bir tedavi planını haritalamak için RT QA’i seçin.

Daha fazla bilgi için bkz. DICOM Viewer, Dose Review, Image Fusion, Anatomical Mapping,
SmartBrush, Object Manipulation ve RT QA Yazılım Kullanım Kılavuzları.
NOT: Halihazırda bir RT tedavi planı (örn. Plan optimizasyonu) içeren bir plan diğer yazılım
modülleriyle (örn. SmartBrush) değiştirilirse yükledikten sonra plan içeriğinin doğruluğunu dikkatli
bir şekilde kontrol etmeniz gerekir. Tedavi planı yeni oluşturulmalıdır. 

Uyarı
Planlama sürecinin tamamı boyunca doğru hasta verisi seti üzerinde çalıştığınızdan emin
olun. Hasta bilgileri, her bir Element’ın navigatör alanında görüntülenir.

Uyarı
RT Elements için yükleyebildiklerinizin dışında daha fazla veya diğer ek hasta verisi olma
ihtimali vardır. Örnekler arasında diğer planlama adımlarının sonuçları veya üçüncü taraf
sistemlerin verileri bulunur. Bu durumda size mevcut tüm verilerin içe aktarılamadığı bilgisi
verilir. Ardından size içe aktarılan hasta verilerini doğruluk ve geçerlilik açısından dikkatlice
incelemeniz tavsiye edilir.

Birden Çok Yazılım Sürümü

① ②

Şekil 1  

Makinenizde devreye almak için birden fazla yazılım sürümü yüklüyse mevcut sürümlerin bir
listesinden seçim yapmanız istenir.

Başlarken
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Seçenekler

Seçili yazılım sürümünü başlatmak için START ① öğesini seçin.

Varsayılan olarak seçili sürümü ayarlamak için Start by default ② öğesinin yanındaki daireye
tıklayın. Ardından START ① öğesini seçin.

Varsayılanı ayarladıktan sonra farklı bir sürüm başlatmak için mevcut yazılım sürümlerinin liste-
sinden seçim yapmak üzere yazılım simgesine sağ fare tuşuyla tıklayın.

Daha Önceki Bir Sürümde Oluşturulmuş Bir Planı Açma

Şekil 2  

Doz dağılımı olmayan bir plan seçerseniz yazılım başlangıçta optimizasyon gerçekleştirmeden
dozu yeniden hesaplar. Bir uyarı mesajı görünür ①.
Yazılımın önceki bir versiyonunda oluşturulmuş bir plan seçerseniz kaydetme ve dışa aktarma
işlemleri devre dışı bırakılır. Bir uyarı mesajı görünür ②.

YAZILIM ÖZETİ
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2.2 Veri Setleri

Tarama Gereksinimleri

Brainlab tarama protokolüne başvurun.
Bu yazılım yalnızca onaylanmış ve geçerli Hounsfield Birimi-Elektron Yoğunluğu (HU – ED)
dönüşüm tablolarını okur ve yükler. Kullanılan HU – ED dönüşüm tabloları yalnızca Physics
Administration içinde oluşturulup onaylanabilir. 
Tarayıcı HU ölçeği 12 bit’i geçerse (-1.024 ila +3.071), daha büyük değerler kısaltılır:
• -1.024’den küçük değerler -1.024’e kısaltılır
• 3.071’den büyük değerler 3.071’e kısaltılır

Yalnızca lokalize edilmemiş veriler desteklendiğinden hasta tedavisinden önce BT görüntü
ölçeklemesi doğrulanmalıdır.

İçe Aktarma ve Dışa Aktarma Kısıtlamaları

Yalnızca maksimum tarama uzunluğu 1.000 mm olan ve 400’den az kesite sahip veri setleri içe ve
dışa aktarılabilir.

Üst Üste Binen Nesneler

Nesneler üst üste biniyorsa, en yüksek HU değerine sahip nesne kesişen hacmin HU değerini
belirler.

Güvenlik Hususları

Uyarı
Görüntüleme cihazlarınızın (örn. BT tarayıcı) doğru şekilde yapılandırıldığından ve kalibre
edildiğinden emin olun. Test fantomlarını görüntüleyerek ve doğrulayarak kalibrasyonu
düzenli bir şekilde kontrol edin.

Uyarı
Doz hesaplaması için kullanılan referans BT görüntü seti, kontrast maddeli bir BT
taramasından olmamalıdır.

Uyarı
Cone beam CT verileri gerçek HU değerleri içermez. Doz hesaplamaları için cone beam
CT’ler kullanmayın.

Uyarı
Standart tutulum değerleri (SUV) PET tarayıcısına ve kullanılan görüntüleme protokolüne
göre değişebileceğinden, kullanmadan önce görüntülenen değerleri her zaman tarayıcıda
doğrudan elde edilen SUV ile karşılaştırın. Klinik kararlar yalnızca görüntülenen SUV’ye
dayalı olmamalıdır.

Uyarı
Bazı durumlarda BT taramasının HU değerleri, bir materyalin gerçek özelliklerini (örn. kütle
yoğunluğu ve materyal bileşimi) temsil etmez. Bu, insan dokusu olmayan materyallerde
(örn. implantlar) yanlış doz hesaplamasına neden olabilir.

Uyarı
Hasta tedavi konumu her zaman baştan gantriye olacak şekildedir. Hasta konumu sırtüstü
olmalıdır. BT görüntü seti eğik olmamalıdır. İzin verilen tarama konumlarıyla ilgili ayrıntılar
için tarama talimatlarına bakın.

Veri Setleri
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2.3 Ön Planlama Bilgileri

Image Fusion ile Spine SRS’e Hazırlanma

Spine SRS hazırlığında Image Fusion gerçekleştirirken, diğer mevcut görüntü setlerine (örn.
MRI) eşleştirme yapmak için benzersiz bir planlama BT’si belirtmeniz gerekir. Doz hesaplamaları
için kullanılan görüntü seti için şu koşullar geçerlidir:
• Modalite BT’de tam olarak bir görüntü seti olmalıdır.
• BT görüntü seti sırtüstü konumda olmalıdır.
• BT görüntü seti ilk önce baş olacak şekilde olmalıdır.
• BT görüntü seti eğik olmamalıdır.
• BT dışında modalitesi olan başka görüntü setleri olabilir ancak bunlar BT görüntü setine
birleştirilmelidir.

• Tüm görüntü setleri birleştirilmelidir.

Anatomical Mapping ile Spine SRS’e Hazırlanma

Otomatik olarak segmentli nesneler (örn. risk altındaki organlar) oluşturmak ve bu nesneleri
inceleyip düzeltmek/yeniden şekillendirmek için Anatomical Mapping’i kullanın.
Anatomical Mapping otomatik olarak şunları tanımlar: Type = organın adı ve Role = Undefined.

SmartBrush ile Spine SRS’e Hazırlanma

Spine SRS’in çalışması için tedavi edilecek metastazı konturlayın. SmartBrush otomatik olarak
şunları tanımlar: Name = Gross tumor, Type = Tumor, Role = GTV.
Tümör konturlandıktan sonra SmartBrush otomatik olarak şunları oluşturur:
• CTV ve şu şekilde tanımlar: Name = Clinical target, Type = Unknown ve Role = CTV
• Spinal kanal ve şu şekilde tanımlar: Name = Spinal Canal, cropped, Type = Spinal Canal ve

Role = OAR
NOT: Anatomical Mapping’de oluşturulan ve Role = Undefined olan spinal kanaldan ayırt
edilmesi için SmartBrush’ta oluşturulan kırpılmış spinal kanala Role = OAR verilir. Herhangi bir
nesnenin rolünü, onu aynı türden başka bir nesneden ayırmak için değiştirebilirsiniz. 

İsterseniz, Role = CTV olarak tanımlanması gereken ana hatları belirlenmiş tümörde bir boost
nesnesi oluşturabilirsiniz. Spine SRS, bir PTV veya tümör içindeki PTV’yi otomatik olarak boost
olarak algılar ve boost’u SIB (eşzamanlı entegre boost) planı olarak hesaplar.
NOT: PTV içinde yalnızca bir boost nesnesine izin verilir. 

Object Manipulation ile Spine SRS’e Hazırlanma

İsterseniz, CTV’ye boşluk ekleyerek Object Manipulation içinde bir PTV oluşturabilirsiniz.
Object Manipulation şunları otomatik olarak tanımlar: Type = Undefined, Role = PTV.

PTV ve Boost’u Bulma

Spine SRS tedavi etmek için PTV ve boost’u (varsa) şu sırada arar:
1. Role = PTV. Uygun nesne bulunamazsa o zaman:
2. Role = CTV. Uygun nesne bulunamazsa o zaman:
3. Type = Tumor.
4. Yazılım, tam olarak başka bir PTV içinde bir PTV bulursa otomatik olarak bir boost algılar.

NOT: Birden fazla PTV veya boost bulunursa yazılım doz dağılımını hesaplamaz. 

YAZILIM ÖZETİ
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Değiştirilmiş Veriler

Şekil 3  

Ön planlama Elements’ta yüklü tedavi planına ait herhangi bir veri setini (örn. görüntü füzyonu)
veya nesneyi (örn. tümör şekli) ekler, seçimini kaldırır veya değiştirirseniz plan değişikliklere
adapte olur. Spine SRS’i başlattığınızda yukarıdaki mesaj sizi uyarır. Nihai RT planını onaylamak
ve en yeni değişikliklere adapte etmek için OK öğesini seçin.

Birden Çok Nesne Nasıl Tedavi Edilir?

Şu anda, Spine SRS bir bağlı hacim olarak tek bir PTV için tedavi planı hesaplayabilir. Birden çok
metastazı tedavi etmek için, bunları ayrı ayrı tedavi edin veya aşağıdaki adımlarda açıklandığı gibi
tek bir bağlı nesne hacmi olarak birlikte ele alın.

Adım

1. SmartBrush’ta her metastaz için bir GTV ve CTV oluşturun.

2. Object Manipulation’a gidin.

3. İzole CTV nesnelerini bağlamak için Union işlemini kullanın.

4. Hacimleri tek bir hedef hacimde birleştirin (örn., SmartBrush veya SmartShaper kullana-
rak).

Ön Planlama Bilgileri
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2.4 İlk Adımlar

Hazırlık Ekranları

Başlangıçta yazılım sizi birkaç seçim ve ayarlama yapmanız gereken üç hazırlık ekranına
yönlendirir.

Tedavi Masası Güvenlik Hususları

İrradyasyon, tedavi masası gibi bir sert karbon fiber katman içinden yönlendirilirse, atenüasyon ve
doz birikimi meydana gelebilir. Kullanılan tedavi masasının belirtilmesiyle, doz planlama sırasında
bu etkiler hesaba katılabilir.
Uygulanan parametrelerin Brainlab’e ait olmayan tedavi masaları için tutarlı olacağı garanti
edilemez. Lütfen uygun QA ölçümleri gerçekleştirerek hesaplamaların sizin tedavi masanıza
karşılık geldiğini doğrulayın.

Uyarı
Hastaların tedavi masası içinden (arkadan) tedavi edilmesinden kaçınılmalıdır. Bu
kaçınılmazsa, doz hesaplaması için tedavi masası modelinizi dahil etmeniz gerekir. Aksi
takdirde, hesaplanan doz dağılımının ek atenüasyonu veya tedavi masasına yakın bölgede
artan cilt dozunu içermediğini unutmayın. Doz hesaplaması bu faktörler için manuel olarak
düzeltilmelidir.

Uyarı
Hasta pozisyonuna göre tedavi masası pozisyonunun doğruluğunu doğrulamanız gerekir.
Bu özellikle tedavi masasına düz, neredeyse yatay bir açıyla gelen ışınlar için gereklidir.
Doz planı ve gerçek tedavi kurulumu arasındaki ufak farklar hesaplanan ve gerçek doz
arasında önemli farklılıklara neden olabilir.

Uyarı
Tedavi masası modelleri gerçek geometrinin tahminleridir ve metal konektörler içeren
yüksek yoğunluklu bölgeleri dikkate almaz. Bu bölgeler içinden irradyasyon yapmaktan
kaçının.

Uyarı
Tedavi masası, BT-tarama aralığı daha küçük olmasına rağmen X-Y yönünde uzanır. Tedavi
masası uzunluğunun karşılık gelen tarama aralığına (Z yönü) veya kırpma kutusuna
(hangisi daha küçükse) kırpıldığını unutmayın.

YAZILIM ÖZETİ
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Hasta Modeli Ayarları Nasıl Tanımlanır?

③① ②

⑤

④

⑥

Şekil 4  

İlk hazırlık sayfasında Patient Model ayarlarını tanımlamanız gerekir. Outer Contour içinde tüm
ilgili tedavi alanlarını dahil etmek için görünümleri kırpabilir ve (tedavi masası seçiliyse) aksiyal ve
sagital kesitlerde tedavi masasını ayarlayabilirsiniz.

Adım

1. Açılır listeden ① tedavi masasını seçin.
Varsayılan ayar None’dır. Herhangi bir tedavi masası modeli seçili değilse, tedavi masası
kırpma aracı kullanılarak BT’den kırpılabilir. BT’deki tedavi masası kırpılmazsa, BT tedavi
masası doz hesaplamasına dahil edilir.
Tedavi masası modeli seçilirse dahili tedavi masası modeli mavi olarak görüntülenir ve
doz hesaplamasına dahil edilir. Seçili model BT’deki tedavi masasının yerine geçer ve do-
ku modelinin bir parçası olur.

2. Açılır listeden ② HU-ED dönüşüm tablosunu seçin.
Seçim için yalnızca onaylamış HU – ED dönüşüm tabloları görünür.

3. Treatment Orientation ③ öğesinin yanındaki onay işaretine tıklayarak tedavi yönünün
sırtüstü ve gantriye göre önce baş olacak şekilde olduğunu doğrulayın.

4. Crop ④ öğesini seçin. Algoritmanın Outer Contour oluşturulurken dikkate aldığı hasta
verisi alanını dahil etmek için mavi dikdörtgenlerin kenarlarını sürükleyin.
NOT: Süperior veya inferior yönde planlama BT’sinin aralığının dışında kırpma yapmak
tedavi masasının bu aralığın dışında kalan bölümlerinin doz hesaplaması sırasında yok
sayılmasına neden olur. 

5. Adjust ⑤ öğesini seçin. Tedavi masasını tarama görüntüleri içinde konumlandırmak için
mavi tedavi masası temsillerini sürükleyin. İçe aktarılan tedavi masası nesneleri konum-
landırma yardımı olarak beyaz olarak görünür. Sürüklemeyi bitirdiğiniz anda konumlandır-
ma yardımcısı kaybolur.

6. Devam etmek için Next ⑥ öğesini seçin.

İlk Adımlar
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Koronal ve Sagital kesitlerde hazırlıklar

②

①

③

Şekil 5  

İkinci hazırlık sayfasında, Outer Contour içinde tüm ilgili tedavi alanlarını dahil etmek için
görünümleri kırpabilir ve (tedavi masası seçiliyse) koronal ve sagital kesitlerde tedavi masasını
ayarlayabilirsiniz.

Adım

1. Crop ① öğesini seçin. Algoritmanın Outer Contour oluşturulurken dikkate aldığı hasta
verisi alanını dahil etmek için mavi dikdörtgenlerin kenarlarını sürükleyin.
NOT: Süperior veya inferior yönde planlama BT’sinin aralığının dışında kırpma yapmak
tedavi masasının bu aralığın dışında kalan bölümlerinin doz hesaplaması sırasında yok
sayılmasına neden olur. 

2. Adjust ② öğesini seçin. Tedavi masasını tarama görüntüleri içinde konumlandırmak için
mavi tedavi masası temsillerini (varsa) sürükleyin.
Rehberlik etmesi için mavi tedavi masası temsillerinde sunulan sabitleme deliği işaretçile-
rini kullanın.

3. Devam etmek için Next ③ öğesini seçin.

YAZILIM ÖZETİ
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Outer Contour Nasıl İncelenir ve Ayarlanır?

⑦

①

⑥

② ③

④

⑤

Şekil 6  

İlk hazırlık adımları gerçekleştirildikten sonra yazılım otomatik olarak ayrı bir sayfada görüntülenen
Outer Contour oluşturur. Outer Contour, yazılım algoritmasının tüm hasta dokusu için doz
hesaplaması yapmasına olanak tanır.

Adım

1. 3D görünümü döndürerek ve tüm kesitler arasında gezinerek Outer Contour ① öğesini
inceleyin.
ACS kesitleri mavi Outer Contour ② ve tedavi masası modelinden ③ (tedavi masası
modeli önceden seçilmişse) oluşan doku modelini görüntüler.
Doku modeli gri/beyaz olarak ve orijinal BT kehribar renginde ⑤ görüntülenir.

2. Sonuçlar tatmin edici değilse aksiyal, sagital ve koronal kesitlerdeki mavi ana hattı düzen-
lemek için Outer Contour açılır menüsünü ④ kullanın.
Ayrıca Back ⑥ öğesini seçip Outer Contour’u Crop işlevini kullanarak değiştirebilirsiniz.

3. Devam etmek için Next ⑦ öğesini seçin.
Configuration paneli açılır.

Uyarı
Doz hesaplamaları için kullanılan sonuç olarak ortaya çıkan Outer Contour’un ve doku
modelinin doğruluğunu kontrol edin. İlgili tüm tedavi alanı kontur içine dahil edilmelidir.
Bazı istenmeyen hasta verisi bölümleri Outer Contour’a dahil edilmiş olabilir. Bu alanlar,
doz hesaplaması sırasında dikkate alınır. Gerekirse bunlar hazırlık sayfalarında kırpılabilir.

Uyarı
Doku modeli ve dolayısıyla hesaplanan doz dağılımı, tedavi masası gibi nesneler
eklendiğinde veya kullanıcı tarafından tanımlanan HU değerleri nesnelere atandığında veya
Data menüsünde elektron yoğunluğu ayarlarının üzerine yazmanız durumunda otomatik
olarak değiştirilir. Doku modelini inceleyerek, HU ölçümü işlevini kullanarak ve çıktınızda
derinlik ve alan yapılandırmalarını inceleyerek her bir modifikasyonun doğru olduğunu
doğrulayın.

İlk Adımlar
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BT’de Ana Hatları Belirtilen Nesneler

②

①

Şekil 7  

Outer Contour View düzeninde BT verilerinde ana hatları belirlenen tüm nesneler görüntülenir
①. Bu nesnelerin her biri için elektron yoğunluğu değerini ② geçersiz kılmak ve değiştirmek
mümkündür.
NOT: Bu işlevsellik yalnızca dış konturu içeren hazırlık sayfasında mevcuttur. 

Outer Contour Araçları

Şekil 8  

YAZILIM ÖZETİ
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Outer Contour araçları menüsü, dış kontura ince ayar yapmanıza izin verir. 

Görüntüleme Seçe-
neği

Açıklama

Brush

Aksiyal, sagital ve koronal kesitlerde mevcut dış kontura (mavi çizgi) ekle-
me yapar.
NOT: Farklı çözünürlük ve kesit alanları nedeniyle sonuç olarak ortaya çı-
kan doku modeli konturu dış konturla mükemmel bir şekilde hizalanmış
değildir. 

Erase Aksiyal, sagital ve koronal kesitlerde dış konturu (mavi çizgi) kaldırır.

Undo En son yapılan değişikliği geri alır. Birden fazla adımı geri gitmek için seç-
meye devam edin.

Auto Create
Dış konturda yapılan tüm değişiklikleri geri alır ve siz harici olarak oluştu-
rulmuş bir dış kontur yüklemiş olsanız bile otomatik olarak yeni bir dış
kontur oluşturur.

Brush Size Fırça çapını artırmak veya azaltmak için kaydırıcıyı kullanın.

NOT: Fırçayı kullanırken 2D girdi 3D nesneye dönüştürülür. 3D nesnenin nasıl ekstrapole edildiği
kesit mesafesi ve görüntü seti yönü gibi faktörlere dayanır. 

NOT: Back öğesinin seçilmesi araçlarla yaptığınız değişiklikleri geri almaz. 

Makine Profili ve Protokol Nasıl Seçilir?

①

②
③
④

Şekil 9  

İlk Adımlar
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Adım

1. Configuration menüsünde öncelikle açılır listeden ① bir makine profili seçin. Makine pro-
filini tanımlamak için oluşturma tarih ve saati görüntülenir.
NOT: Yalnızca desteklenen makine profilleri arasından seçim yapabilirsiniz (örn. MLC kı-
sıtlamalarına uyan makine profilleri). 

Varsayılan olarak, yalnızca onaylanmış makine profilleri listelenir. Listenin tamamını gör-
mek için Show all profiles öğesinin yanındaki kutuyu ③ işaretleyin.
NOT: Bir kabul makine profili seçerseniz plan amacı MACHINE_QA, SERVICE veya RE-
SEARCH’e kısıtlanır. 

2. Açılır listeden ② bir enerji modalitesi seçin. Enerji modalitesini tanımlamak için oluşturma
tarih ve saati görüntülenir.
Varsayılan olarak, yalnızca onaylanmış enerji modaliteleri listelenir. Listenin tamamını
görmek için Show all profiles öğesinin yanındaki kutuyu ③ işaretleyin.
Enerji modalitesi seçilir seçilmez Protocol seçim açılır listesi etkinleştirilir.

3. Açılır listeden ④ bir Protocol seçin.
Protokolü seçmenizin ardından yazılım şablonda belirtilen değerleri (örn. PTV ve OAR’lar
için reçete edilen doz, fraksiyonasyon, kısıtlama ayarları) yükler ve bunları Plan Analysis
tablosunda görüntüler. Bu değerler incelenmelidir ve Clinical Protocol Editor içinde de-
ğiştirilebilir. Bazı değerler Advanced açılır menüsünde değiştirilebilir.

Uyarı
Brainlab tarafından sağlanan ve kurulum veya kabul sırasında yüklenen makine profilleri
yalnızca test amaçlıdır ve klinik kullanım için uygun değildir.

YAZILIM ÖZETİ

Yazılım Kullanım Kılavuzu Rev. 1.1 Spine SRS Sür. 1.5 31



2.5 Görüntüleme İşlevleri

Görüntüleme Seçenekleri

Mevcut görüntüleme seçenekleri kullandığınız düzen görünümüne dayanır.

Düğme İşlev

Bir görüntü kesitine tıklayın ve fare işaretleyicisiyle sürükleyin:
• 2D kesitler: Kesitler arasında kaydırın
• 3D kesitler: Kesitleri döndürün

Fare işaretçisini bir kesitte aşağı veya yukarı sürükleyin.
Ayrıca bir görüntü kesitine tıklayabilir ve fare tekerleği ile kaydırabilirsiniz.

Sayfanın herhangi bir yerine tıklayın ve fare tekerleği ile kaydırın:
• Yukarı, sizi önceki sayfaya götürür
• Aşağı, sizi sonraki sayfaya götürür
Dokunmatik ekranlı monitörler için parmaklarınızla kaydırabilirsiniz.

Fare işaretçisini sürükleyin:
• Uzaklaşmak için yukarı
• Yakınlaşmak için aşağı

Ayrıca bir görüntü kesitine tıklayabilir ve aynı anda Ctrl düğmesini basılı tutup fare
tekerleğiyle aşağı yukarı kaydırarak yakınlaştırabilir/uzaklaştırabilirsiniz.

Bir 3D görüntüye tıklayın ve fare işaretleyicisiyle sürükleyin.

Yapı kontrastının görünürlüğünü iyileştirmek için bir görüntü kesitine tıklayın ve fa-
re işaretçisini sürükleyin:
• Hounsfield ünitesi/gri değeri düzeyini artırmak/azaltmak için yukarı/aşağı sürük-
leyin

• Hounsfield ünitesi/gri değeri pencere genişliğini artırmak/azaltmak için sağa/
sola sürükleyin

Görüntüleme İşlevleri
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2.6 Veri Menüsü

Veri Menüsü Düzeni

① ②

Şekil 10  

Data menüsünü açmak ve mevcut görüntülerin, nesnelerin ve düzenlerin bir listesini görüntülemek
için Data’yı seçin.

No. Bileşen Açıklama

① SELECTED DATA
• Images: Yüklü görüntü setleri arasında geçiş yapın
• Metastazlar, OAR’lar ve Outer Contour gibi mevcut nesneleri
listeler.

② LAYOUTS Farklı düzenler arasında geçiş yapın.

YAZILIM ÖZETİ

Yazılım Kullanım Kılavuzu Rev. 1.1 Spine SRS Sür. 1.5 33



Nesneler

①

②
③

⑤
④

Şekil 11  

No. Bileşen

① Tüm nesneleri görünür/gizli yapmak için açık/kapalı göz simgelerine tıklayın.

②
Bir nesne görünürse mavi bir kenarlık ve göz simgesiyle görüntülenir. Bir nesneyi gizle-
mek için üzerine tıklayın.
Varsayılan olarak Outer Contour dışında tanımlanmış nesneler görünür olarak ayarlıdır.

③ Nesne hacmi.

④

Ek bilgileri görmek için ilgili nesnenin yanındaki oka tıklayın:
• Basis: Nesne oluşturma için kullanılan görüntü setini listeler
• Type: Nesne türünü (örn. tümör) görüntüler
• Role: Rolü (örn. PTV) görüntüler

⑤ Tek bir nesne seçiliyse turuncu olarak vurgulanır ve tüm görünümler o nesneye göre orta-
lanır.

Düzenler

Layouts menüsünü açmak ve düzen görünümleri arasında geçiş yapmak için Data’yı seçin.

Düzen Açıklama

Overview şunları görüntüler:
• Sol taraf: Plan Analysis tablosu
• Aksiyal, koronal ve sagital kesit görünümleri
• DVH: O anda seçili olan nesne için doz hacmi histogramı
• Sağ alt: Aksiyal, koronal veya sagital kesit görünümü gösteren değiştirile-
bilir görüntü seti

NOT: Karşılık gelen kesit görünümleri Plan Analysis tablosunda seçili olan-
lara göre otomatik olarak güncellenir. 

Veri Menüsü
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Düzen Açıklama

3D View şunları görüntüler:
• DVH: O anda seçili olan nesne için doz hacmi histogramı.
• Dose Surface: Doz azalmasını volümetrik olarak incelemek için en kritik

OAR ve PTV arasındaki doz yüzeyi arabirimini gösterir. En önemli OAR
ve PTV’nin doz dağılımını karşıt 3D yüzeylerinde incelemenize olanak ta-
nır.

• Beam's Eye View: Seçili arkın her bir kontrol noktası için MLC şeklini
gösterir.

• 3D Ark Görünümü: Başlangıçta arkları PTV ve çevresindeki OAR’ların 3D
görünümünde Clinical Protocol Editor’da tanımlandığı şekilde gösterir.
Arklar her hesaplamadan sonra güncellenir.

Beam’s Eye View şunları görüntüler:
• 3D Ark Görünümü: Başlangıçta arkları PTV ve çevresindeki OAR’ların 3D

görünümünde Clinical Protocol Editor’da tanımlandığı şekilde gösterir.
Arklar her hesaplamadan sonra güncellenir.

• Beam’s Eye View: MLC’leri seçili ark için eşit olarak dağıtılmış gantri açı-
larında gösterir. 3D ark görünümünde arkı değiştirin.

Gallery View şunları görüntüler:
• Sol taraf: Plan Analysis tablosu
• Hızlı kaydırma için kesitler yan yana görüntülenir

YAZILIM ÖZETİ

Yazılım Kullanım Kılavuzu Rev. 1.1 Spine SRS Sür. 1.5 35



2.7 Kısayollar

Klavye Kısayolları Listesi

Yazılımda aşağıdaki kısayollar mevcuttur. Bazı kısayollar yalnızca spesifik yazılım işlevleri için
mevcuttur.

Açıklama Kısayol

Sonraki düzeni aç Ctrl + Tab

Önceki düzeni aç Ctrl + Shift + Tab

Yakınlaştırma/uzaklaştırmayı ve yakınlaştırma/
uzaklaştırma merkezini sıfırla Ctrl + Home

Önceki nesneyi seç Ctrl + Yukarı

Sonraki nesneyi seç Ctrl + Aşağı

Doz dağılımı ekranını aç/kapat Ctrl + D

Doz analizi ekranını aç/kapat Ctrl + R

Tüm nesneleri seç Ctrl + A

Eksenel düzlemi dışa aktar Ctrl + Shift + A

DVH verilerini dışa aktar
Yalnızca şu koşullarda kullanılabilir:
• Doz hesaplaması bitmişse (çalışmıyorsa)
• Bir sekme bir DVH içeriyorsa

Ctrl + Shift + D

Sagital düzlemi dışa aktar Ctrl + Shift + S

Koronal düzlemi dışa aktar Ctrl + Shift + C

En yeni mesafe ölçümü için doz çizgisini dışa
aktar
Yalnızca şu koşullarda kullanılabilir:
• Doz göster veya eşik göster etkinse
• Doz hesaplaması bitmişse (çalışmıyorsa)
• Doz mesafesi ölçümü etkinse

Ctrl + Shift + L

Kısayollar
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3 TEDAVİ PLANLARINI
HESAPLAMA

3.1 Bir Doz Planının Hesaplanması

Overview Düzeni

① ② ③

Makine profili, protokolü ve kurulumunu seçtikten sonra Overview düzeni otomatik olarak açılır.

No. Bileşen

①
Plan Analysis tablosu: Metastazlar ve OAR’lar için ayarlanabilir parametreleri görüntüler.
Kaydırıcı ayarları normal görüntüleme modunda ayarlanabilir. Advanced Editing modun-
da ilave ayarlar düzenlenebilir.

②
Configuration: Makine profili, protokolü veya kurulumunu değiştirmek, SRS Prescription
(controlled inhomogeneity) modunu seçmek veya Advanced Editing modunu etkinleş-
tirmek için yapılandırma menüsünü açın.

③
Büyütülmüş aksiyal, koronal ve sagital kesit görünümleriyle birlikte arkların 3D görünümü-
nü, aksiyal, koronal, sagital kesit görünümünü veya DVH görünümünü gösteren değiştiri-
lebilir görüntü seti.

Hesaplama Seçenekleri

Uyarı
Doz algoritması hesaplamasını başlatmadan önce PTV’yi inceleyin.

TEDAVİ PLANLARINI HESAPLAMA
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Düğme İşlev

Doz planını oluşturmak için Calculate öğesini seçin.

Optimizasyonu durdurmak için Cancel öğesini seçin. Bu geçerli bir doz planıyla
sonuçlanmaz.

Hesaplamayı hızlandırmak üzere optimizasyonu durdurmak için Finish öğesini
seçin. Bu geçerli bir doz planıyla sonuçlanır.

Hesaplamayı durdurduktan sonra veya parametrelerin herhangi birini değiştirdik-
ten sonra (örn. kaydırıcılar, Dose Shaper) hesaplamaya devam etmek için Conti-
nue öğesini seçin.

Geri Alma Seçenekleri

Şekil 12  

Düğme İşlev

Revert En son eyleminizi iptal etmek için Revert öğesini seçin (örn. kaydırıcı konumları,
Calculation, Optimization, Dose Shaper). Gerektiği kadar sık seçin.

Revert all İlk optimizasyon öncesine geri dönmek için Revert all öğesini seçin.

Monte Carlo

Aşağıdaki işlemler için Monte Carlo öğesini seçin:
1
.
Monte Carlo algoritmasını kullanarak doz dağılımını hesaplamak. Monte Carlo
modunda yazılım Monte Carlo algoritmasını kullanarak mevcut tedavi planın-
dan doz dağılımını yeniden hesaplar. Bu nedenle önce Pencil Beam algoritma-
sını kullanarak bir tedavi planı hesaplamalısınız (Monte Carlo kapalı).

2
.
İleri doz hesaplaması için kullanılan doz motoruna geçin:
- Monte Carlo kapalı = Küçük ışın tabanlı yaklaşık doz ve Pencil Beam ileri

dozu
- Monte Carlo açık = Küçük ışın tabanlı yaklaşık doz ve Monte Carlo ileri doz

NOT: Monte Carlo hesaplaması biraz zaman alabilir. 

İlgili Bağlantılar

Monte Carlo Optimizasyonu, sayfa 115

Bir Doz Planının Hesaplanması
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3.2 Plan Analysis Tablosu

Plan Analysis Tablosu Menüsü

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

Şekil 13  

No. Bileşen

①

PTV için kaydırıcı ayarları:

Weighting: Hesaplama için PTV’ye karşı OAR’ların önemini belirler.
PTV üzerine ağırlıklandırma (en soldaki konum):
• En önemli OAR için her türlü katı kısıtı devre dışı bırakır
• PTV hacim reçetesinin karşılanacağını garantiler (Dose Shaper kullanılırsa bkz. aşağı-

da)
PTV’ye yönelik ağırlıklandırmanın sonuçları:
• Daha yüksek PTV hacmi kapsamı
• Daha yüksek PTV doz homojenliği
• Üst doz kısıtının gelişmiş bir biçimde gerçekleştirilmesi

OAR’a yönelik ağırlıklandırmanın sonuçları:
• OAR kısıtlarının gelişmiş bir biçimde gerçekleştirilmesi
• Gelişmiş normal doku koruması
• Daha gevşek PTV hacmi reçetesi

Normal Tissue Sparing: PTV’yi çevreleyen bütün normal dokuların korunmasının önemi-
ni kontrol eder.
High normal doku korumasının sonuçları:
• Daha dik doz gradyenti
• Daha düşük (daha iyi) CI ve GI değerleri

TEDAVİ PLANLARINI HESAPLAMA
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No. Bileşen

Modulation: VMAT doz modülasyon bileşenlerini ayarlayarak modülasyon miktarını kon-
trol eder.
High modülasyon sonuçları:
• Daha yüksek sayıda monitor unit
• Kontrol noktaları arasında daha fazla yaprak hareketi
• Bir segment içinde daha fazla yaprak hareketi
• Daha küçük alan boyutları
• Tüm arkların kontrol noktalarındaki monitor unit’ler arasında farklılık
Modulation öğesinin Low olarak ayarlanması (kullanılabilir en düşük ayar) bir dinamik
konformal ark oluşturmaz. Bunun yerine bu ayar, kontrol noktaları arasında doz modülas-
yonunun devre dışı bırakılmasına neden olur (örn. doz oranı ve gantri hızında değişiklik
yok). Ortaya çıkan tedavi planları, yaprak konumları manuel olarak ayarlanmış iPlan RT
Dose öğesinden dinamik konformal ark planlarına benzerdir. Bu durum daha az zorlayıcı
kalite güvencesi gereksinimleri bulunan tedavi planlarına yol açabilir.

②

PTV, PTV – boost ve boost için ayarlar:
• Prescription: Fraksiyon sayısı ve reçete edilen doz
• Reçete hacmi: Reçete dozu tarafından sarması istenen PTV yüzdesi
• %D/DMAX: PTV üzerinde maksimum/istenen doz kısıtı

③

En önemli OAR için kaydırıcı ayarları:
Doz hacmi kısıtları: Tanımlı dozu almasına izin verilen en önemli OAR’ın maksimum hac-
mi; kaydırıcılar ayarlanarak önem değiştirilebilir.
• Off: Optimizasyon sırasında OAR kısıtı dikkate alınmaz.
• Smart: Optimizör OAR kısıtının her ihlalini cezalandırır. Ancak optimizör yine de diğer

kısıtları dikkate alır.
• Strict: OAR kısıtına çok yüksek önem verilir.

④

Tüm diğer OAR’lar için kaydırıcı ayarları:
• Guardian: Seçilen OAR’ın önemini diğer OAR’lara ve PTV’ye göre ayarlar.
• Doz hacmi kısıtları: Tanımlı dozu almasına izin verilen bir OAR’ın maksimum hacmi;

kaydırıcılar ayarlanarak önem değiştirilebilir.

NOT: Sadece inceleme amaçları için bulunan ve optimizasyon sırasında dikkate alınmaları ge-
rekmeyen tüm OAR’ların Protocol’den çıkarılmaları önerilir. Bu OAR’ları çıkarmak yerine kısıt
kaydırıcılarının Off olarak ayarlanması hesaplama süresini oldukça artırır. 

⑤ Mevcut Protocol ve Setup seçenekleri listesini açmak ve Advanced Editing modunu et-
kinleştirmek için (bkz. aşağıda) Configuration öğesini seçin.

⑥

Renkli dairesel semboller, ilgili kısıtların en ciddi ihlalini belirtirler. Örneğin, kapsama dozu
karşılanmışsa (yeşil) ama istenen kısıt dozu toleransı aşarsa (kırmızı) sembol kırmızıdır.
Nesneler için diğer dairesel semboller:
• Düz gri daire: Doz nesne için kullanılabilir değildir veya nesne için kısıt tanımlanmamış-

tır.

Plan Analysis Tablosu
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No. Bileşen

⑦

Plan Analysis tablosundaki renkli doz/hacim değerleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:
• PTV/PTV-Boost/Boost için:

Kapsama dozu:
- Yeşil: Kapsama dozu karşılanmıştır
- Sarı: Kapsama dozu kapsama hacmi için değil ama tolere edilen kapsama hacmi
için karşılanmıştır

- Kırmızı: Kapsama dozu tolere edilen kapsama hacmi için karşılanmamıştır
Maksimum doz kısıtı (sadece SRS dışı reçete modu için):
- Yeşil: Doz kısıtın altındadır
- Sarı: Doz kısıtı aşıyor, ama tolerans dahilinde
- Kırmızı: Doz kısıtı aşıyor ve tolerans üzerinde kalıyor
İstenen doz kısıtı (sadece SRS reçete modu için):
- Yeşil: Doz tolerans içindedir
- Kırmızı: Doz toleransı her iki yönde (altında veya üstünde) aşıyor

• OAR’lar için:
- Yeşil: Doz ≤ kısıttır
- Sarı: Doz kısıtı aşıyor, ama tolerans içinde kalıyor
- Kırmızı: Doz kısıtın tolerans aralığını aşıyor

NOT: PTV ve OAR kısıtlar için toleranslar, klinik protokol dosyalarında ayarlanabilir. 

NOT: Kapsama hacmi için kapsama dozu karşılanmazsa dozun karşılandığı fiili hacim Plan
Analysis tablosunda gösterilir. Ayrıklaştırma nedeniyle yuvarlama artifaktları meydana gelebilir.
Örneğin kapsama hacmi %99 ve tolere edilen kapsama hacmi %98 ise optimize edilen bir plan
%97’lik bir hacme sahip sarı bir gösterge görüntüleyebilir. 

İlave Ayarların Düzenlenmesi

Configuration menüsü ilave parametreler düzenlemenizi sağlar. Bu değişiklikler Clinical
Protocol Editor’daki fiili klinik Protocol veya Setup şablonlarını etkilemez.

TEDAVİ PLANLARINI HESAPLAMA
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③

⑤

⑥

⑦

①

①

②

④

Şekil 14  

Adım

1. Kullanılabilir seçenekler listesini görüntülemek için Configuration öğesini
seçin:
• Machine Profile ②: Makine profillerini değiştirir
• Protocol ③: Klinik protokolü değiştirir
• Advanced ④: Daha fazla seçenek açar
• Setup ⑤: Klinik kurulumu değiştirir

2. Metastazlar için SRS Prescription (controlled inhomogeneity) modunu etkinleştirmek
üzere onay kutusunu ⑥ seçin.

3. Advanced Editing ⑦ modunu etkinleştirmek için geçiş işlevini kullanın. Düzenlenebile-
cek bütün parametrelerin yanında bir kalem belirir.

4. Configuration menüsünü kapatmak için en üst soldaki oku ① seçin.

NOT: Ayrıca Clinical Protocol Editor’da seçenekleri değiştirebilir veya yenilerini oluşturabilirsiniz.
Değişiklikleri etkinleştirmek için yazılımı tekrar başlatın. 

Plan Analysis Tablosu
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İlgili Bağlantılar

Klinik Protokollerin Yapılandırılması, sayfa 89
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3.2.1 Gelişmiş Düzenleme

Gelişmiş Düzenlemenin Kullanılması

Advanced Editing ögesini etkinleştirdiğiniz anda:
• Plan analizi tablosunda ilave düzenleme için açılabilecek tüm parametrelerin yanında bir kalem
belirir.

• Normalleştirebilir olan düzenlenebilir MU ve dozların yanında bir ok belirir.
• 3D ark görünümünde kullanıcı arayüzünde ark kurulumunun düzenlenmesini sağlayan bir

kalem belirir.

PTV

①

Şekil 15  

No. Bileşen Açıklama

① MU

Tedavi planına uygulanabilecek olan monitor unit ölçeklendirme fak-
törünü (%) değiştirmenizi sağlayan bir kutuyu açmak için oku seçin.
Yazılım dozu otomatik olarak yeniden hesaplar.
NOT: Normalize öğesinin seçilmesi doğrusal olmayan ölçeklendirme
etkileriyle sonuçlanabilir. 

Gelişmiş Düzenleme
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PTV, PTV – Boost ve Boost

①

②

Şekil 16  

No. Bileşen Açıklama

① Clinical Protocol Editor
parametreleri

Kalem seçildikten sonra beliren düzenlenebilir siyah kutularda
her değeri manuel olarak düzenleyebilirsiniz.

② Normalize

Herhangi bir değerin yanındaki ok ucunu seçin ve reçeteyi ve-
ya maksimum/istenen doz kısıtını normalleştirmek için beliren
kutuya tıklayın.
Yazılım, karşılık gelen kısıtı (reçete veya maksimum/istenen
doz) gerçekleştirmeye çalışarak dozu otomatik olarak yeniden
hesaplar.
NOT: Normalize öğesinin seçilmesi doğrusal olmayan ölçek-
lendirme etkileriyle sonuçlanabilir. 

TEDAVİ PLANLARINI HESAPLAMA
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Most Important OAR

①

②
③

Şekil 17  

No. Bileşen Açıklama

① Clinical Protocol Editor
parametreleri

Beliren düzenlenebilir siyah kutularda reçete hacmi veya mak-
simum doz için Objective öğesini manuel olarak düzenleyebi-
lirsiniz.

② Yıldız işareti Kısıt ve hedef aynı değere sahip değilse dozun yanında bir
yıldız işareti belirir.

③ Normalize

Herhangi bir değerin yanındaki oku seçin ve doz kısıtını veya
hedefi normalleştirmek için beliren kutuya tıklayın.
Yazılım, karşılık gelen kısıtı veya hedefi gerçekleştirmeye çalı-
şarak dozu otomatik olarak yeniden hesaplar.
NOT: Normalize öğesinin seçilmesi doğrusal olmayan ölçek-
lendirme etkileriyle sonuçlanabilir. 

Gelişmiş Düzenleme
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Diğer OAR’lar

②

①

Şekil 18  

No. Bileşen Açıklama

① Normalize

Herhangi bir değerin yanındaki oku seçin, ya doz kısıtını ya
da hedefi normalleştirmek için beliren kutuya tıklayın.
Yazılım, karşılık gelen kısıtı veya hedefi gerçekleştirmeye çalı-
şarak dozu otomatik olarak yeniden hesaplar.
NOT: Normalize öğesinin seçilmesi doğrusal olmayan ölçek-
lendirme etkileriyle sonuçlanabilir. 

② Clinical Protocol Editor
parametreleri

Beliren düzenlenebilir siyah kutularda reçete hacmi veya mak-
simum doz için Objective öğesini manuel olarak düzenleyebi-
lirsiniz.
Kısıt ve hedef aynı değere sahip değilse dozun yanında bir
yıldız belirir.

TEDAVİ PLANLARINI HESAPLAMA

Yazılım Kullanım Kılavuzu Rev. 1.1 Spine SRS Sür. 1.5 47



Arklar

①

②

Şekil 19  

No. Bileşen Açıklama

① Setup şablonların klinik
parametreleri

Advanced Editing modundaysanız ve Beam’s Eye View dü-
zenine girer veya Overview düzeninden 3D Arc View öğesini
seçerseniz kullanılabilir. Setup dosyalarında önceden tanım-
lanmış değerleri değiştirebilir ve geçerli plana uygulayabilirsi-
niz. Şablon değiştirilmez.

② Onay işareti
Düzenleme görünümünü kapatmak için onay işaretini seçin.
Yazılım görünümleri otomatik olarak günceller.

Gelişmiş Düzenleme
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3.2.2 SRS Prescription (Controlled Inhomogeneity)

SRS Prescription (Controlled Inhomogeneity) Modunun Kullanılması

PTV veya PTV – boost için Advanced menüsünde SRS Prescription (controlled
inhomogeneity) modunu etkinleştirebilirsiniz.
SRS Prescription (controlled inhomogeneity) modu hem kapsamayı hem de istenen doz
kısıtını elde etmeye çalışır ve bu şekilde tipik olarak Stereotaktik Radyocerrahide kullanılan ve
homojen olmayan daha fazla PTV doz dağılımları üretir.

PTV – Boost ve Boost Nesnelerinde Değişiklikler

③

①

②

Şekil 20  

No. Bileşen Açıklama

① Desired Dose Cons-
traint

Maximum Dose Constraint, Desired Dose Constraint ola-
rak değişir.
Calculate öğesini seçtiğinizde optimizasyon algoritması iste-
nen doz kısıtını karşılamaya çalışır.

② % IDL
İzodoz çizgisi yüzdesi, sabit hacimlerde reçete dozu ve maksi-
mum doz arasındaki homojensizliği belirtir. % IDL = reçete do-
zu (Gy)/istenen doz kısıtı (Gy) * 100.

③ /SRS
SRS Prescription (controlled inhomogeneity) modu etkin-
leştirildiğinde yazılım reçete dozunun yanında /SRS görüntü-
ler.

TEDAVİ PLANLARINI HESAPLAMA
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SRS Reçete Modunda PTV için DVH

① ②

Şekil 21  

No. Bileşen Açıklama

①

SRS Prescrip-
tion (control-
led inhomoge-
neity) “kapalı”

SRS Prescription (controlled inhomogeneity) kapatıldığında opti-
mizör PTV veya PTV – boost için reçete noktasını (üçgen) karşılama-
ya çalışır. Ancak optimizörün maksimum doz seçme özgürlüğü vardır.
Bu, oldukça homojen bir doz dağılımıyla sonuçlanır.

②

SRS Prescrip-
tion (control-
led inhomoge-
neity) “açık”

SRS Prescription (controlled inhomogeneity) açıldığında optimizör
PTV veya PTV – boost için hem reçete noktasını (üçgen) hem de iste-
nen doz kısıtını karşılamaya çalışır. Bu, oldukça heterojen bir doz da-
ğılımıyla sonuçlanır.

SRS Prescription (Controlled Inhomogeneity)
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4 TEDAVİ PLANLARINI
İNCELEME

4.1 Dozun İncelenmesi

Doz Menüsü

Bir doz planı hesaplandıktan sonra PTV için doz dağılımını ve izodoz çizgilerini inceleyin. Dose
menüsünde aşağıdaki görüntüleme seçenekleri bulunur (yan çubukta).

Uyarı
Bazı MLC’lerin (örn. Elekta Agility) donanım kısıtlamaları nedeniyle yapraklar hedef
bölgeyle her zaman uyumlu olmayabilir ve gerekli olan statik yaprak boşlukları birincil
jaw’lar tarafından tamamen kaplanmamıştır. Nihai planı dikkatlice inceleyin.

Uyarı
Doz hesaplamasının doğruluğu doz ızgarası çözünürlüğüne bağlıdır. Nihai tedavi planı
onayı için kullanılan değer, mümkün olduğunca düşük olmalı ve 4 mm’yi aşmamalıdır.
30 mm veya daha düşük çaplı küçük nesneler için 3 mm veya daha düşük değerler önerilir.

TEDAVİ PLANLARINI İNCELEME
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Doz Menüsü Ayarları

Şekil 22  

Dose menüsü doz dağılımını görüntülemek için seçenekler sağlar.

Görüntüleme Seçe-
neği

Açıklama

Dose Off İzodoz çizgileri görüntülenmez.

Dose Distribution İzodoz çizgileri görüntülenir.

Dose Analysis Tüm nesneler, PTV ve diğerlerinde sıcak ve soğuk noktaları bulunan bü-
tün aşırı doz ve düşük doz bölgelerini görüntüler.

Dozun İncelenmesi
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4.1.1 Dose Distribution

Dose Distribution Kullanımı

Dose Distribution görünümünü seçtiğinizde planlanan doz dağılımı, izodoz çizgileri ve doz
boyaması olarak görüntülenir. Doz boyamasındaki renkler bir görüntüyü yaklaştırdıkça uyum
sağlar ve şeffaflaşır, böylece altta yatan yapıları daha açık biçimde görebilirsiniz.

Uyarı
PTV için doz dağılımını ve DVH’yi inceleyin.

Uyarı
Doz görüntüsü bir tedavi planına yönelik tek karar ölçütü olmamalıdır. En azından bir başka
ölçütü daha inceleyin (örn. DVH’ler) ve ölçütleri birden fazla düzende inceleyin.

İzodoz Çizgilerinin Ayarlanması

②

①
④

③

Şekil 23  

Görüntü, reçete için ve klinik protokol dosyasındaki her değer için bir izodoz çizgisi ve
değiştirebileceğiniz, vurgulanacak bir değer gösterir.
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No. Açıklama

①

Görünümün sağ altındaki renk kodlu açıklama, hangi izodoz çizgilerinin o anda mutlak bir
doz değeri olarak görüntülendiğini gösterir.

İzodoz çizgi sayısı, görünümün yakınlaştırma seviyesine göre uyarlanabilir. Yakınlaştığı-
nızda daha fazla izodoz çizgisi gösterilir. Uzaklaştığınızda ince çizgiler yok olur.

② Görüntülemek için belli bir izodoz çizgisini tanımlamak üzere Highlight öğesinin yanında-
ki kutuya değerini girin.

③
Mutlak dozdan yüzdeye ve yüzdeden mutlak doza değişiklik yapmak için açıklamanın sol
üst köşesine çift tıklayın. Bu işlem hem izodoz çizgileri hem de DVH görüntüsü için geçer-
lidir.

④ Açıklamada bulunan çizgilerden birinin yanındaki değere çift tıklayarak bu çizgiyi gizleyin.
Bir kere daha çift tıkladığınızda çizgi tekrar görünür.

Dose Distribution
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Bir Doz Boyamasının Vurgulanması

①

Şekil 24  

Adım

Belli bir doz değerine karşılık gelen doz boyamasını ve izodoz çizgisini vurgulamak için açıkla-
madaki ilgili değerin ① üzerine gelin veya doz çizgileri üzerindeyken shift tuşunu seçin.
Bu işlem kısa aralık çizgileri için de geçerlidir.

İlgili Bağlantılar

Protokol Şablonu, sayfa 92
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4.1.2 Dose Analysis

Dose Analysis Kullanımı

Dose Analysis görünümü planınız içindeki riskli alanlara odaklanmanızı sağlar. PTV ve diğer
anatomik nesneler içindeki doz seviyelerini görüntüler ve düşük doz ve aşırı dozu vurgular.

Dose Analysis ile PTV ve OAR’ların Analiz Edilmesi

④

①

②
③

⑤

⑧
⑦
⑥

Şekil 25  

PTV yeşil renkte, tüm diğer nesneler ise mavi renkte görüntülenir.

No. Açıklama

① Normal doku dozu turuncu renkte gösterilir. Reçete dozu, reçete dozunun %50’si ve ta-
nımlanabilir Highlight değeri için bir izodoz çizgisi gösterilir.

② PTV içindeki, maksimum/istenen kısıtın üzerinde bulunan doz pembe renkte vurgulanır.

③ PTV içindeki, reçete değeri ve maksimum/istenen kısıt değeri arasındaki dozun rengi yok-
tur.

④ PTV içindeki reçete değerinin altındaki her doz yeşil renkte vurgulanır.

⑤ PTV içindeki bir işaret noktası (kırmızı) en yüksek dozu gösterir.

⑥ PTV içindeki bir işaret noktası (yeşil) en düşük dozu gösterir.

⑦ OAR içine düşen her doz mavi doz boyaması ile vurgulanır. Daha yüksek doz seviyeleri-
nin daha opak bir rengi vardır.

⑧ OAR içindeki bir işaret noktası (kırmızı) en yüksek dozu gösterir.

Dose Analysis
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4.1.3 Dose Shaper

Dose Shaper Kullanımı

Dose Shaper doz hesaplama sonuçlarını optimize etmek, OAR’ları korumak ve gereksinimlerinizi
daha iyi karşılamak için tekil bir izodoz çizgisini yerel olarak yeniden şekillendirmenizi sağlar.

Devam Etme Uyarısı

Şekil 26  

Kaydırıcılarda veya Dose Shaper içinde herhangi bir değişiklik yaptığınızda Continue öğesine
basmanız gerektiğini bildiren bir açılır pencere belirir.

OAR’ları Korumak için İzodoz Çizgilerinin Şekillendirilmesi

②

⑥
①

③

④
⑤

⑦

Şekil 27  

Adım

1. Dose Shaper ③ öğesini seçin.

2. Çizgiyi fareyle sürükleyerek izodoz çizgisini şekillendirin.
İzodoz çizgileri üzerine geldiğinizde bir sarı doz bulutu belirir ④. Sarı oklar ⑤ geçerli izo-
doz çizgisinin hangi yöne sürüklenebileceğini belirtir.
NOT: İzodoz çizgileri sadece OAR’ları korumak için taşınabilir. İzodozu yanlış yönde de-
ğiştirmeye çalışırsanız imleç bulutu kırmızıya döner ve şekillendirme göz ardı edilir. 

3. Taşınmakta olan izodoz çizgisi doz açıklamasında turuncu olarak vurgulanır ⑦.
NOT: Doz açıklamasında listelenmemiş bir izodoz çizgisini değiştirmek için Dose Shaper
öğesini kapatın, Dose öğesini seçin ve Highlight altında doz değerini değiştirin. 

4. Kesik çizgi ⑥ değiştirilmiş izodoz çizgisini belirtir.

TEDAVİ PLANLARINI İNCELEME
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Adım

5. Son optimizasyondan beri yapılan tüm doz şekillendirmelerini iptal etmek için Revert ①
öğesini seçin. Optimizasyondan bağımsız olarak tüm doz şekillendirmelerini geri almak
için açıklamada vurgulanan izodoza çift tıklayın.
NOT: Optimizasyonun başına geri dönmek için Revert all öğesini seçin. 

6. Continue ② öğesini seçin.
Algoritma, bütün diğer kısıtlar dikkate alınarak şekillendirilen dozu (kesik çizgi) mümkün
olan en iyi biçimde yansıtan fiili dozları (düz çizgi) elde etmeye çalışır.
Şekillendirilen izodoz, fiili dozun şekillendirilen doza ne kadar iyi yaklaştığını belirtmek
üzere görüntülenir.
NOT: Şekillendirilen izodoz çizgisine yaklaşan fiili doz dağılımını elde etmek, PTV reçete-
sinin optimizasyon algoritmasıyla bozulabileceği gerçeği nedeniyle sınırlıdır. Halihazırda
izodoz çizgileri sadece daha yüksek dozlara doğru şekillendirilebilir. 

7. Tek bir izodoz çizgisi için gerektiği kadar sık tekrarlayın.

NOT: Tedavi planı başına sadece bir izodoz çizgisi şekillendirilebilir. Halihazırda başka bir izodoz
çizgisi şekillendirildikten sonra bir izodoz çizgisini şekillendirmeye başlamak için önceki bütün
şekillendirme adımlarını iptal edin. 

Dose Shaper
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4.1.4 Galeri Görünümü

Galeri Görünümünün Kullanılması

Aksiyal BT veya MRG kesitlerinin sayfalarını kaydırarak doz dağılımını incelemek için Gallery
View düzenini açın. Görünümün yönü, taramaya değil hastaya göredir.

Galeri Görünümü Düzeni

②

①

Şekil 28  

No. Bileşen Açıklama

① Kesit Görünümü Geçerli kesit sayısı/toplam kesit sayısı görüntülenir.

② Swipe

Dokunmatik monitörlerde sayfayı kolayca yukarı ve aşağı kay-
dırmak için parmağınızı kullanın.
Dokunmatik olmayan monitörlerde sayfada yukarı veya aşağı
gezinmek için fareyi kullanın.
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4.1.5 Ölçüm Menüsü

Kullanılan Koordinatlar

X, Y, Z koordinatları DICOM koordinat sisteminde görüntülenir.

Bir Noktada Dozun Ölçülmesi

Adım

1.

Measure menüsünün altında Point öğesini seçin.

2.

Bir görüntü içinde dozu tek bir noktada ölçmek için görüntü içinde bir hedef konum seçin.
Görüntü bilgileriyle birlikte bir nokta görüntülenir:
• Point Dose: Önceden hesaplanan doz ızgarasından bağımsız olarak belli bir noktada

hesaplanan doz.
• 3D Volume Dose: Önceden hesaplanan bir doz gridine ve gridi çevreleyen noktalar-

dan enterpolasyon kullanılarak hesaplanan belli bir noktadaki doz. Bu enterpolasyon
nedeniyle bu noktadaki fiili doz değeri Point Dose’dan biraz daha yüksek olabilir. Bu
nedenle 3D Volume Dose daha hızlı hesaplanabilir, ancak Point Dose kadar doğru ol-
maz. Doz boyaması görüntüsü de önceden hesaplanan doz ızgarasından enterpolas-
yon ile elde edilir.

NOT: MR taramaları için sağlanan nokta değeri gri değerdir. BT taramaları için değer
Hounsfield birimi cinsindendir. 

NOT: Dose Distribution görünümünde bir nokta ölçerseniz doz bilgileri de görüntülenir. 

3. Bir noktayı taşımak için fare işaretçisiyle üzerine gelin ve sol fare düğmesiyle yeni konu-
muna sürükleyin.

4. Tek bir noktayı kaldırmak için noktaya sağ tıklayın. Tüm noktaları kaldırmak için işlevin
seçimini kaldırmak üzere Measure altındaki Point öğesini seçin.

Uyarı
Hasta tedavisini ancak görüntü ölçeklendirmesi doğrulandıktan sonra gerçekleştirin.

Ölçüm Menüsü
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Mesafelerin Ölçülmesi

Adım

1.

Distance öğesini seçin.

2.

Bir kesit içindeki mesafeyi ölçmek için kesitte iki hedef nokta seçin. Bunların arasındaki
mesafeyle birlikte bitim noktasının nokta bilgileri görüntülenir.

3.

Farklı kesitlerdeki iki nokta arasındaki mesafeyi ölçmek için:
a
.
İlk kesitteki hedef noktaya tıklayın.

b
.
Fare tekerini kullanarak hedef noktaya gidin.

c
.
Hedef kesitteki ikinci noktaya tıklayın.

Bu işlem farklı görüntü görünümleri boyunca da yapılabilir.
NOT: Bitiş noktaları hedef kesitlerde artı işaretleri olarak ve ara kesitlerde noktalar olarak
görüntülenir. 

4. Bir çizgiyi taşımak için fare işaretçisiyle üzerine gelin ve sol fare düğmesiyle yeni konumu-
na sürükleyin.

5. Tüm çizgileri kaldırmak için işlevin seçimini kaldırmak üzere Measure altındaki Distance
öğesini seçin.

TEDAVİ PLANLARINI İNCELEME

Yazılım Kullanım Kılavuzu Rev. 1.1 Spine SRS Sür. 1.5 61



4.2 Arkların ve Gantri Açılarının İncelenmesi

Beam’s Eye View

①

②

③

⑤

④

Şekil 29  

Arkları ve gantri açılarını incelemek için Beam’s Eye View öğesini açın.
NOT: Bazı MLC’lerin (örn. Elekta Agility) donanım kısıtlamaları nedeniyle yapraklar hedef bölgeyle
her zaman uyumlu olmayabilir ve gerekli statik yaprak boşlukları tamamen birincil jaw’lar ile
kapatılmaz. 

Beam’s Eye View Düzeni

No. Bileşen

① Planın hesapladığı arklar. Seçilen ark turuncu renkte görüntülenir.

②

Bir arkı seçtiğinizde aşağıdaki bilgiler görüntülenir:
• Adı
• Tablo açısı
• Gantri açısı aralığı
• Kolimatör açısı
• Monitor Unit’ler (MU’ler)

③ Ark başlangıç açısı sol üstte bulunur.

④ Seçilen arkın çeşitli kontrol noktaları için yaprak ve jaw konumları.

⑤ Ark bitiş açısı sağ altta bulunur.

Uyarı
Her zaman Beam’s Eye View düzeninde görüntülendiği gibi PTV için ark dağılımını
inceleyin.

Arkların ve Gantri Açılarının İncelenmesi
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Uyarı
Alan sınırlarında daha büyük MLC yaprak genişlikleri, hedef alana konformal olmayan doza
yol açabilir. Beam’s Eye View düzeninde hedef alanda alan sınırları etrafında bulunan
PTV’yi dikkatlice inceleyin.

Uyarı
Dinamik Ark tedavileri için yaprak boşluğu, RT QA yazılımında Beam’s Eye View öğesinde
gösterilir. Dışa aktarmadan önce yaprak konumlarını doğrulayın.

Seçilen Arkın Değiştirilmesi

①

Şekil 30  

Adım

Overview veya 3D View düzenleri ekranının sol üstünde bulunan mavi (seçilmemiş) arklardan
birini ① seçin.
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4.3 Doz Volüm Histogramı (DVH)

DVH Görüntüleme

3D Review ve Overview düzenlerinde her nesne için bir DVH görüntülenir (değiştirilebilir
görünümden DVH öğesini seçin). DVH görünümü, hangi hacmin minimum seçilen dozu aldığını
görebildiğiniz kümülatif bir histogram gösterir.

Uyarı
DVH temsili bir tedavi planına yönelik tek karar ölçütü olmamalıdır. İlave ölçütleri inceleyin
(örn. doz dağılımı görüntüsü).

Uyarı
Bu nesnelere istenmeyen dozlardan kaçınmak için DVH ile PTV’nin ve tüm diğer nesnelerin
konturunun doğru olduğundan emin olun.

3D View Düzeni

① ②

③ ④

Şekil 31  

Çok fazla veya çok az doz alan noktaları belirlemenize yardım etmek üzere DVH ve diğer yararlı
inceleme işlevlerini görüntülemek için 3D View düzenini seçin.

No. Bileşen Açıklama

① DVH Seçilen yapı için DVH.

Doz Volüm Histogramı (DVH)
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No. Bileşen Açıklama

② Dose Surface

Doz azalmasını volümetrik olarak incelemek için en kritik OAR
ve PTV arasındaki doz yüzeyi arabirimini gösterir. En önemli
OAR ve PTV’nin doz dağılımını karşıt 3D yüzeylerinde incele-
menize olanak tanır.

③ Beam’s Eye View

Halihazırda seçilen arkın belirli bir açısındaki PTV dozu, ışın-
lanmış alan dahil olmak üzere MLC yapraklarının bir temsili
üzerine binmiş olarak görüntülenir.
Jaw konumu PTV etrafında bir dikdörtgen olarak gösterilir.
Gantri açısını değiştirmek için ok başını sürükleyin veya alttaki
turuncu çizgilere tıklayın.

④ 3D Ark Görünümü

Şunları yapmanızı sağlar:
• Her arkı inceleme için seçmek (görünüm Beam’s Eye View
içinde güncellenir).

• DVH’de görüntülemek için bir 3D nesnesi seçmek (alternatif
olarak Data menüsünden bir nesne seçin).
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4.3.1 DVH Görüntüsü

DVH Görüntüsü Bileşenleri

① ②

③

④

⑤

⑦

⑥

Şekil 32  

No. Açıklama

① Volume ölçeğini değiştirmek için hacim ekseninin ucunu tıklayıp sürükleyin.

② Normal Doku (NT) grafiği (bkz. aşağıda).

③ Dose ölçeğini değiştirmek için doz ekseninin ucunu tıklayıp sürükleyin.

④ Min./Mean/Max. dozlar, CI, GI ve rölatif maks. doz, DVH’nin üstünde görüntülenir.

⑤
Daha fazla veri görmek için fareyi bir noktanın üzerinde tutun. Kısıt her satırda işaretlenir.
Bir kısıt noktası üzerinde durduğunuzda bu nesne için kısıt ve konformite endeksi (sade-
ce PTV için) dahil bir veri görüntüsü gösterilir.

⑥ Üçgen reçete noktasını temsil eder. Reçete noktası etrafında bir daire varsa hedef karşı-
lanmamış demektir.

⑦ Karo kısıt ve hedefi noktasını temsil eder. Karo etrafında bir daire varsa kısıt ve hedef
karşılanmamış demektir.

NOT: Bir kare (gösterilmemiştir) kaydırıcının Off olarak ayarlandığı bir kısıt noktasını veya hedefin
kısıttan saptığı bir kısıtı temsil eder. O zaman hedef, karo olarak görüntülenir. 

NOT: Bir diklik (˔) işareti tolere edilen kapsama hacmini temsil eder (gösterilmemiştir). 

DVH’nin Yorumlanması

①

Şekil 33  

DVH Görüntüsü
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DVH’nin Tissue eğrisi, Data altında listelenen Objects öğesindeki Outer Contour türü yapısına
karşılık gelir.
DVH’nin Normal Tissue eğrisi, Tissue eksi PTV’den oluşan sanal yapıya karşılık gelir.
Data altında Objects listesinden bir yapı seçilmemişse görünür olarak ayarlanan tüm yapılar için
DVH’ler görüntülenir. Ayrıca DVH Tissue ve Normal Tissue eğrileri, Outer Contour yapısı görünür
olarak ayarlanmamış olsa bile gösterilir.
PTV grafiğine ilave bir mavi çizgi, yani Normal Doku (NT) grafiği eşlik eder. Bu eğri, PTV
etrafındaki sanal bir halkaya karşılık gelir ve CI hesaplaması için kullanılır. Yüzde hacmi PTV
hacmine normalleştirilir ve PTV (tümör) hacmiyle birlikte NT ① olarak gösterilir.

İlave DVH Özellikleri

• Grid Size: DVH üretimi sırasında yapı ayrıklaştırması için kullanılan çözünürlük
• Doz algoritması tipi DVH görüntüsünün altında görüntülenir
• Mutlak (cm3) ve rölatif (%) hacim arasında geçiş yapmak için Volume öğesine (y-ekseni

üstünde) çift tıklayın.

DVH Nasıl Görüntülenir?

①

②

Şekil 34  

Adım

Belli bir nesne için DVH’yi görüntülemek üzere nesneyi, ya Plan Analysis tablosunda ① (Over-
view düzeni) ya da Data menüsünde ② o nesneye tıklayarak seçin.
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4.3.2 DVH Konformite Endeksleri

Arka Plan

Konformite endeksi, doz dağılımı hacminin PTV’lerin boyutu ve şekliyle ne kadar doğru eşleştiğini
belirtir. Yazılım, hedef hacim başına ters Paddick konfromite endeksini (CI) ve gradyent endeksini
(GI) sağlar.

Uyarı
Her PTV’nin konformite endeksini inceleyin.

Ters Paddick Konformite Endeksi (CI)

CI, %100 izodoz hacminin hedef hacmine ne kadar iyi uyduğunu açıklar. Bu işlem ters Paddick CI
olarak hesaplanır:

                     Total volume receiving ≥ Dcoverage             PTV volume
                      PTV volume receiving ≥ Dcoverage     PTV volume receiving ≥ Dcoverage  
                                               

*Inverse Paddick CI =

• İlk terim kapsama dozundan (Dcoverage) fazlasını alan normal dokuyu cezalandırır.
• İkinci terim, tümör hacmi içindeki soğuk noktaları (kapsama dozu altındaki doz) cezalandırır.

Mükemmel bir teorik doz dağılımının CI’si “1” olurdu.

Gradyent Endeks (GI)

GI, %100 izodozdan %50 izodoza doz düşüşünün dikliğini açıklar:

                      Total volume receiving ≥ 50% Dcoverage             
                     Total volume receiving ≥ 100% Dcoverage                                                  Gradient Index (GI) =

Mükemmel bir teorik doz dağılımının GI’si “1” olurdu.

Yazılımın Konformite Endeksini Hesaplaması

①

②

③

④

Şekil 35  

CI ve GI, PTV ① artı normal bir doku genişleme halkasındaki ② dozu değerlendirerek hesaplanır.
Halkanın boyutu varsayılan olarak 30 mm’dir.
Yazılım, normal doku halkasının sınırındaki dozu inceler. %50 veya %100 izodoz çizgisi normal
doku halkası içindeyse yazılım, ilgili konformite endeksini ③ hesaplayabilir. %50 ve/veya %100
izodoz çizgisi artık PTV hacmi ve normal doku halkası içinde değilse yazılım, ilgili CI/GI’yi ④
hesaplayamaz. İzodoz normal doku halkasının sınırındaki noktalardan en az biri için aşılırsa
yazılım, N/A görüntüler. PTV’lerin en az birinin endeksi n/a ise ortalama hacim konformite
endeksleri n/a olur.
PTV voksellerin hiçbiri reçete dozuna ulaşmıyorsa yazılım, konformite endeksleri için - -
görüntüler.

DVH Konformite Endeksleri
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4.4 Plan İncelemesinin Tamamlanması

Bir Planın Yeniden Hesaplanması

Bir planda düzeltme yapmaya karar verirseniz Calculate öğesini seçerek planı tekrar
hesaplamalısınız. Plan yeterliyse kaydetmek, yazdırmak ve dışa aktarmak için ilerleyin.

İkinci Bir Planın Oluşturulması

Uyarı
Bir hasta için ikinci bir plan oluşturmak istiyorsanız, ilk plan zaten dışa aktarılmışsa (örn.
bir Record and Verify sistemine veya bir MLC kumandasına) özellikle dikkatli olun. Eskimiş
bir planla hasta tedavisi gerçekleştirmeyin.

TEDAVİ PLANLARINI İNCELEME
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Plan İncelemesinin Tamamlanması
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5 TEDAVİ PLANLARINI
KAYDETME

5.1 Giriş

Arka Plan

Plandan memnunsanız Next öğesini seçin. Şunları yapabilirsiniz:
• Planı kaydetmek,
• Planınızın bir PDF’ini veya çıktısını oluşturmak,
• Planı DICOM’a aktarmak. Bu şekilde onu bir Record and Verify (R&V) sistemine, Dose Review

ve ExacTrac öğelerine aktarabilirsiniz.
NOT: Tedavi planı parametreleri, yalnızca doğruluk ve eksiksizlik açısından incelendikten sonra
tedavi için kullanılabilir. 

Hasta adı ve kimliğine yönelik değişikliklere dikkat edilmelidir. Örneğin özel karakterlerin kullanımı,
istenmeyen hasta dosyası kopyalarına neden olabilir.

Uyarı
IEC 62083 düzenlemeleri uyarınca tüm tedavi planı parametrelerinin, üçüncü taraf
sistemine dışa aktarılmadan önce kalifiye personel tarafından uygun biçimde incelenip
onaylandığını doğrulamanız gerekir.
Genel olarak yazılım, verileri tüm önemli R&V sistemlerine aktarabilir. Daha fazla bilgi için DICOM
dışa aktarma hakkındaki bölüme bakın.

Birimler

PDF’teki tüm ölçümler metrik birimler cinsinden belirtilir. Birim belirtilmemişse birimin milimetre
cinsinden olduğu varsayılır.

Modülasyon Karmaşıklık Skoru (MCS)

①

MCS ①, Objects and Constraints altındaki Treatment Delivery PDF’inde görüntülenir ve tedavi
planının karmaşıklığına dair bir ölçümünü verir. Işınlanan dozla ağırlıklandırılan her kontrol noktası
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için komşu yaprakların konumlarını ve maksimumum açıklıktan sapmayı dikkate alır. 1.0 değeri
her kontrol noktası için en basit biçimdeki, yani tekdüze, dikdörtgen bir açıklığı belirtir. Daha düşük
veriler daha karmaşık şekiller belirtir. MCS’nin nasıl hesaplandığına dair daha fazla bilgi için
aşağıdaki yayınlara bakın:
1. A new metric for assessing IMRT modulation complexity and plan deliverability. McNiven AL,

Sharpe MB, Purdie TG. Med Phys. 2010 Feb;37(2):505-15.
2. Impact of plan parameters on the dosimetric accuracy of volumetric modulated arc therapy.
Masi L, Doro R, Favuzza V, Cipressi S, Livi L. Med Phys. 2013 Jul;40(7):071718. doi:
10.1118/1.4810969.

Giriş
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5.2 Bir Planın Kaydedilmesi

Güvenlik Bildirimleri

Uyarı
Planlama bilgileri (örn. tedavi konumları) doğrudan herhangi bir hasta konumlandırma
sistemine aktarılır ve bu sistem tarafından kullanılırsa (ExacTrac dışa aktarma veya DICOM
dışa aktarma kullanarak) o zaman karşılık gelen tedavi planı da tedavi için kullanılmalıdır.

Uyarı
Brainlab, konturları çok yüksek bir hassasiyetle saklar. DICOM’daki bir sınırlama nedeniyle,
yapıları yeniden oluşturmak için kullanılan kontur noktalarının miktarı DICOM RT Structure
Set’e yazılmadan önce azaltılmış olabilir. Bu ise konturların istenmeyen deformasyonuna
ve hacim boyutunda farklılıklara neden olabilir. Bu nedenle üçüncü taraf sisteminin içine
aktardıktan sonra konturların doğruluğunu dikkatlice doğrulayın.

Uyarı
Bilgiler radyoterapi tedavisi amaçları için kullanılmadan önce tüm plan raporları kalifiye bir
kişi tarafından onaylanmalıdır.

Uyarı
Brainlab kolimatör boyutları ve konumları, cihaz açıları ve doz özellikleri dahil ancak
bunlarla sınırlı olmaksızın tüm tedavi parametrelerini, doğrudan tedavi uygulama
sisteminde doğrulamak için doğrulama planı raporlarının kullanılmasını önerir.

Uyarı
Çıktıda derinlik eşdeğerliliğini ve doku giriş noktasını doğrulayın.

Uyarı
Nihai planı, PDF’i oluşturduktan ve inceledikten hemen sonra üçüncü taraf sistemine
aktarın.

Uyarı
Tüm basılı koordinatlar sadece onaylanmış konumlandırma sistemleriyle geçerlidir.

Uyarı
Önceden dışa aktarılan bir tedavi planı ilk dışa aktarmadan sonra değiştirildiyse ilgili tüm
tedavi cihazlarının, karşılık gelen tedavi planı parametrelerinin güncellenmiş sürümünü
aldıklarından emin olun. Bu, R&V sistemlerini, hasta konumlandırma sistemlerini vb. içerir
ancak bunlarla sınırlı değildir. Ayrıca, ilgili her kişi uygun şekilde bilgilendirilmelidir (örn.
fizikçi, hekim, terapist).

Uyarı
Elekta Agility makinelerindeki lineer hızlandırıcı kumandası yaprakları jaw’ların arkasına
yeniden konumlandırırsa doz algoritmaları bunu dikkate alamaz. Lineer hızlandırıcı
kumandasının sağladığı büyük boşluklar, birkaç yüzdelik küçük doz tutarsızlıklarına yol
açarak geri saçılma koşullarını değiştirebilir.
NOT: Kapalı yaprak çiftlerini jaw’ların arkasına taşımak teknik olarak her zaman mümkün değildir.
Kapalı yaprak çiftlerinin jaw’ların arkasına konumlandıklarından emin olmalısınız.
Konumlandırılmamışlarsa ortaya çıkan doz sızıntısının kabul edilebilir olup olmadığına kendiniz
karar vermelisiniz. 

NOT: Maksimum izin verilen jaw hızı, Elekta Agility lineer hızlandırıcı kullanan dinamik ark ve
VMAT tedavileri için planlama sistemi tarafından dikkate alınmaz. Bu durum şuna yol açabilir:
• Jaw hızının aşılabileceği vakalarda doz oranında azalma nedeniyle biraz daha uzun tedavi
süresi
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• Yanlış doz uygulaması (rutin kalite güvencesi testlerinizin bu tür tutarsızlıkları saptayabilmesini
sağlayın)

• Uygulama sistemi tarafından doz planının reddedilmesi 

Uyarı
Nispeten büyük minimum yaprak aralığı gerektiren MLC’ler için çok küçük veya dar
hedefler planlamayın.

Bir Tedavi Planının Kaydedilmesi

Adım

1.

Sayfayı kaydedip dışa aktarmaya ilerlemek için Next öğesini seçin.

2. İlk önizleme PDF’i üzerinde plan içeriğini inceleyin.

Bir Planın Kaydedilmesi
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Adım

3.

Nihai PDF planı için tedavi planları arasında açıkça ayrım yapan plan ayrıntılarını girin:
• Plan Name: Benzersiz ve anlamlı bir ad girin.
• Plan Intent: Örneğin küratif veya palyatif. Mevcut plan amaçları ve varsayılan plan

amacı, gerekirse kurulum sırasında yapılandırılabilir.
NOT: Bir akseptans makine profili veya HU-ED tablosu kullanılırsa Plan Intent, MAC-
HINE_QA, SERVICE veya RESEARCH ile sınırlıdır. 

• Plan Content: Plan hesaplama bilgilerinden otomatik olarak oluşturulur.
• Plan Description: Gerekirse bir açıklama girin.
• Save as Approved Plan (isteğe bağlı): Windows kullanıcı adı ve parolanızı girin.

Onaylanmış durumu kaldırmak için onay işaretini seçin.
• Domain: Birden fazla alan adı varsa açılır listeden seçin.

4.

Bir tedavi planını hasta verisi setiyle birlikte seçtiyseniz seçilen planı güncellenmiş planla
değiştirmek isteyip istemediğiniz sorulur:
• Planı değiştirmek (ve böylece güncellemek) için Yes öğesini seçin.
• Plan ayrıntılarına dönüp planı yeni bir adla kaydetmek için No öğesini seçin.
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Adım

5.
Save öğesini seçin.
Artık bu plan hasta verisi setiyle birlikte seçim için kullanılabilir. Plan onay-
lanmışsa plan adının yanında bir onay işareti görüntülenir.

6.

PDF seçenekleri listesinden seçin.
Yazılım her seçenek için ayrı bir PDF oluşturur. Treatment Parameters PDF’i zorunludur
ve seçimi kaldırılamaz.

Bir Planın Kaydedilmesi
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Adım

7.

PDF’teki hataları ve uyarıları inceleyin.
NOT: Tedavi planlaması hataları ve uyarıları hakkındaki bilgiler, PDF’in başında bulunur.
PTV ve OAR’larla ilgili reçete dozu ve parametreler hakkındaki bilgiler, izomerkez ve ma-
kine bilgileri, PDF’in ortasında, onay sayfasından önceki bölümde bulunur. 

8.

İlerlemek için Save PDF veya Print PDF öğesini seçin.

9.

Listelenen PDF’lerin kaydedileceği bir dosya konumu seçin veya PDF’i yazdırmak için ya-
zıcıyı seçin.
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Adım

10. PDF çıktısında tedavi planı parametrelerini inceleyin. Sonuçlar yeterliyse sonraki adıma
ilerleyin. Dışa aktarmak istemiyorsanız yazılıma dönmek için Back öğesini seçin.

11.

Export Options menüsünü açın.
R&V Plan ID girmeli ve dışa aktarmak için Export Target seçmelisiniz.
NOT: R&V Plan ID harici sistemlerde tanımlama içindir. Bu nedenle harici sistemin karak-
ter sınırlamalarını dikkate alan anlamlı bir R&V planı veya kurs ID oluşturun (örn. maks.
13−15 adet sadece alfanümerik karakterler, boşluk yok). 

Bir Planın Kaydedilmesi
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Adım

12.

Planı daha önce onaylamadıysanız bir iletişim kutusu dışa aktarımı iptal edip geri dönmek
ve planı onaylamak isteyip istemediğinizi sorar:
• Geri dönüp onaylamak için Yes öğesini seçin
• Dışa aktarmaya devam etmek için No öğesini seçin

NOT: Hasta tedavisi için DICOM dışa aktarımdan önce tedavi planını doğruluk ve eksik-
sizlik açısından inceleyip onaylamalısınız. 

13.

Export öğesini seçin.
Planı dışa aktarmak istemiyorsanız Back öğesini seçin.

14. Exit öğesini seçin.
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6 TEDAVİ PLANLARINI DIŞA
AKTARMA

6.1 DICOM’a Dışa Aktarma

DICOM Dışa Aktarma İletişim Kutusu

Şekil 36  

Yazılım otomatik olarak DICOM’a dışa aktarır. Dışa aktarım sırasında bir iletişim kutusu
görüntülenir.

DICOM Uyumluluğu

DICOM’a dışa aktarma ancak plan optimizasyonu yapıldıktan sonra mümkündür. Yazılım, üçüncü
taraf sistemlerine bilgileri göndermek için aktarma protokolü olarak DICOM 3.0 Merge kitaplığını
kullanır. DICOM, farklı tedarikçi sistemleri arasında genel birlikte çalışabilirliği kolaylaştırır. Bu
yazılımda kullanıldığı haliyle DICOM RT (Radyoterapi), iki veya daha fazla sistem arasında
spesifik dijital görüntüler ve grafiksel veya görüntü dışı verilerin aktarımını işlemek için kullanılan
en son DICOM nesneleri alt kümesidir.
Ayrıntılı bilgi için bkz. son DICOM Uyumluluğu bildirimleri: www.brainlab.com/DICOM.
Brainlab tarafından gerçekleştirilen DICOM yapılandırması, birlikte çalışabilirliğin her zaman doğru
olduğuna dair bir garanti verildiği anlamına gelmez. Kullanıcılar ekipmanların tam işlevsel
olduğunu ve doğru sonuçlar ürettiğini doğrulamalıdır.

Uyarı
Üçüncü taraf planlama sistemlerinden içe aktarılan veya bu sistemlere dışa aktarılan yapı
şekillerini dikkatlice inceleyin. DICOM standardının doğası gereği farklı TPS tedarikçileri
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arasında DICOM standardına dair farklı yorumlar nedeniyle aktarım sırasında bazı yapılar
değiştirilebilir veya kazayla değişikliğe uğrayabilir.

Yapıların şekli ve hacmi, konturları temsil eden farklı algoritmalar nedeniyle sistemden
sisteme hafif farklılık gösterebilir. Bu nedenle yapıların üçüncü taraf sisteme alındıktan
sonra dikkatlice doğrulanması gerekir.

DICOM kendi başına birlikte çalışabilirlik garantisi vermez. Ancak Uyumluluk Bildirisi, aynı
DICOM işlevselliğini destekleyen farklı uygulamalar arasındaki birlikte çalışabilirliğe
yönelik birinci seviye validasyonu kolaylaştırır. Uyumluluk Bildirisi, kullanıcı tarafından
DICOM standardıyla birlikte okunup anlaşılmalıdır.

IEC 62266 “Guidelines for implementation of DICOM in radiotherapy” (Radyoterapide
DICOM’un uygulanmasına yönelik kılavuz), bölüm 11 “Caution to Users” (Kullanıcıların
Dikkatli Olması Gereken Hususlar) uyarınca: “[...] radyasyon onkolojisi ekipmanı alıcıları,
ekipmanlarının diğer ekipmanlarla gerçekten iletişim kuracaklarını ve DICOM protokolleri
ve tanımlarını kullanarak bilgileri başarılı şekilde aktaracaklarını doğrulamalıdır.”

Üçüncü Taraf DICOM Arayüzleri

IEC 62083 düzenlemeleri uyarınca giriş verilerinin doğruluğu doğrulanmalı ve eksiksiz tedavi
planları kalifiye bir personel tarafından uygun biçimde incelenip onaylanmalıdır.

Uyarı
Brainlab uygulaması tarafından içe aktarılan tüm verileri eksiksizlik ve doğruluk açısından
doğrulayın, çünkü DICOM standardının farklı yorumları, DICOM protokolü tarafından
aktarılan veri temsilinin farklı biçimlerde uygulanmasına yol açabilir.

DICOM standardı, bir DICOM dosyasının bütünlüğünün Brainlab sistemine alınmadan önce
bozulup bozulmadığının doğrulanmasına dair bir yol sağlamadığından DICOM aktarımını
sadece ağ üzerinden kullanmanız önerilir. Bu şekilde verilerin veri alışverişi sırasında
kolayca manipüle edilmemesi garantilenir. DICOM verileri herhangi bir depolama ortamına
dosya şeklinde yazılırsa her türlü manipülasyondan kaçınmak için bu bilginin, yazılı veya
basılı hasta kayıtlarına gösterilen aynı özenle işlenmesi önerilir.

Güvenlik Bildirimleri

Konturlar (veya kontur noktalarının miktarı) azaltılarak küçük konturlar, büyük nesnelere
göre daha büyük ölçekte deforme olabilir, hatta tamamen yok olabilir. Bu nedenle üçüncü
taraf sistemine alındıktan sonra konturların doğruluğunu (örn. konturların görüntülere
düzgün biçimde hizalandığını) dikkatlice doğrulayın.

Dışa Aktarma Platformu Dosyaları

Kliniğinizde dışa aktarılan DICOM verilerinin amaçlanan sonraki kullanımına bağlı olarak çeşitli
dışa aktarma platformu dosyaları Brainlab destek uzmanınız tarafından gereksinimlerinize göre
önceden tanımlanır.
• Dışa aktarma sırasında mevcut olan seçenekleriniz, mevcut arşiv için seçilen dışa aktarma

platformu dosyasında yapılandırılan ayarlara bağlı olarak bir miktar değişiklik gösterebilir.
• Güvenlik nedenleriyle tedavi planlarına yönelik dışa aktarma platformu dosyaları sadece
Brainlab desteği tarafından düzenlenebilir.

• Varsayılan dışa aktarma platformunun kullanılması yanlış tedaviyle sonuçlanabilir.
• Destek mühendisi Doz Dışa Aktarımı modunu Plan yerine Beam olarak değiştirirse büyük doz
hacimleri bulunan çok sayıda ışının tanımlanması halinde yazılım belleğinin dolabileceğini
unutmayın.

DICOM RT dışa aktarma dosyalarını R&V sistemine alarak dinamik ark tedavi modalitesini
doğrulayın. Bu parametreler lineer hızlandırıcı konsoluna aktarılabilir ve “ışın açık” mümkündür.
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6.2 Dışa Aktarmanın Dose Review için Hazırlanması

Dose Review 2.0

Dose Review 2.0 içinde planları incelemek için bu tedavi planlaması yazılımında bir planı
kaydedin ve planı Dose Review 2.0 içine yükleyin. Daha fazla bilgi için Dose Review Yazılım
Kullanım Kılavuzu’na bakın.

Dose Review 1.0

Dose Review 1.0 içinde planları incelemek için Brainlab desteği, bu tedavi planlaması
yazılımından bu yazılımın ona eriştiği konuma otomatik dışa aktarım yapılandırmalıdır. Plan dışa
aktarıldıktan sonra planı Dose Review 1.0 içinde açabilirsiniz.
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6.3 ExacTrac’e Dışa Aktarma

Arka Plan

Bu yazılım DICOM dışa aktarmadan sonra tedavi planını otomatik olarak ExacTrac hasta
konumlandırma sistemine aktarır.
Ayrı bir dışa aktarma platformu dosyası yapılandırılmışsa ExacTrac ve R&V sistemine dışa
aktarımın eşzamanlı olarak yapıldığından emin olmalısınız.

ExacTrac’e Dışa Aktarma
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6.4 Tedavi Uygulaması

Güvenlik Bildirimleri

Görüntü rehberliğinde radyoterapi (IGRT) için kabul edilmeden önce, içe aktarılan veri setlerinin
veya yüklenen verilerin tutarlılığı, doğruluğu ve eksiksizliği, IGRT ekipmanı tarafından kontrol
edilmelidir.

Uyarı
Aşırı parametrelerle (örn. yüksek doz oranı, ışın başına düşük MU veya yüksek yaprak hızı)
bir tedavi uygulama sistemi kullanmak planlanan tedavi dozunun yanlış uygulanmasına yol
açabilir. Planlanan tedavi dozunun doğru uygulanmasını garantilemek fizikçinin
sorumluluğundadır. Buna, uygun tedavi parametrelerinin seçimine dair sorumluluk dahildir.

Uyarı
Tedavi uygulama sisteminin bir veya daha fazla bileşeni değişikliğe uğramış, değiştirilmiş
veya yeniden kalibre edilmişse kalite güvencesi prosedürleriniz uyarınca tedavi uygulama
sistemiyle birlikte tedavi planlaması sisteminizde bir yeniden validasyon yapmalısınız.
Sistemin dozimetrik parametrelerini etkileyen bileşenler değiştirilmişse ışın verileri
ölçümlerini tekrarlayın ve Physics Administration aracını kullanarak revize edilen verileri
sisteme girin.

Uyarı
Birden fazla planlama sistemi kullanılırsa tutarlılığı garantilemek için tüm nihai
konumlandırma ve tedavi parametreleri, aynı tedavi planlaması sistemi tarafından
sağlanmalıdır. Örneğin bu yazılımdaki bilgiler doğrudan hasta konumlandırması için
kullanılırsa karşılık gelen tedavi planı da bu yazılımdan gelmeli ve tedavi planı başka
herhangi bir tedavi planlaması sistemi tarafından değiştirilmemelidir.

Uyarı
Tedaviden önce tüm konturları (PTV, OAR’lar vb.) inceleyin.

Uyarı
Hasta tedavisini başlatmadan önce ışın profilleri dahil tedavi planlaması sisteminin sistem
kabulü, doğrulaması ve validasyonunu tamamlamalısınız.

Uyarı
Tedaviden önce, seçilen tedavi masasının tedavi planlaması sırasında kullanılan tedavi
masasıyla aynı olduğunu tedavi odasının içinden doğrulamak sizin sorumluluğunuzdur.

Uyarı
Tedaviden önce, seçilen gantri ve masa açılarının hastaları yaralamadan veya tedavi
uygulama sistemi gibi ekipmanlara hasar vermeden tedaviyi gerçekleştirmek için
kullanılabileceğini tedavi odasının içinden doğrulamak sizin sorumluluğunuzdur.

Uyarı
Yazılımdaki çarpışma uyarısı, lineer hızlandırıcı gantrisi ve tedavi masası arasındaki olası
çarpışmalar konusunda uyarıda bulunur. Kesin bir çarpışma öngörü aracı olarak
tasarlanmamıştır. Tedavi kurulumu ve/veya hasta anatomisine bağlı olarak uyarı mesajı
olmasa bile çarpışmalar meydana gelebilir. Tedaviden önce çarpışma olmadan tedavinin
mümkün olduğunu doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır.

Uyarı
Makine yapılandırmalarının (jaw ayarları dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın) farklı
yapılandırma konumları (örn. tedavi planlaması sistemi, R&V sistemi ve tedavi uygulama
sistemi) arasında her an senkronize olduklarından emin olmak sizin sorumluluğunuzdur.
Planlama için kullanılan makine yapılandırması ile tedavi için kullanılan makine
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yapılandırması arasındaki herhangi bir uyumsuzluk, istenmeyen tedavi uygulamasına veya
klinik iş akışında bozulmaya yol açabilir.

Uyarı
CW (saat yönünde)/CCW (saatin tersi yönünde) tedaviler: Gantrinin dönüş yönü, planlama
sürecindeki farklı aşamalarda karıştırılabilir (örn. MLC şekilleri ters yüz edilmiş gantri
dönüşü nedeniyle yansıtılmalı hale gelebilir veya çıktı seçilen dönüş yönünü açık şekilde
belirtmez). Tedaviden önce R&V sisteminize doğru gantri dönüş yönünün aktarıldığını ve
lineer hızlandırıcı konsolunda görüntülendiğini doğrulayın.

Uyarı
Genel olarak sistemin kullanım amacı, bir hastayı MLC açıklığını bloke eden birincil
jaw’ların bulunduğu bir plan kullanarak tedavi etmek değildir. Tek istisna, muhafaza
yaprakları ve Jaw İzleme özelliğinin davranışı nedeniyle Elekta Agility MLC’dir. Elekta
Agility MLC’ye yönelik tedavi planlarında jaw’lar, MLC alanıyla çakışır. Elekta Agility MLC’yi
kullanmak için Brainlab Fizik Teknik Referans Kılavuzu’nda belirlenen ilave ışın verisi
ölçümleri gereklidir.

Uyarı
Brainlab tarafından geri gönderilen verilerin doğruluğunu doğrulamak ve Brainlab
tarafından sağlanan her türlü geri bildirim veya önerinin doğruluğunu doğrulamaktan
tamamen siz sorumlusunuz. Herhangi bir hasta tedavisini gerçekleştirmeden önce Brainlab
tarafından geri gönderilen verilerin güvenliğini ve etkililiğini doğrulamalısınız.

Kalite Güvencesi

Uyarı
Tedavi planlaması ve tedavi uygulama sistemlerinin hatalarını, sınırlamalarını veya
tutarsızlıklarını saptamaya uygun kapsamlı bir kalite güvencesi programı oluşturmak sizin
sorumluluğunuzdur. Daha ayrıntılı bilgi için Brainlab Fizik Teknik Referans Kılavuzu’ndaki
kalite güvencesi bölümüne başvurun.

Uyarı
Ark tedavilerine yönelik Pencil Beam doz hesaplaması, bitimli bir ark adım boyutu (derece
cinsinden) kullanarak ayrı bir gantri açısı ızgarası üzerinde gerçekleştirilir. Bu nedenle
hesaplanan doz yanlış olabilir. Her ark tedavi planı için bir fantom doğrulaması yapılması
şiddetle önerilir.

Uyarı
Fantomlar kullanarak sistemin mutlak doğruluğunu tedavi uygulama sistemleriyle birlikte
ölçün. Doğru tedavi uygulamasını garantilemek için plan parametreleri yapılandırılırken
ölçülen doğruluk dikkate alınmalıdır.

Uyarı
Tedavi planının hastaya düzgün biçimde gönderilmesini sağlayın. Her tedavi planı için fiili
tedavi sırasında gerçek hasta için kullanılacak olan tam olarak aynı parametre ayarlarını
kullanarak fantom doğrulaması yapılması şiddetle önerilir.

Uyarı
Her hasta tedavi planı için planlanan lineer hızlandırıcı yapılandırmasının doğru şekilde
lineer hızlandırıcıya aktarıldığını ve uygulandığını doğrulamalısınız. Buna düzleştirme
filtresi modu ve aksesuar yapılandırmaları dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

Uyarı
Stereotaktik radyocerrahi (SRS) gibi stereotaktik tedaviler, fraksiyon başına çok yüksek doz
oranları ve dozlar içerir ve tipik olarak azaltılmış hedef hacim marjlarıyla planlanır. Bu
nedenle tedavi planlaması, plan aktarımı ve tedavi uygulaması sırasında ilave güvenlik
önlemleri almalısınız. Her stereotaktik hasta tedavisinden önce ilave kalite güvencesinin
yapılması şiddetle önerilir.
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Uyarı
Tedaviden önce hasta kurulumunun, uygun bir konum doğrulama yöntemiyle doğrulanması
ve teyit edilmesi önerilir. Fiili hasta setup yöntemini test etmek için fantomlar kullanılarak
örnek planlar oluşturulabilir.

Uyarı
Brainlab tedavi planlaması sisteminin, doğru şekilde yapılandırıldığından ve
yapılandırmanın tedavi uygulama sistemlerinin parametrelerini yansıttığından emin olun.
Bu parametreler lineer hızlandırıcı ölçek kuralı, mekanik sınırlar veya SRS ve FFF
(düzleştirme filtresi içermez) gibi lineer hızlandırıcı enerji veya akıcılık modları gibi
dozimetrik parametreler içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Uyarı
Her zaman bir hastayı tedavi etmek için kullanılan tedavi uygulama sistemlerinin planlama
süreci sırasında amaçlananla aynı olduklarından emin olun (yani, seçilen makine profili
tedavi makinesine karşılık gelir).

Uyarı
R&V sistemine dışa aktarılan tüm tedavi parametrelerini, yazılımdan alınan çıktıyla
karşılaştırın.

Uyarı
Dozimetri ekipmanınızın imalatçısının sağladığı özelliklere ve önerilere dikkatlice uyun.
Dozimetri ekipmanını belirlenen alan boyutları aralığı dışında veya başka şekilde yanlış
kullanmak yanlış doz hesaplamalarına yol açabilir.

TEDAVİ PLANLARINI DIŞA AKTARMA
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7 CLINICAL PROTOCOL
EDITOR

7.1 Klinik Protokollerin Yapılandırılması

Clinical Protocol Editor

Clinical Protocol Editor bir plan hesaplamasında kullanılan çeşitli değişkenleri tanımlamanızı
sağlar. Yerel sürücünüzde kendi klinik Protocol ve Setup’ınızı oluşturabilirsiniz.

Uyarı
Clinical Protocol Editor şablonlarındaki değişiklikler ancak yazılım tekrar başlatıldığında
geçerlidir.

Klinik Protokol Şablonlarının Değiştirilmesi

①

②

Şekil 37  

Adım

1. Bir grup varsayılan şablona erişmek için aşağıdaki adımlardan birini yerine getirin:
• Kurulumunuza bağlı olarak masaüstünüzden veya Origin Server arayüzünüzden Cli-
nical Protocol Editor uygulamasını başlatın veya

• Windows Explorer (Windows Gezgini) kullanarak %BRAINLAB_SHARED%/RT/
ClinicalProtocols/SpineSRS<version #> adresine gidin ve istediğiniz dosyayı açın.

CLINICAL PROTOCOL EDITOR
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Adım

2. Görüntüleme modunu Adjustment olarak değiştirin ve değişikliklere izin
vermek için parolanızı girin.

3. Bir değeri düzenlemek için bir parametrenin üzerine çift tıklayın.
Bir açılır pencere açılır ①. Yararlı düzenleme bilgileri için açıklamayı okuyun ②.

4. Sonraki tablolarda değişkenleri yapılandırın.

5. Klinik kullanım için yeni bir klinik protokol oluşturmak üzere şablonu yeniden adlandırın.

6. Save öğesini seçin.
Doğru yazılım sürümü için ilgili Brainlab klasörüne gidin (örn. %BRAINLAB_SHARED
%/RT/ClinicalProtocols/SpineSRS1.5). Dosyadaki ad ile dosya adı arasında tutarlılığı ga-
rantilemek için önerilen adın seçilmesi önerilir.

7. Örnekler klasöründeki örnek protokollere artık ihtiyaç kalmadığında onları, Windows Exp-
lorer (Windows Gezgini) kullanarak %BRAINLAB_SHARED%/RT/ClinicalProtocols adre-
sine gidip karşılık gelen dosyaları veya örnekler klasörünün tamamını silerek dosya siste-
minden silebilirsiniz.
Örnekler Protocol ve Setup seçiminde artık yazılımda mevcut değildir.

Geçersiz Değerlerin Otomatik Olarak Düzeltilmesi

①

Şekil 38  

Bazı değerler, diğer parametrelerin içindeki değerlere bağlıdır. Bir değeri bağlı bir değeri ihlal
edecek biçimde kazara değiştirirseniz yazılım, ilgili değeri kısıta uyacak şekilde otomatik olarak
düzeltir. Örneğin, istenen kapsama hacmi her zaman ≥ tolere edilen kapsama hacmi olmalıdır. Bu
nedenle tolere edilen kapsama hacminden daha düşük bir istenen kapsama hacmi girerseniz
tolere edilen kapsama hacmi otomatik olarak ayarlanır ①; tam tersi de geçerlidir.

Klinik Şablon Değerlerinin İçe Aktarılması

Adım

1. Geçerli Examples_x.x (“x.x” geçerli yazılım sürümünü belirtir) klasöründen bir şablon dos-
yası açın.
Bir şablon dosyasının yazılım sürümü Type parametresinin yanında görüntülenir.
NOT: Sürüm 1.0 bir sürüm sayısı içermez. 

2. Görünüm modunu Adjustment olarak değiştirin.

Klinik Protokollerin Yapılandırılması

90 Yazılım Kullanım Kılavuzu Rev. 1.1 Spine SRS Sür. 1.5



Adım

3.
İçe aktarma simgesini seçin.

4. Önceki yazılım sürümünde düzenlenen dosyaya gidin ve dosyayı içe aktarın.
İçe aktarılan değerler, değerin kökenini belirten yorumlarla işaretlidir.

5. Şablon dosyası içinde adı değiştirin ve dosyayı karşılık gelen sürüm x.x (“x.x” yeni yazılım
sürümünü belirtir) klasöründe önerilen adla kaydedin.

6. İçe aktarmadan sonra içe aktarılan ve aktarılmayan değerleri güvenirlilik açısından kontrol
edin ve gerekirse düzenleyin. Aşağıdaki hususları dikkate alın:
• Sadece geçerli görünümde değiştirilebilir olan değerler içe aktarılır.
• Sadece protokolün güncel sürümü için geçerli olan değerler içe aktarılır.
• Eski dosya sürümündeki değerler yeni dosya sürümündeki değerlere bağlıysa yazılım
yeni dosya sürümündeki varsayılan değerleri eski dosya sürümündeki bağlılıklarıyla
eşleştirmek üzere otomatik olarak ayarlayabilir.

Aşağıdaki değerler yazılımın bu sürümü için yenidir ve bu nedenle önceki sürümden içe
aktarılmaz:

Protokol Şablonları:
- Prescription: Tolerated Dose Deviation of Maximum/Desired Dose Constraint,

SRS Prescription (controlled inhomogeneity)
- Boost bölümündeki bütün kalemler
- Her OAR için: Tolerated Dose Deviation, Maximum Dose Mode
- Dose Grid Parameters: (eskiden sadece Monte Carlo Statistical Dose Result

Type modunda)
• Kurulum Şablonları: Önceki sürümden bu yana yeni kalem eklenmediğinden tüm de-
ğerler yeni şablondan farklıysa içe aktarılır.

NOT: Bu yeni değerleri dikkatlice kontrol edin ve gerekirse varsayılanı değiştirin. 

NOT: Uyarı mesajları, bir parametrenin değeri içe aktarılamadığında sizi bilgilendirir. 

CLINICAL PROTOCOL EDITOR
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7.2 Clinical Protocol Editor İşlevleri

Clinical Protocol Editor Simgeleri

Seçenekler Açıklama

Değer değiştirilmemiştir.

Değer değiştirilmiştir.

Değer salt okunurdur (düzenlenemez).

Değer geçersizdir.

Daha fazla seçenek görüntüler.

Giriş ekler (geçerliyse).

Giriş siler (geçerliyse).

Yeni bir klinik protokol açar veya geçerli dosyayı yeniden yükler.

Değişiklikler yaptığınız anda kayıt simgesi griden renkliye döner ③. Yeni bir şab-
lon oluşturmak için dosya adını değiştirebilirsiniz.
Oluşturulabilecek klinik protokol şablonların sayısı sınırsızdır.

Geçerli klinik protokol dosyasını kapatır.

Geçerli klinik protokol dosyasının görüntüleme modunu değiştirir. Varsayılan ile di-
ğer modlar arasında değişiklik yapmak için geçerli klinik protokol şablonunu kay-
detmeniz ve bir parola sağlamanız gerekir.

Değerleri eski bir klinik protokolden geçerli açık protokole aktarır ve geçerli değer-
lerin üzerine yazar.
NOT: Şu modda olmanız gerekir: View Mode: Adjustment. 

Geçerli klinik protokol şablonundaki değişikliklerin geçmişini görüntülemek için se-
çin.

Seçilen bütün kalemleri eşzamanlı olarak genişletir.

Clinical Protocol Editor öğesinden çıkar.

Protokol Şablonu

Aşağıdaki tablodaki “Tümör” şunu ifade eder:
• Boost nesnesi yoksa PTV
• Boost nesnesi varsa PTV – boost

NOT: Protocol şablonlarının düzenlemesi parola korumalıdır. 

Clinical Protocol Editor İşlevleri
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Değişken Açıklama

Type

Türle birlikte protokolü ve yazılım sürümünü tanımlar.
NOT: Yazılım sürümü 1.0 bir sürüm sayısı içermez. 

NOT: Tür sabittir ve değiştirilemez. 

Name
Protokol adını tanımlar.
NOT: Bu yazılımda görünürdür. Diğer değerlerle çelişmeyen
anlamlı bir ad oluşturun. 

Purpose

Protokolün amacını tanımlar.
Demo: Protokol sadece sunum amaçlarıyla sağlanmıştır.
Klinik kullanım için değildir.
Clinical Use: Protokol klinik kullanıma uygundur.

Prescription

Fractions Tedavi için fraksiyon sayısını girin.

Prescription/Coverage Dose
(Gy)

Reçete/kapsama dozunu girin. Bu değer 1,0 ile 99,9 Gy ara-
sında olmalıdır.
NOT: Bu değer, ≥ boost nesnesinin reçete/kapsama dozu ve
≤ tümörün maksimum/istenen doz kısıtı şeklinde olmalıdır. 

Desired Coverage Volume (%)

Tedavi sırasında dozun ideal olarak kapsaması gereken tü-
mör hacminin yüzdesini girin. Bu değer %50 ile 99,9 arasın-
da olmalıdır.
NOT: Bu değer ≥ tolere edilen kapsama hacmi şeklinde ol-
malıdır. 

Tolerated Coverage Volume (%)

Tedavi sırasında dozun kapsaması gereken tümör hacminin
minimum tolere edilen yüzdesini girin. Bu değer %50 ile
99,9 arasında olmalıdır.
NOT: Bu değer ≤ istenen kapsama hacmi olmalıdır. 

Maximum/Desired Dose Cons-
traint Dose (Gy)

Mutlak maksimum/istenen doz kısıtını girin veya boş bıra-
kın. Bu değer 1,0 ile 99,9 Gy arasında olmalıdır.
Maksimum/istenen doz kısıtı ayarlandıysa tümörün reçete/
kapsama dozu, %IDL’nin %50 ile 100 arasında olmasını
sağlayacak şekilde maksimum/istenen doz kısıtının %50 ila
100’ü olmalıdır; aksi halde reçete/kapsama dozu buna göre
uyarlanır.
Bu değer ≤ boost nesnesinin maksimum/doz kısıtı (bkz.
aşağıda Boost) şeklinde olmalıdır.
• SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = yanlış
ise: Bu ayar isteğe bağlıdır ve maksimum doz kısıtı olarak
ayarlanır.

• SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = doğru
ise: Bu ayar gereklidir ve istenen doz kısıtı olarak ayarla-
nır.

Maximum/Desired Dose Cons-
traint Volume (%)

Maksimum/istenen doz kısıtı hacmini girin. Bu değer %0 ile
50 arasında olmalıdır.
• SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = yanlış
ise: Bu ayar maksimum doz kısıtı olarak ayarlanır.

• SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = doğru
ise: Bu ayar istenen doz kısıtı olarak ayarlanır.

Tolerated Dose Deviation of Ma-
ximum/Desired Dose Constraint
(%)

Maksimum (SRS dışı reçete için) veya istenen (SRS reçete-
si için) doz kısıtlarından tolere edilen sapmayı girin. Bu de-
ğer, plan analiz tablosundaki renkli sembolleri etkiler. Bu de-
ğer %0 ile 10 arasında olmalıdır.

CLINICAL PROTOCOL EDITOR
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Değişken Açıklama

SRS Prescription (controlled in-
homogeneity)

True: SRS Prescription (controlled inhomogeneity) mo-
dunu etkinleştirin. Algoritma, dozu tümör hacmi içinde ho-
mojen olmayan bir biçimde dağıtmaya çalışır. İstenen doz
kısıtı, ulaşılması gereken bir reçete noktası olarak işlenir.
False: SRS Prescription (controlled inhomogeneity) mo-
dunu devre dışı bırakın. Algoritma, dozu tümör hacmi içinde
homojen bir biçimde dağıtmaya çalışır. Algoritma maksimum
doz kısıtını aşmamaya çalışır.

Boost

Use for Normalization
True: Algoritma normalleştirme için boost nesnesini kullanır.
False: Algoritma normalleştirme için PTV – boost’u kullanır.

Prescription/Coverage Dose
(Gy)

Boost’a uygulanacak toplam dozu girin.
Örneğin PTV – boost 15 Gy, boost ise ilave bir 3 Gy almalı-
dır; böylece toplam doz 18 Gy olur. Bu değer 1 ile 99,9 Gy
arasında olmalıdır.

Desired Coverage Volume (%)

Tedavi sırasında dozun ideal olarak kapsaması gerektiği
boost hacminin yüzdesini girin. Bu değer %50 ile 99,9 ara-
sında olmalıdır.
NOT: Bu değer ≥ boost nesnesinin tolere edilen kapsama
hacmi olmalıdır. 

Tolerated Coverage Volume (%)

Tedavi sırasında dozun kapsaması gerektiği boost hacminin
minimum tolere edilen yüzdesini girin. Bu değer %50 ile
99,9 arasında olmalıdır.
NOT: Bu değer ≤ boost nesnesinin istenen kapsama hacmi
olmalıdır. 

Maximum/Desired Dose Cons-
traint Dose (Gy)

Boost’a uygulanacak olan maksimum/istenen doz kısıtı do-
zunu girin veya boş bırakın. Bu değer 1 ile 99,9 Gy arasında
olmalıdır.
Boost nesnesi için maksimum/istenen doz kısıtı ayarlandıy-
sa boost nesnesinin reçete/kapsama dozu, %IDL’nin %50
ile 100 arasında olmasını garantileyecek şekilde maksimum/
istenen doz kısıtının %50 ila 100’ü olmalıdır; aksi halde re-
çete/kapsama dozu buna göre uyarlanır.
• SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = yanlış
ise: Bu ayar isteğe bağlıdır ve maksimum doz kısıtı olarak
ayarlanır.

• SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = doğru
ise: Bu ayar gereklidir ve istenen doz kısıtı olarak ayarla-
nır.

NOT: Bu değer ≥ PTV – boost’un maksimum/istenen doz kı-
sıtı dozu olmalıdır (bkz. yukarıda Prescription). 

Maximum/Desired Dose Cons-
traint Volume (%)

Maksimum/istenen doz kısıtı hacmini girin. Bu değer %0 ile
50 arasında olmalıdır.
• SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = yanlış
ise: Bu ayar maksimum doz kısıtı olarak ayarlanır.

• SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = doğru
ise: Bu ayar istenen doz kısıtı olarak ayarlanır.

Tolerated Dose Deviation of Ma-
ximum/Desired Dose Constraint
(%)

Maksimum (SRS dışı reçete) veya istenen (SRS reçetesi
için) doz kısıtlarından tolere edilen sapmayı girin. Bu değer,
plan analiz tablosundaki renkli sembolleri etkiler. Bu değer
%0 ile 10 arasında olmalıdır.

Clinical Protocol Editor İşlevleri
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Değişken Açıklama

SRS Prescription (controlled in-
homogeneity)

True: SRS Prescription (controlled inhomogeneity) mo-
dunu etkinleştirin. Algoritma dozu boost hacmi içinde homo-
jen olmayan bir biçimde dağıtmaya çalışır. İstenen doz kısıtı
reçetenin bir parçası olarak işlenir.
False: SRS Prescription (controlled inhomogeneity) mo-
dunu devre dışı bırakın. Algoritma dozu boost hacmi içinde
homojen bir biçimde dağıtmaya çalışır. Algoritma maksimum
doz kısıtını aşmamaya çalışır.

Most Important OAR En önemli OAR’ın organ türünü girin. Ad OAR Constraints
(Value List) öğesindeki bir kalemle eşleşmelidir.

OAR Constraints (Value List)

OAR’ları ve bunların kısıt bilgilerini içeren bir liste oluşturun.
Her OAR için şunları tanımlayın:
• Object Management içinde Type ile eşleşen organ Type
• Tolere edilen doz sapması
• Maksimum doz kısıtı
• Maksimum dört doz kısıtı noktası

NOT: OAR’ları sadece optimizasyon sırasında dikkate alın-
ması gereken Protocol içinde tanımlayın. Burada listelen-
meyen her kullanılabilir OAR, yine de yazılım uygulamasın-
da incelenebilir (DVH dahil). 

NOT: Her OAR’ın maksimum doz kısıtı ≥ o OAR için tanım-
lanan tüm diğer kısıt dozları şeklinde olmalıdır. 

Dose Display

Highlight Dose (Gy)
Dose Display işlevinde ayarlanabilir vurgulama alanı için
varsayılan değeri Gy cinsinden girin. Bu değer 1,0 ile 99,9
Gy arasında olmalıdır.

Show Half Prescription

Dose Display işlevinde yarım reçete değerini etkinleştirme-
yi veya devre dışı bırakmayı seçin.
True: Yarım reçete değerini etkinleştirir.
False: Yarım reçete değerini devre dışı bırakır (varsayılan).

Show Maximum Limit

Maksimum doz sınırını etkinleştirmeyi veya devre dışı bırak-
mayı seçin.
True: Maksimum doz sınırını etkinleştirir.
False: Maksimum doz sınırını devre dışı bırakır.
NOT: Bu değer Maximum Limit (%) altında ayarlanır. 

Maximum Limit (%)
Uygulamalar içindeki Dose Display işlevinde görüntülemek
için reçete/kapsama dozu (%) ile göreceli maksimum doz sı-
nırını girin. Bu değer %100 ile 200 arasında olmalıdır.

Show Absolute Dose

Varsayılan olarak doz açıklamasında mutlak veya rölatif doz
değerlerini görüntülemeyi seçin. Bu ayarı yazılımda doz
açıklamasına çift tıklayarak değiştirebilirsiniz.
True: Mutlak dozu görüntüler.
False: Rölatif dozu görüntüler.

Dose Lines (Value List)

Dose Line 1...

İhtiyaçlarınıza göre Dose Display işlevi.
Maksimum: 3 değer.
NOT: Maksimum üç kritik doz çizgisi tanımlayabilirsiniz. 

Dose (Gy) Her doz çizgisi için dozu (Gy) girin. Bu değer 1,0 ile 99,9 Gy
arasında olmalıdır.

CLINICAL PROTOCOL EDITOR

Yazılım Kullanım Kılavuzu Rev. 1.1 Spine SRS Sür. 1.5 95



Değişken Açıklama

Dose Grid Parameters

Dose Grid Resolution (mm) Izgara çözünürlüğünü girin. Bu değer 1,0 ile 4,0 mm arasın-
da olmalıdır.

Monte Carlo Spatial Resolution
(mm)

Monte Carlo uzaysal çözünürlüğü girin. Bu değer 1,0 ile 4,0
mm arasında olmalıdır.

Monte Carlo Statistical Uncer-
tainty during VMAT optimization
(%)

VMAT optimizasyonu sırasındaki Monte Carlo istatistiksel
belirsizliği girin. Bu değer %1,0 ile 8,0 arasında olmalıdır.
NOT: Nihai ileri doz hesaplaması için bu değer ≥ Monte Car-
lo istatistiksel belirsizlik şeklinde olmalıdır. 

Monte Carlo Statistical Uncer-
tainty for final forward dose cal-
culation (%)

Nihai ileri doz hesaplaması için Monte Carlo istatistiksel be-
lirsizliği girin. Bu değer %1,0 ile 8,0 arasında olmalıdır.
NOT: Bu değer ≤ VMAT optimizasyonu sırasındaki Monte
Carlo istatistiksel belirsizlik şeklinde olmalıdır. 

Monte Carlo Dose Result Type
İki Monte Carlo doz sonucu türü şunlardır:
• Dose to water
• Dose to medium

Uyarı
Monte Carlo doz sonucu türü varsayılan olarak Dose to medium şeklinde ayarlan-
mıştır. Bu nedenle kemik içinde nesnelerin doz dağılımını dikkatlice inceleyin ve
daha fazla bilgi için Brainlab Fizik Teknik Referans Kılavuzu’na bakın. Monte Carlo
doz sonucu türünü Dose to water olarak ayarlamak ve planı RT QA Recalculation
içinde incelemek mümkündür.

Kurulum Şablonu

Yükleme sırasında Brainlab, hizmet ayarlarında varsayılan Setup şablonlarını oluşturur. Bu
şablonlar yalnızca Brainlab desteği tarafından değiştirilebilir. Brainlab’e yükleme sırasında
varsayılan şablonların adını değiştirme talimatı verirseniz, varsayılan Setup şablonu adları artık
Clinical Protocol Editor’daki Setup dosya adlarıyla eşleşmez. Bu adlar eşleşmezse, yazılım artık
yazılım uygulamasında bir Protocol şablonu seçildiğinde hangi Setup şablonunun yükleneceğini
belirleyemez. Bunun yerine, yazılım sonraki dosyayı alfanümerik sırayla seçer. Bu doğru Setup
şablonu değilse, yazılımdaki açılır listeden doğru olanı seçmeniz gerekir.
Yazılımı otomatik olarak doğru Setup dosyasını seçmeye zorlamak için aşağıdaki iki seçeneğiniz
vardır:
• Clinical Protocol Editor’daki Setup şablonunu, hizmet ayarlarındaki Setup şablonuyla aynı

olacak şekilde yeniden adlandırın.
• Clinical Protocol Editor’daki Setup şablonunu alfanümerik olarak listede ilk olacak şekilde
yeniden adlandırın.

Setup şablonlarının parametreleri makineye bağlıdır.
NOT: Setup şablonlarının düzenlemesi parola korumalıdır. 

Değişken Açıklama

Type

Türle birlikte protokolü ve yazılım sürümünü tanımlar.
NOT: Yazılım sürümü 1.0 bir sürüm sayısı içermez. 

NOT: Tür sabittir ve değiştirilemez. 

Name
Kurulum adını tanımlar.
NOT: Bu Spine SRS yazılımında görünürdür. Diğer değer-
lerle çelişmeyen anlamlı bir ad oluşturun. 

Clinical Protocol Editor İşlevleri
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Değişken Açıklama

Purpose

Kurulumun amacını tanımlar.
Demo: Kurulum sadece demo amaçlarıyla sağlanmıştır. Kli-
nik kullanım için değildir.
Clinical Use: Kurulum klinik kullanıma uygundur.

Arc Duplication Optimization

Arc Duplication Optimization is
enabled

Ark çoğaltma optimizasyonunu etkinleştirmek için seçin ve-
ya olduğu gibi kullanın. Omurga metastazları konkav yapılar
olan omurların içinde yer alır. Bu nedenle, konkav şeklinde
PTV’leri daha iyi tedavi etmek için PTV bölme (ark çoğalt-
ma) seçeneğiniz vardır.
Yes: Ark çoğaltma optimizasyonunu etkinleştirir. PTV’nin ya-
pısı belirli gereksinimleri karşılıyorsa, PTV bir veya daha
fazla alt PTV’ye bölünecektir. Her bir alt PTV için, ark kuru-
lumu kopyalanır ve bu arkların alanları yalnızca bu alt
PTV’yi kapsayan IMRT segmentleriyle başlatılır. Yazılımda
hesaplama başladığında, alt PTV’lerden biri için başlatılan
MLC şekillerinin diğer alt PTV’leri kapsamasına izin verilir.
No: Ark kurulumunu olduğu gibi kullanır.

Maximum number of arcs
Ark çoğaltmayla oluşturulan arklar dahil tedavi için kullanıla-
bilecek maksimum ark sayısını girin. Bu değer 1 ile 12 ara-
sında olmalıdır.

Arc Planes Common Parameters

Max PTV to MLC leaf distance
(mm)

Işın projeksiyonunda maksimum PTV – MLC yaprak mesa-
fesini girin (mm). Bu değer 0−10 mm arasında olmalıdır.

Arc Plane Definitions (Value List)

Arc Plane

Bir ark adayının gantri hareketine yönelik nümerik olarak alt
ve üst gantri açılarını tanımlar (°).
Yazılım [Gantry Lower Angle;Gantry Upper Angle] aralı-
ğına bir ark adayı yerleştirir. Bu da arkın saat yönünde (CW)
tanımlandığı anlamına gelir. Fiili tedavi için yazılım, sıklıkla
saat yönünde ve saatin tersi yönünde (CCW) hareketleri
kullanarak gantri dönüşü yönünü otomatik olarak seçer.
Ark uzunluğu 50°’ye eşit veya daha büyük olmalıdır, aksi
takdirde geçerli bir tedavi planı oluşturulamaz. Ayrıca, ark
uzunluğu 10°’ye bölünemiyorsa verilen açılar buna uygun
olarak ayarlanır.
Örnekler:
a) [5;175]: 170° uzunlukta ark, 5°’den 175°’ye CW veya
175°’den 5°’ye CCW hareket.
b) [-175;175]: 350° uzunlukta ark, -175°’den (= 185°)
175°’ye CW veya 175°’den -175°’ye (= 185°) CCW hareket.
c) [95;185]: 90° uzunlukta ark, 95°’den 185°’ye CW veya
185°’den 95°’ye CCW hareket.
Seçili masa ve gantri açılarınızın masa çarpışmaları yarat-
madığından emin olun.

Table Angle (°)
Bir ark adayının masa açısını (°) girin. Değer 0−360° arasın-
da bir tamsayı olmalıdır.
Masa açısı IEC 61217 koordinatları cinsinden verilmelidir.

CLINICAL PROTOCOL EDITOR
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Değişken Açıklama

Gantry Lower Angle (°)

Bir ark adayının gantri hareketine yönelik nümerik olarak alt
gantri açısını girin (°). Değer -360−360° arasında bir tamsa-
yı olmalıdır.
Gantry Lower Angle değeri tüm vakalarda Gantry Upper
Angle değerinden az olmalıdır.
Gantry Lower Angle IEC 61217 koordinatları cinsinden ve-
rilmelidir.

Gantry Upper Angle (°)

Bir ark adayının gantri hareketine yönelik nümerik olarak üst
gantri açısını girin (°). Değer -360−360° arasında bir tamsa-
yı olmalıdır.
Gantry Upper Angle değeri tüm vakalarda Gantry Lower
Angle değerinden fazla olmalıdır.
Gantry Upper Angle IEC 61217 koordinatları cinsinden ve-
rilmelidir.

Gantry Lower Angle ve Gantry Upper Angle hakkında daha fazla bilgi

Yazılım [Gantry Lower Angle;Gantry Upper Angle] aralığına bir ark adayı yerleştirir. Bu da ar-
kın saat yönünde (CW) tanımlandığı anlamına gelir. Fiili tedavi için yazılım, sıklıkla saat yönünde
ve saatin tersi yönünde (CCW) hareketleri kullanarak gantri dönüşü yönünü otomatik olarak se-
çer.

Collimator Angle

Kolimatör açısını girin (°). Değer 0 ile 360° arasında olmalı-
dır.
Collimator Angle IEC 61217 koordinatları cinsinden veril-
melidir.

Clinical Protocol Editor İşlevleri
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8 OPTİMİZASYON
ALGORİTMASI NASIL
ÇALIŞIR?

8.1 Giriş

Arka Plan

Volümetrik Ayarlı Ark Tedavisi (VMAT) tekniğini kolaylaştıran radyasyon tedavi planları üretmek
için endikasyona özel bir optimizasyon algoritması kullanılır.
Optimizasyon sırasındaki ana adımlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:
• Ark Çoğaltma: PTV, yüksek kaliteli bir tedavi planı bulmada sonraki VMAT optimizasyonunu

desteklemek için birden fazla (daha fazla) konveks alt hacme bölünmüştür.
• VMAT Optimizasyonu: Dozimetrik kısıtları karşılamak amacıyla Çok Yapraklı Kolimatör (MLC)
şekilleri ve kontrol noktası ağırlıklarının (ark segmenti başına monitor unit’ler) bulunması.

Aşağıdaki bölümler bu adımları ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Daha sonraki bölümler,
optimizasyon sonucunun nasıl değiştirilebileceğini ve VMAT planlarının teknik arka planını
açıklamaktadır.
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8.2 Ark Çoğaltma/PTV Bölme

Terminoloji

① ②

• Konveks: Dışa doğru eğilen veya dışa doğru uzanan ①
• Konkav: İçe doğru eğilen veya içe doğru oyuk ②

Etken

①

②

Şekil 39  

VMAT algoritması, konkav nesnelerde iyi performans göstermez. Konkav nesneler, kendi konveks
gövdelerinden daha küçük hacim veya hacimler içeren nesnelerdir ①. Bu nedenle, Spine SRS,
omurlar gibi konkav nesneleri daha iyi tedavi etmek için bir PTV bölme algoritması kullanır.
PTV bölme algoritması, VMAT algoritmasının optimizasyon için kullandığı en uygun alt PTV
sayısını ve şeklini otomatik olarak belirler ②.

Ark Çoğaltma/PTV Bölme
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Algoritma Açıklaması

①

②

Şekil 40  

Her bir alt PTV için, ark kurulumu kopyalanır ve bu arkların alanları yalnızca bu alt PTV’yi
kapsayan IMRT segmentleriyle başlatılır. VMAT optimizasyonu başlatıldığında, alt PTV’lerden
birinde başlatılan bir arkın MLC şekillerinin diğer alt PTV’leri de kapsamasına izin verilir.
Görülebilen tek etki, ark kurulumunun çoğaltılmasıdır. Ark çoğaltma/PTV bölme, Arc Duplication
is enabled Yes veya No olarak ayarlanarak açılabilir ya da kapatılabilir ①.
Ark kurulumu birden fazla ark içeriyorsa, toplam ark sayısını sınırlamak mantıklı olabilir. Bu,
otomatik olarak oluşturulan alt PTV’lerin sayısını doğrudan sınırlar. Maximum number of arcs
altında maksimum ark sayısını ayarlayın.
Örneğin, kurulumda iki ark varsa ve Maximum number of arcs 6 olarak ayarlanmışsa ②, PTV
bölme üç adede kadar alt PTV (2 x 3 ark) oluşturabilir. Bununla birlikte, Maximum number of
arcs = 4 ise, yalnızca en fazla iki alt PTV oluşturulmasına izin verilir (2 x 2 ark).

Sınırlamalar

Şu anda, algoritmayı birkaç bağlantısı kesilmiş bileşene (yani birbirine bitişik olmayan birkaç
parça) sahip PTV’lere uygulamak mümkün değildir. Örneğin, iki omuru kaplayan ancak
aralarındaki omurları ayıran tek bir PTV hayal edin. İlgili hacimler üst üste binmeyecek şekilde iki
bitişik omur da konturlanabilir.
NOT: Bu buluşsal bir ön optimizasyon adımı olduğundan, ayırma sonucunun, optimizasyondan
sonra dozimetrik sonuç açısından bir PTV’yi alt PTV’lere ayırmanın mümkün olan en iyi yolu
olduğuna dair hiçbir garanti yoktur. 

Algoritma Detayları

PTV bölme algoritması, omurların karmaşık şekilleri açısından oldukça spesifiktir. Bu nedenle,
yalnızca Spine SRS iş akışında mevcuttur.
Omurga metastazlarını tedavi ederken, PTV’ye tam omur veya sadece bir omurun bölümleri (veya
sektörleri) dahil edilebilir. Algoritma, bu iki durumu PTV’nin iskeletine dayalı olarak ayırt
edebilmektedir. Tam bir omurun iskeletine, omuriliğin omurdan geçtiği deliğin etrafındaki dairesel
bir dal hakimdir. Kısmi omurların iskeletleri bu kadar belirgin dairesel dal içermez.
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Tam Vertebra

PTV, k-means algoritmasıyla (k ++ başlatma kullanılarak) 8 kısma bölünmüştür. Bu parçalar daha
sonra 4 parça kalana kadar birleştirilir. Her bir birleştirme adımında, birleştirmeden sonra kalan
tüm parçaların konveks gövde hacimlerinin toplamı minimum olsun diye iki parça seçilir.
Maximum number of arcs, ark düzlemi tanımlarının sayısının 4 katından küçükse, tam omur
buna göre 4 parçadan daha az parçaya bölünür. Bu, birden çok parçanın birleştirilmesiyle elde
edilir.

Kısmi Vertebra

①
④
③
②

Şekil 41  

PTV, deneme yanılma yoluyla 2 kısma ayrılır. PTV’nin iskeleti üzerindeki her vokselde, düzlemin
PTV ile kesişme alanını en aza indiren bir düzlem belirlenir. Düzlemler, omuriliğin lokal kısmının
kütle merkez ekseni ile hizalanan önceden belirlenmiş bir dönme eksenine paraleldir. Uygulamada
OAR olarak omurilik, spinal kanal, omurga veya kauda ekuina yoksa referans görüntü setinin Z
ekseni rotasyon ekseni olarak alınır. Aday düzlemler, iskelet vokselinden geçen bir ilk düzlemin bu
dönme ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşturulur.
Her bir optimal düzlem için (yani iskeletin her vokseli için), PTV 2 parçaya bölünür. Konkav bir
nesne iki yoldan birine bölünebilir:
1.Bir düzlem ile sade, geometrik bir yol ①. Ancak, alt kısım bağlı olmadığı için bu optimal
değildir.

2. İskelet vokselinden başlayarak flood-filling (taşırma) uygulama ile ②. Flood-filling
algoritmasının iskelet vokselinin yerel çevresindeki düzlemi geçmesine izin verilmez ③, ancak
nesnenin diğer bölümlerinde düzlemi geçmesine izin verilir ④.

Parçaların toplam konveks gövde hacmi toplamı iki parçaya bölünerek önemli ölçüde azaltılmışsa,
parçalardan birini tekrar bölmek mümkündür. Ek olarak, PTV aynı anda iki kez bölünür, bu da iki
iskelet vokselinin tüm olası kombinasyonlarının seçildiği ve PTV’nin iki düzlemle üç parçaya
bölündüğü anlamına gelir. Daha düşük toplam konveks gövde hacmine sahip sonuç seçilir.
Maximum number of arcs ayarına bağlı olarak belirli adımlar uygulanmaz. Örneğin, 2 ark
düzlemi tanımı varsa ve Maximum number of arcs = 4 ise, aynı anda iki bölme yapılmaz çünkü
bu sırasıyla 3 parçaya ve 6 arka yol açacaktır.

Ark Çoğaltma/PTV Bölme
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Akış Şeması

Şekil 42  
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8.3 VMAT Optimizasyonu

Başlangıç VMAT Planı

Optimizasyonun ilk adımı, optimizasyonun sonraki ana bölümü için başlangıç noktası olarak
hizmet eden bir ilk VMAT ark grubunun üretilmesidir. Bu ilk grup şu şekilde üretilir:
• IMRT’ye benzer bir akıcılık bazlı optimizasyon
• Her ark yönünden en büyük akıcılık katkılarını yakalamaya çalışan özel amaçlı bir yaprak
dizileyicisi

Ortaya çıkan arklar PTV reçetesini yerine getirir ve yaprak hız sınırları gibi makine kısıtlarına uyar
Bu nedenle bu arklar halihazırda bir lineer hızlandırıcı tarafından gönderilebilir. Ancak henüz
dozimetrik olarak yüksek kalitede bir tedavi planı oluşturamazlar. Bunun yerine ana optimizör için
sadece başlangıç noktası olarak kullanılırlar. Böylece optimizasyonun bu bölümü ikinci adıma
kıyasla nispeten kısadır.

Optimize Edilen VMAT Planı

Optimizasyonun ikinci adımı, tedavi planlayıcısının dozimetrik gereksinimlerini mümkün olduğunca
en iyi biçimde karşılamak için hem yaprak konumlarını hem de kontrol noktası ağırlıklarını
değiştiren, doğrudan açıklık bazlı bir optimizördür (DAO). Doğrudan açıklık bazlı, optimizasyon
sırasında sadece uygulanabilir tedavi planlarının değerlendirildiği ve birbirleriyle karşılaştırıldığı
anlamına gelir. Böylece sonradan yaprak dizilemesi gerekli değildir. Ayrıca optimizasyon en iyi
çözümü bulmak için kaba güç kullanır ve bu nedenle herhangi bir özel hedef işlevi biçiminden
bağımsızdır. Bu durum optimizasyon hedeflerinin formülasyonunda da fazla esneklik sağlar (örn.
yaprak hareketi sınırlamalarının veya monitor unit gereksinimlerinin kolay entegrasyonu). Bu
nedenle spesifik gereksinimlerinize bağlı olarak GUI’de sağlanan kaydırıcılar aracılığıyla çeşitli
optimizasyon hedefleri ayarlanabilir.
Optimizasyonun bu bölümü, zaten normal doz hesaplama algoritmasını kullanır (seçiminize bağlı
olarak Pencil Beam veya Monte Carlo). Böylece optimizasyon süresinin çoğu bu ikinci adımda
geçer. Ne var ki sonradan doz hesaplaması gerekli değildir. Optimizasyon sırasında ve sonunda
gördüğünüz, halihazırda nihai doz hesaplamasıyla birlikte nihai tedavi planıdır.

VMAT Optimizasyonu
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8.4 Plan Analysis Tablosu

SRS Prescription (Controlled Inhomogeneity) “Açık, Kapalı”

Şekil 43  

Yazılım iki reçete dozu modunu destekler. Bunlar hedeflenen PTV dozu homojenliğinde farklılık
gösterir.

SRS Reçete Dozu “Kapalı”
- Tanımlı kapsama, örn. Doz (%99 Hac.) = 16 Gy
- (isteğe bağlı) Maksimum doz kısıtı, örn. Doz (%1 Hac.) ≤ 20 Gy
İlk mod (SRS Prescription (controlled inhomogeneity) “kapalı”), PTV’nin belli bir kapsaması
istenirse (örn. Doz (%99 Hac.) = 16 Gy) ancak reçete oluşturulacak tedavi planında alınacak iyi
tanımlanmış bir maksimum doz içermiyorsa kullanılır. Aşılmaması gereken bir maksimum doz
kısıtı olabilir, ancak optimizörün verilen kısıttan düşük olan bir maksimum doz seçme özgürlüğü
vardır. Bu mod, fraksiyonlu radyoterapide kullanılan oldukça homojen PTV doz dağılımları
üretmek için kullanılır. Bu mod yazılım sürümü 1.0’da desteklenen tek moddur.
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SRS Reçete Dozu “Açık”
- Tanımlı kapsama örn. Doz (%99 Hac.) = 16 Gy
- (zorunlu) İstenen doz kısıtı, örn. Doz (%1 Hac.) = 20 Gy
İkinci mod (SRS Prescription (controlled inhomogeneity) “açık”), belli bir PTV kapsaması ve
tedavi planı sırasında elde edilecek iyi tanımlanmış bir maksimum doz olmak üzere eşzamanlı
olarak iki kısıtın karşılanması gerektiğinde kullanılır. Bu senaryoda maksimum doz bir üst
sınırlama olarak değil istenen bir doz olarak görülür (not: Bunun iPlan RT Dose’daki istenen
dozla ilgisi yoktur). Bu nedenle, bu mod tipik olarak Stereotaktik Radyocerrahide (SRS, mod
adının kaynağı) kullanılan ve homojen olmayan PTV doz dağılımları üretmek için
uygulanmalıdır.
Kapsama dozu D1 ve maksimum doz D2’yi belirlemeye alternatif olarak homojensizliği izodoz
çizgisi yüzdesi olarak (%IDL) belirtmek mümkündür. Bu da bir kapsama dozu D1 (örn. 25 Gy)
ve %IDL P < %100 değeri (örn. %83,3) girilerek yapılır. Bu işlem otomatik olarak maksimum
doz D2’yi D1/P olarak ayarlar (örn. 30 Gy).
Bunun yapılabileceği düzenleme alanı sadece Advanced Editing modunda bulunur (bkz.
aşağıda).

Plan Analysis Tablosu
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Kaydırıcılar

Şekil 44  
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VMAT kaydırıcıları Overview ve Gallery View düzenlerinin solundaki Plan Analizi Tablosunda
bulunur.

Normal Tissue Sparing Kaydırıcısı

PTV’yi çevreleyen normal dokunun korunmasının önemini kontrol eder. Buna OAR’lar dahildir
ancak ayrıca PTV dışındaki tüm diğer alanlara da uzanır.
Dahili olarak optimizasyon, PTV’yi saran (ama içermeyen) “halka nesnesi” denilen bir nesneyi
oluşturur. 35 mm’lik bir kalınlığa sahiptir ve kullanıcıdan tamamen gizlidir. Aralık Low ila High
arasındadır. Seçilebilir tüm pozisyonlarda optimizör normal dokuya dozu azaltmaya çalışır ancak
normal doku dozunun azaltılması her konum için farklıdır. Daha fazla normal doku koruması daha
iyi (yani daha düşük) CI ve GI değerleri üretir. Tüm kaydırıcılar, optimizasyon sonuçlarının daha iyi
çoğaltılmasını sağlamak için ayrıklaştırılır.

Modulation Kaydırıcısı

Modulation kaydırıcısı tedavi planında bulunan modülasyon miktarını kontrol eder. Modülasyon
aşağıdakiler tarafından belirlenir:
• Monitor unit sayısı
• Tüm arkların kontrol noktalarındaki monitor unit’ler arasındaki farklılık
• Kontrol noktaları arasındaki yaprak hareketinin miktarı
• Bir segment içindeki yaprak “hareketinin” miktarı
• Segmentlerin boyutu (daha küçük alan boyutları modülasyonda artışa karşılık gelir)
Optimizasyon, hangi kaydırıcı konumunun kullanıldığından bağımsız olarak modülasyon miktarını
azaltmaya çalışır, ancak kaydırıcı önemi ayarlar. Aralık Low ile High modülasyon arasındadır.
NOT: Modulation öğesinin Low olarak ayarlanması bir dinamik konformal ark üretmez (iPlan RT
Dose öğesinin aksine). Bunun yerine, Low ayarı (yukarıda açıklanan davranışa ilaveten) kontrol
noktaları arasındaki doz modülasyonunu devre dışı bırakır. Bu da Low ayarının kontrol noktaları
arasında hem doz oranı hem de gantri hızındaki değişiklikleri devre dışı bıraktığı anlamına gelir.
Ortaya çıkan tedavi planları, yaprak konumları manuel olarak ayarlanmış iPlan RT Dose
öğesindeki dinamik konformal ark planlarına benzerdir. Bu durum daha az zorlayıcı kalite
güvencesi gereksinimleri bulunan tedavi planlarına yol açabilir. 

Off, Smart ve Strict Kısıt Ayarları

Off, Smart ve Strict kısıt ayarları her bir DVH kısıtının önemini kontrol eder.

Ayar Açıklama

Off
Kaydırıcının Off olarak ayarlanması, kısıtın optimizasyon sırasında dikkate alınma-
yacağı anlamına gelir. Böylece belli bir OAR’ın tüm kısıtları Off olarak ayarlandığın-
da OAR etkili biçimde göz ardı edilir.

Smart

• Kaydırıcının Smart olarak ayarlanması, OAR’ın normal biçimde hesaba katıldığı
anlamına gelir.

• Optimizör kısıtı görür ve her ihlali cezalandırır. Ancak kısıtın gerçekleştirilmesi
aleyhinde sıklıkla başka optimizasyon hedefleri bulunduğundan nihai tedavi planı
yine de bir veya daha fazla kısıtı ihlal edebilir. OAR’a (ve dolayısıyla ona ait kısıt-
lara) daha yüksek bir önem vermek üzere klinik protokolde önceden seçilen Most
Important OAR için Weighting kaydırıcısını veya Most Important OAR dışında-
ki tüm OAR’lar için Guardian kaydırıcısını kullanın (bkz. aşağıda).

Plan Analysis Tablosu
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Ayar Açıklama

Strict

• Kaydırıcının Strict olarak ayarlanması kısıta çok yüksek önem verildiği anlamına
gelir.

• Kısıt optimizasyon sırasında ihlal edilirse optimizör kısıtın arkasındaki hedefi daha
düşük bir doz değerine taşır. Örneğin bir kısıt 12 Gy için Strict olarak ayarlanmış
ve kısıt ihlal edilmişse optimizör, fiili kısıtı 12 Gy’de bırakırken hedefini daha dü-
şük bir değere (örn. 10Gy) düşürür. Bu prosedür, bu kısıtın ihlalini cezalandıran
şartı artırır ve böylece önemi etkili biçimde artırılır. Bu nedenle optimizör kısıtı kar-
şılamak için çok çalışır. Ancak hedef işlevinin diğer bölümlerinin kazandığı vakalar
hâlâ vardır.

Guardian

OAR’ın önemini tüm diğer OAR’lara ve hedeflere göre ayarlar.
Bu kaydırıcı, Most Important OAR için yoktur çünkü işlevselliği Most Important OAR (ve daha
fazlası) için aynısını yapan Weighting kaydırıcısındadır (bkz. aşağıda).

Weighting

Aşağıdakileri ayarlayarak PTV ile OAR arasındaki uzlaşmayı kontrol eder:
• Hedeflere (PTV ve boost) karşı tüm OAR’ların önemi. En soldaki (Target) kaydırıcı konumu,

hedefler (PTV ve boost) üzerinde daha fazla ağırlık anlamına gelir.
• Most Important OAR’a ait Guardian kaydırıcısı. En sağdaki (OAR) kaydırıcı konumu Most

Important OAR üzerinde daha fazla ağırlık anlamına gelir.
Sadece SRS reçete dozu “kapalı” için:
- Hedeflere ait Maximum Dose Constraint’i karşılamanın önemi (sol kaydırıcı konumu
Maximum Dose Constraint üzerinde daha fazla ağırlık anlamına gelir)

- Hedeflerde homojen bir dozun bulunmasının önemi (sol kaydırıcı konumu homojen doz
üzerinde daha fazla ağırlık anlamına gelir)

• Most Important OAR öğesinin bir kısıtının ihlal edilmesi durumunda PTV kapsama hacminde
azalma. En sağdaki kaydırıcı konumu daha gevşek PTV kapsama hacmi, yani Most Important
OAR üzerinde herhangi bir katı kısıtı karşılaması gerekiyorsa istenen kapsama hacminden
daha yüksek bir sapma anlamına gelir. PTV kapsama hacmini azaltma mekanizmasının PTV
kapsaması ile OAR koruması arasındaki en iyi uzlaşmayı bulmak için nasıl kullanıldığına dair
bir açıklama için “Halo” hakkındaki sonraki bölüme bakın.

En soldaki (Target) kaydırıcı konumu aşağıdaki hususlar nedeniyle özeldir:
• Most Important OAR için her türlü katı kısıt olasılığını devre dışı bırakır.
• PTV kapsama hacmi azaltmasını tamamen devre dışı bırakır. Bu şekilde istenen kapsama
hacminin
yerine getirilmesi garantilenmiş olur.

NOT: Normal Tissue Sparing için kullanılan “halka nesnesi” (bkz. yukarıda) olasılıkla başka bir
OAR’dır. Bu nedenle Weighting kaydırıcısını OAR’a doğru taşımak normal doku korumasının
önemini de artırır. 

NOT: PTV içinde homojen olmayan bir doza izin vermek iyi normal doku koruması elde etmeyi
kolaylaştırır. Bu yüzden Weighting kaydırıcısını OAR’a doğru taşımak normal doku korumasının
önemini artırır. 

Renkli Göstergeler

PTV
Kapsama:
- “Kapsama Dozu”ndaki hacim “İstenen Hacmin” üzerinde: yeşil
- “Kapsama Dozu”ndaki hacim “İstenen Dozun” altında ancak “Tolere Edilen Dozun” üzerinde:

sarı
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- “Kapsama Dozu”ndaki hacim “İstenen Dozun” altında ve “Tolere Edilen Dozun” altında:
kırmızı

• SRS Reçete modu “kapalı” dahilinde Maximum Dose Constraint:
- Doz “Maksimum Doz Kısıtlı Doz” altında: yeşil
- Doz “Maksimum Doz Kısıtlı Doz” üzerinde, rölatif doz sapması “Maksimum Doz Kısıtının

Tolere Edilen Doz Sapması”nın altında: sarı
- Doz “Maksimum Doz Kısıtlı Doz” üzerinde, rölatif doz sapması “Maksimum Doz Kısıtının

Tolere Edilen Doz Sapması”nın üzerinde: kırmızı
• SRS Reçete modu “açık” içinde Desired Dose Constraint:

- Rölatif doz sapması “İstenen Doz Kısıtının Tolere Edilen Doz Sapması”nın altında: yeşil
- Rölatif doz sapması “Doz Kısıtının Tolere Edilen Doz Sapması”nın altında: kırmızı

OAR
Kısıt:
- Doz “Kısıtlı Doz” altında: yeşil
- Doz “Kısıtlı Doz” üzerinde, rölatif doz sapması “Tolere Edilen Doz Sapması”nın altında: sarı
- Doz “Kısıtlı Doz” üzerinde, rölatif doz sapması “Tolere Edilen Doz Sapması”nın üstünde:

kırmızı

Advanced Editing “Açık”, “Kapalı”

Şekil 45  

Varsayılan olarak Advanced Editing devre dışı bırakılmıştır (“kapalı”). Bu modda bir protokol ve
ark kurulumu seçip tüm kaydırıcı konumlarını değiştirme imkanınız vardır. Bu genellikle çoğu
hasta için yüksek kalitede tedavi planları oluşturmak için yeterlidir.
Optimizasyon sonucu üzerinde daha fazla kontrole ihtiyaç duyarsanız Advanced Editing
etkinleştirilebilir (“açık”). Bu modda ilaveten aşağıdaki parametreleri değiştirmek mümkündür:
• Beam’s Eye View dahilinde ark kurulumu (masa açısı, gantri başlangıç, gantri bitiş açısı).
• PTV Kapsaması: İstenen Hacim, Tolere Edilen Hacim, Doz.
• PTV Maksimum/İstenen Doz Kısıtı: Hacim ve Doz.
• Sadece SRS reçete dozu “açık” için: %IDL değeri (bkz. yukarıda).

Plan Analysis Tablosu
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• Kullanıcı tanımlı OAR hedefleri. Yazılım kısıtlar ve hedefler arasında ayrım yapar. Kısıtlar klinik
değerlerdir ve bir OAR’ın çok fazla doz alıp almadığını belirlemek için kullanılır (ihlal
göstergesinin rengini etkileyerek). Bunlar Protocol şablonunda belirlenir. Buna karşın
hedeflerin doğrudan klinik anlamı yoktur ve sadece optimizörü doğru yöne yönlendirmek için
kullanılır. Varsayılan olarak Protocol’de girilen her kısıt otomatik olarak bir hedef yaratır (aynı
doz ve hacimde). Advanced Editing modunda kullanıcı, optimizasyon sırasında hedefin doz
değerini değiştirebilir. Kısıtın ihlal göstergesinin rengi, hâlâ orijinal kısıt tarafından belirlenir
(çünkü bunun klinik anlamı vardır), ancak optimizör sadece hedefi görür ve buna uygun olarak
hareket eder (değiştirilen doz değerine bağlı olarak orijinal kısıttan daha katı veya daha az
katı).

• Kısıta veya hedefe normalleştirme. Karşılık gelen kısıt yerine getirilecek şekilde (hem PTV’ler
hem OAR’lar için) bir tedavi planını ölçeklendirmek için plan analizi tablosunda fiili doz değerine
tıklamak mümkündür.
NOT: Çeşitli tedavi makinesi sınırlamaları nedeniyle bu, zorunlu olarak doğrusal ölçekleme
anlamına gelmez. 

• Monitor unit sayısının doğrudan ölçeklenmesi. Plan analizi tablosunda monitor unit sayısına
tıklamak bir tedavi planına uygulanabilecek bir ölçeklendirme faktörünü (yüzde cinsinden)
girmenizi sağlar.
NOT: Çeşitli tedavi makinesi sınırlamaları nedeniyle bu, zorunlu olarak doğrusal ölçekleme
anlamına gelmez. 

OPTİMİZASYON ALGORİTMASI NASIL ÇALIŞIR?
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8.5 En Önemli OAR ile ilgili Katı Kısıtlar

Arka Plan

②
①

Şekil 46  

PTV’ye çok yakın olan (hatta PTV ile çakışan) OAR’larla çalışmak zorlayıcı bir planlama görevidir.
Çoğu kez hem istenen PTV kapsama hacmi isteklerini hem de OAR kısıtlarını karşılamak
mümkün değildir. Bunun yerine çelişen bu iki hedef arasında en iyi uzlaşma bulunmalıdır.
Bazen OAR kısıtlarının gevşetilmesi gerekir (belli durumlarda tolere edilebilir olan yan etkilerle).
Yazılım içinde bu, örneğin OAR kısıtını, Strict yerine Off veya Smart olarak ayarlamakla elde
edilebilir.
Alternatifiyse PTV kapsama hacmini gevşetmektir. Çoğu şartlarda optimizör belli bir kapsama
garantiler (Desired Coverage Volume ① tarafından belirlenmiştir). Ancak yukarıda açıklandığı
gibi optimizör, Most Important OAR üzerindeki kısıtlar Strict olarak ayarlanmışsa ve buna
rağmen karşılanamıyorsa kapsamayı minimum Tolerated Coverage Volume ② değerine
yavaşça azaltır. Kapsamanın ne kadar azaltıldığı OAR kısıt ihlali miktarına ve Weighting
kaydırıcısının konumuna bağlıdır (Target tarafı: kapsamada azaltma yok, OAR tarafı: maksimum
azaltma, yani OAR kısıtları başka şekilde karşılanamazsa Tolerated Coverage Volume’e).
Kapsama PTV’nin tamamı için öylesine azaltılmaz. Bunun yerine kapsamanın doğru konumda
(örn. OAR’a yakın) “feda edilmesini” sağlamak için konum bazlı bilgiler kullanılır. Bu da “halo”
denilen bir nesneler dizisi kullanılarak yapılır.

En Önemli OAR ile ilgili Katı Kısıtlar
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Halo Nesneleri

① ② ③

④

Şekil 47  

Bir “halo”, Most Important OAR ③ öğesini tekdüze biçimde tüm yönlerde genişleterek otomatik
olarak oluşturulan sanal bir planlama nesnesidir (yazılımda görünmezdir). Örneğin “halo” 1, 2
veya 3 mm’lik bir çap ④ için oluşturulabilir. Bu da “halo” nesnesinin OAR’dan 1, 2 veya 3 mm
daha büyük olduğu anlamına gelir.
Fiili halo “feda edilen” kapsama miktarından şu biçimde belirlenir. Önce “feda edilen” PTV hacmi
miktarı ① hesaplanır. Örneğin %98 yerine sadece %96 kapsama elde edilecekse hacmin %2’si
etkili biçimde “feda edilir”. Ardından, “feda edilen” PTV hacminin tam miktarını (örn. %2) kapsayan
bir halo nesnesi oluşturulur. Bu da halonun daha büyük PTV hacim azaltmaları için daha büyük
olacağı anlamına gelir. Sonrasında halonun kapsadığı PTV vokselleri ② optimizasyon için “feda
edilecek” olarak işaretlenir. Bu voksellerin istenen PTV dozunu karşılamaları gerekmez.

Halo Algoritması İş Akışı

Halo algoritmasının adımları aşağıdaki tabloda açıklanır. Yukarıda açıklandığı gibi belli vakalarda
kapsama azaltma miktarı ve bu nedenle de halo, optimizasyon boyunca birkaç kere
güncellenebilir.

Adım

1. PTV için Desired Coverage Volume, tedavi planını normalleştirmek için kullanılır.

2. Most Important OAR OAR kısıtı, Strict olarak ayarlanıp ihlal edilir.

3. PTV kapsaması, ihlal miktarına bağlı olarak azaltılır.

4. Bu azaltılmış kapsama bir halo çapına çevrilir.

5. Halonun kapsadığı PTV içindeki vokseller “feda edilecek” olarak işaretlenir.

Halo Yaklaşımının Avantajları

Bazı vokselleri “feda edilecek” olarak işaretlemenin avantajı, optimizöre kapsama azaltılırken
hangi voksellerin seçileceğini bildirmektir. Bu şekilde, herhangi bir OAR’dan uzak olan PTV
voksellerindeki kapsamayı azaltmak gibi kötü uzlaşmalar önlenir.

OPTİMİZASYON ALGORİTMASI NASIL ÇALIŞIR?
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Bu otomatik halo üretimi bulunmayan planlama araçları, aynı amaçla yardımcı yapıları genellikle
manuel olarak yaratmak zorundadır. Bizim yaklaşımımızın avantajı şudur:
• Otomasyon
• Daha hızlı tedavi planlaması süreci
• Halo nesnesinin PTV kapsamasında izin verilen “fedakarlığa” uyan tam doğru boyuta sahip

olduğuna dair bir garanti; böylece PTV kapsaması ve OAR koruması arasındaki uzlaşım
üzerinde kesin kontrol sunulması

En Önemli OAR ile ilgili Katı Kısıtlar
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8.6 Monte Carlo Optimizasyonu

Arka Plan

VMAT optimizasyonu dozları iç içe geçmiş halde hesaplamak için iki yöntem kullanır:
• Yüksek hız için küçük ışın tabanlı yaklaşık doz hesaplaması
• Yüksek doğruluk için ileri doz hesaplaması
Optimizasyon sırasındaki gerekli doz hesaplamalarının çoğu, yaklaşık doz hesaplamasıyla yapılır.
Ancak ileri doz hesaplaması, yaklaşık doz hesaplamasının doz değerlerini düzeltmek için kullanılır
(doğrusal ölçekleme ile). Bu, sınırlamalarla birlikte eşzamanlı olarak en iyi hız ve doğruluğu sağlar.
Bu nedenle optimizasyon sırasındaki dozlar her zaman yaklaşık doz hesaplamasının ve ileri doz
hesaplamasının bir karışımıdır.

Monte Carlo Geçiş Düğmesi

Şekil 48  

Monte Carlo geçiş düğmesi iki amaca hizmet eder:
1. Doz ekranını Pencil Beam modundan Monte Carlo moduna (ve tersini) geçirmek. Bu şekilde
iki doz motorundan biriyle herhangi bir görünür doz (ACS görünümleri, DVH, risk analizi
tablosu, 3D doz ekranları) hesaplanabilir. Geçiş düğmesinin kullanılmasıyla sadece mevcut
tedavi planı için doz dağılımı Pencil Beam ya da Monte Carlo kullanılarak yeniden hesaplanır
ve mevcut tedavi planı (yeniden) optimize edilmez.

2. VMAT optimizasyonu sırasında ileri doz hesaplaması için kullanılan doz motoruna geçmek. Bu
nedenle VMAT optimizasyonu çalıştırılırken aşağıdakiler doğrudur (parantez içindeki süreler bir
doz hesaplaması için tipik süreyi yansıtır):
- Monte Carlo kapalı: Küçük ışın tabanlı yaklaşık doz (~ 1 msn) ve Pencil Beam ileri doz (~ 1

san)
- Monte Carlo açık: Küçük ışın tabanlı yaklaşık doz (~ 1 msan) ve Monte Carlo ileri doz (~ 1

dak)
NOT: Monte Carlo ilk VMAT optimizasyonu için kullanılamaz (çünkü bu fazlasıyla yavaş olurdu).
Bunun yerine yazılım makul bir Pencil Beam tabanlı optimizasyon sonucuna ulaştıktan sonra
kullanılmalıdır. Ardından Monte Carlo tabanlı optimizasyon mevcut sonucu iyileştirebilir (Pencil
Beam tabanlı optimizasyonda olduğu gibi, Continue başlangıç noktası olarak önceki sonucu
kullanır). Monte Carlo’yu optimizasyon sırasında kullanırken gerçekleştirilen tekrarlama sayısı,
Pencil Beam kullanımına nazaran azalır (yaklaşık olarak yarısı kadar tekrarlama gerçekleştirilir).
Daha fazla tekrara ihtiyacınız varsa Continue düğmesini kullanmanız yeterlidir. Hız nedenleriyle
Monte Carlo tabanlı VMAT optimizasyonunun tedavi planlaması sırasında sadece son adım/
adımlar için kullanılması önerilir. 

Monte Carlo İş Akışı

Tipik bir iş akışı aşağıda açıklanmıştır.

Adım

1. Bir Protocol ve Setup öğesini seçin.

2. İlk VMAT optimizasyonunu yürütmek için Calculate öğesini seçin. Yazılım bu optimizas-
yon sırasında Pencil Beam kullanır.
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Adım

3. Ortaya çıkan tedavi planından memnun değilseniz birkaç kaydırıcıyı değiştirin (örn. Nor-
mal Tissue Sparing) ve ardından optimizasyona devam etmek için Continue öğesini se-
çin. Bu adımı, iyi bir tedavi planı elde etmek için gerekli olduğu kadar tekrarlayın.
Bu noktada istediğiniz gibi bir tedavi planınız mevcuttur; ancak doz ekranı ve VMAT opti-
mizasyonu için Pencil Beam doz algoritmasını kullanıyor olursunuz.

4. Doz ekranı için Monte Carlo hesaplamasını kullanmaya başlamak amacıyla düğmeyi
Monte Carlo olarak değiştirin.

5. Tedavi planını, Monte Carlo modundaki doz dağılımını inceleyerek değerlendirin. Çoğu
kez Monte Carlo doz dağılımı Pencil Beam doz dağılımına benzerdir veya en azından te-
davi planıyla ilgili tüm kısıtlarınızı ve gereksinimlerinizi hâlâ karşılar.
• Tedavi planından memnunsanız mevcut tedavi planıyla devam edin.
• Tedavi planından memnun değilseniz VMAT optimizasyonunun ileri doz hesaplamaları
için Monte Carlo ile daha fazla tekrar yapmak üzere Continue öğesini seçin. Bu işlem
biraz vakit alabilir (~ 15 dak). Ortaya çıkan tedavi planı Monte Carlo öğesinde görüntü-
lenir.

Monte Carlo Optimizasyonu

116 Yazılım Kullanım Kılavuzu Rev. 1.1 Spine SRS Sür. 1.5



8.7 Dose Shaper

Arka Plan

VMAT tedavi planları genellikle birkaç zıt koşulu dengeler (örn. PTV reçetesi ile risk yapıları
üzerindeki kısıtlar). Algoritma bu şartları karşılamak için mümkün olan en iyi uzlaşmaları bulur
ancak bu uzlaşmalar her bir hasta için mükemmel doz dağılımı sağlamayabilir. Dose Shaper,
planlama personelinin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için doz dağılımını yerel olarak
şekillendirmenizi sağlar.
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8.8 Doz Modülasyonu

Algoritma Doz Modülasyonunu Nasıl Değiştirir?

Şekil 49  

VMAT optimizasyonu, aşağıdaki öğelerden herhangi birini değiştirerek arkın farklı segmentleri
boyunca uygulanan monitor unit miktarını değiştirmek için tedavi makinesinin (veya lineer
hızlandırıcının) kapasitesini kullanabilir:
• Doz oranı (dakika başına monitor unit)
• Gantri hızı (dakika başına gantri hareketi)

Bu, MLC yapraklarını hareket ettirmenin neden olduğu modülasyona ilavedir.
NOT: MLC yaprak hareketinin, toplam modülasyon miktarı üzerindeki etkisi doz modülasyonundan
daha fazladır. 

Doz Modülasyonu Türleri

Şekil 50  

Spesifik lineer hızlandırıcı ve R&V kurulumu, hangi tür doz modülasyonunun kullanıldığını belirler.
Üç tip doz modülasyonu vardır:

Tür Açıklama

Doz modülasyonu yok:
Sabit doz oranı ve sabit
gantri hızı

• Sadece doz oranı listesinden doz oranı veya
• Doz oranı listesindeki min. ve maks. değerler arasındaki herhangi
bir doz oranı

Doz modülasyonu: Değiş-
ken doz oranı ve sabit
gantri hızı

• Sadece doz oranı listesinden doz oranları veya
• Doz oranı listesindeki min. ve maks. değerler arasındaki tüm doz

oranları

Doz modülasyonu: Değiş-
ken doz oranı ve değiş-
ken gantri hızı

• Doz oranı listesindeki min. ve maks. değerler arasındaki tüm doz
oranları

Doz Modülasyonu
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Doz oranı modülasyonu kullanılırsa doz oranının kontrol noktaları arasında ne kadar
değişebileceğine dair bir sınır yoktur. Ancak gantri hızı modülasyonu kullanılırsa gantri hızının
kontrol noktaları arasında ne kadar değişebileceğine dair bir kısıt vardır. Physics Administration
lineer hızlandırıcı kapasitelerinin yapılandırılmasını sağlar.

Ayrıntılar

Bir VMAT optimizasyonuna ait ortaya çıkan tedavi planı, tek tek kontrol noktalarının doz oranı ve/
veya gantri hızını belirtmezken ardışık kontrol noktaları arasında ne kadar monitor unit’in
uygulanacağını belirtir. İstenen monitor unit sayısının, doz oranı ve/veya gantri hızını değiştirerek
fiili olarak nasıl uygulanacağına lineer hızlandırıcı karar verir. Yine de lineer hızlandırıcı tarafından
başarılı şekilde uygulanabilecek tedavi planları üretmek için Physics Administration öğesinde
doğru kapasiteleri belirlemek önemlidir. Bunun nedeni, tedavi planını oluştururken belli makine
sınırlamalarının (örn. kontrol noktaları arasında maksimum gantri hızı değişiklikleri) bilinmesi
gerekliliğidir.
Bir ark uygulanırken tedavi makinesi her zaman, verilen monitor unit miktarıyla mümkün
olduğunca en hızlı tedaviyle sonuçlanan doz oranı ve gantri hızı kombinasyonunu bulmaya çalışır
(makine kapasitesi sınırları dahilinde). Hem doz oranını hem de gantri hızını değiştirebilen
makineler için bu, makinenin iki ardışık kontrol noktası arasında her segment için maksimum doz
oranı veya maksimum gantri hızını kullandığı anlamına gelir.
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8.9 Physics Administration Ayarları

Arka Plan

Bu bölüm, bir lineer hızlandırıcı tarafından başarılı şekilde uygulanabilecek VMAT tedavi planlarını
üretmek için özellikle ilgili olan Physics Administration ayarlarını açıklar (yani lineer hızlandırıcı
konsolu tarafından hatasız olarak tedavi için kabul edilen ve Interlock veya ışın kesintisi olmadan).
Kalan ayarlarla ilgili daha fazla bilgi için Physics Administration Yazılım Kullanım
Kılavuzu’ndaki genel bilgiler bölümüne başvurun.
Tüm parametreler lineer hızlandırıcı kapasitelerine ve bazen de ona ekli R&V sistemine bağlıdır.
Bu nedenle genel değerler belirtmek zordur ve Brainlab aşağıda verilen değerlerin herhangi birinin
doğruluğunu garanti edemez. Kuşkunuz varsa lineer hızlandırıcı imalatçısına başvurun.

Özellikler/Genel Parametreler/Makine Parametreleri

Parametre Açıklama

İzin verilen kolimatör açıları, izin
verilen masa (veya halka) açıları,
izin verilen gantri açıları

Kolimatör açıları, masa (veya halka) açıları ve gantri açıları-
nın izin verilen aralıklarını belirler. Bu aralıkların dışında açı-
ları bulunan klinik protokoller yazılım tarafından atılır.

Doz uygulama sırasında mini-
mum ve maksimum gantri hızı

Doz uygulama sırasında minimum gantri hızı için tipik bir de-
ğer, Varian veya Elekta makineleri için 0,5 derece/sn ve MHI
Vero için 0,3 derece/sn’dir.

Uygulanabilir planlar üretebilmek için maksimum gantri hızı için doğru bir değer özellikle önemli-
dir.
NOT: Bazı lineer hızlandırıcılar ışının kapalı olduğu duruma göre doz uygulama sırasında daha
yavaş hareket eder. Tipik olarak Varian makineleri doz uygulama sırasında maksimum 4,8 dere-
ce/sn veya 5,5 derece/sn (6,0 derece/sn yerine) hızla hareket eder. MHI Vero ve Elekta makine-
leri doz uygulama sırasında maksimum 6,0 derece/sn hızla hareket eder. 

Desteklenen kontrol noktası ara-
lıkları

Lineer hızlandırıcının desteklediği kontrol noktası aralıkları
listesi. Yazılım, kontrol noktaları arasında mümkünse 4 dere-
celik değerde bir aralık kullanmak üzere yapılandırılmıştır. Li-
neer hızlandırıcı 4 derecelik değeri desteklemiyorsa destek-
lenenlerin listesinden en yakın değer kullanılır. Çoğu lineer
hızlandırıcı 4 derecelik aralığı destekler.

Physics Administration Ayarları
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Parametre Açıklama

Dinamik kapasiteler

Lineer hızlandırıcının doz oranı ve gantri hızı modülasyonuy-
la ilgili kapasitesinin belirlenmesini sağlar. Bu bölümündeki
doğru ayarlar, uygulanabilir planlar üretmek açısından özel-
likle önemlidir. Daha fazla ayrıntı için bkz. Doz Modülasyo-
nu bölümü.
NOT: Brainlab Novalis Classic veya MHI Vero, doz oranı ve-
ya gantri hızı modülasyonunu desteklemez. 

Gantri hızı modülasyonunu destekleyen makineler için tipik
Maksimum Gantri Hızı Değişiklik değeri 0,75 (derece/sn)/
kontrol noktasıdır.
• Brainlab Novalis Classic, ”sabit doz oranı” ve ”sabit gantri

hızı” ile kullanılmalıdır. Only Dose Rates From Dose Rate
List öğesini kullanın.

• MHI Vero, ”sabit doz oranı” ve ”sabit gantri hızı” ile kullanıl-
malıdır. Any Dose Rate Between Minimum And Maxi-
mum Of Dose Rate List öğesini kullanın.

• Eski Elekta lineer hızlandırıcılar, ”değişken doz oranı”
ve ”sabit gantri hızı” ile kullanılmalıdır. Only Dose Rates
From Dose Rate List öğesini kullanın.

• Eski Varian lineer hızlandırıcılar, ”değişken doz oranı”
ve ”sabit gantri hızı” ile kullanılmalıdır. Any Dose Rate
Between Minimum And Maximum Of Dose Rate List
öğesini kullanın.

• Kalan tüm (daha yeni) lineer hızlandırıcılar, ”değişken doz
oranı” ve ”değişken gantri hızı” ile kullanılmalıdır. Any Do-
se Rate Between Minimum And Maximum Of Dose Ra-
te List öğesini kullanın.

Özellikler/MLC/MLC Sınırları

Planlar uygulanabilir değilse en yaygın neden, MLC kumandasının teknik sınırlarını aşan bir
yaprak hareketidir. Bu nedenle bu bölümündeki değerleri azaltmak uygulanabilir tedavi planları
oluşturmaya yardım edebilir.
NOT: Bu parametrelerin gereksiz biçimde kısıtlanması tedavi planı kalitesinde düşüşe neden
olabilir. 

Yaprak hareketi için üç olası kısıtlama vardır:
1.Maksimum yaprak hızı: En önemli kısıtlama maksimum yaprak hızıdır. Desteklenen
makinelerin çoğu için 25 mm/sn tipik bir değerdir. Ancak Brainlab Novalis Classic 10 mm/sn ile
sınırlıdır ve Elekta Agility 35 mm/sn’yi destekler.

2.Gantri derecesi başına yaprağın geçtiği maksimum mesafe: Ayrıca yaprak hareketi gantri
derecesi miktarı başına kısıtlanmıştır. Varian veya Elekta makineleri için tipik bir değer 5,5 mm/
derece ve MHI Vero için 4,4 mm/derecedir.

3.Monitor unit başına yaprağın geçtiği maksimum mesafe: Bir başka kısıtlama da uygulanan
monitor unit başına yaprağın geçtiği mesafe miktarıdır. Normalde bu kısıtlama Varian veya
Elekta makineleri için gerekli değildir. MHI Vero makineleri 4,5 mm/MU’luk bir sınır gerektirir.

[Enerji/Modalite Başına] Ayarlanan Parametreler/Hızlandırıcı Ayarları/Doz Oranları

Desteklenen Doz Oranları
Desteklenen tüm (nominal) doz oranlarını belirler. Dinamik Kapasiteler dahilinde seçilen
yapılandırmaya bağlı olarak tedavi planları, bu listeden bir veya daha fazla doz oranı veya bu
listenin minimum ve maksimum değerleri arasındaki doz oranlarını kullanır.
Çoğu Varian lineer hızlandırıcı, Standart modda 100, 200, 300, 400, 500 ve 600 MU/dak ve SRS
veya FFF modda daha yüksek doz oranlarını destekler.
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NOT: Desteklenen tüm doz oranlarını listelemek özellikle önemlidir ancak en azından minimum ve
maksimum doz oranı listelenmelidir. Sadece maksimum doz oranının girilmesi, ark başına düşük
miktarda monitor unit gerektiren vakalar için düşük kalitede tedavi planları üretir. 

MHI Vero ile VMAT uygulamaları için önerilen değerler 200, 250, 300, 350 ve 400 MU/dak’dır.

[Enerji/Modalite Başına] Ayarlanan Parametreler/Hızlandırıcı Ayarları/MU ve Tedavi Sınırları

Ark başına ve ark derece başına uygulanabilecek monitor unit miktarı konusunda alt ve üst sınırlar
vardır.
Bir tedavi planı belli bir ark için üst monitor unit sınırından fazlasını gerektiriyorsa yazılım, arkı
birkaç arka ayırır. Ortaya çıkan arklara bölümler denilir ve bunlar arka arkaya ışınlanmalıdır.
NOT: Kullanılan üst sınır kısıtları gerekenden daha küçükse algoritma çok fazla bölüm üretir. Bu,
özellikle fraksiyon başına çok sayıda MU gerektiren SRS tedavileri için (tekli fraksiyon veya düşük
sayıda fraksiyon) uzun bir tedavi süresine yol açar. Ancak kullanılan üst sınır kısıtlamaları lineer
hızlandırıcı tarafından desteklenenden büyükse algoritma uygulanamaz tedavi planları üretir. 

Bazı makineler Yüksek Doz Tekniği modunu destekler. Bu modun üst sınırları ayrı olarak
ayarlanabilir:
• Ark başına maksimum MU: Her bir ark başına (bölüm başına) maksimum monitor unit sayısı.

Bu sınırı aşan bir ark bölümlere ayrılır. Uygun bir değer için lineer hızlandırıcınızın ve/veya
R&V’nin dokümantasyonuna bakın. Eski makineler için tipik değerler 999 MU’dir. Daha yeni
makineler bir arkta maksimum 7200 MU sağlayabilir.

• Ark derecesi başına minimum MU: Her bir arkın ark derecesi başına (bölüm başına) minimum
monitor unit sayısı. Varian veya Elekta makineleri için tipik bir değer 0,30 MU/derece ve MHI
Vero için 0,74 MU/derecedir.

• Ark derecesi başına maksimum MU: Her bir arkın ark derecesi başına (bölüm başına)
maksimum monitor unit sayısı. Bu sınırı aşan bir ark bölümlere ayrılır. Varian ve Elekta
makineleri için tipik bir değer 20,00 MU/derece ve MHI Vero için 22,20 MU/derecedir.

NOT: Ark Derecesi başına maksimum MU, oranla (maksimum doz oranı/maksimum gantri hızı)
tutarlı olmalıdır. Ark Derecesi başına maksimum MU orandan yüksekse arkın uygulanmasını
sağlamak için ilave bölümler eklenir. 
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8.10 Geçmiş Desteği

Optimizasyon Adımları

Şekil 51  

Yukarıdaki akış şeması optimizasyon adımlarının nasıl çalıştığını ayrıntılı olarak açıklar.
* Kaydırıcı veya doz şekillendirici ayarları.
** Sadece plan yüklenmişse.
*** İsteğe bağlı yükleme/kayıt noktası.
**** Continue, farklı veya aynı kaydırıcı konumları veya Dose Shaper ayarları ile kullanılabilir ve
iyi bir plan elde etmek için gerektiği kadar sık yürütülebilir.
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8.11 Nesnelerin Belirlenmesi

Object Menüsü

Şekil 52  

Object Manipulation her nesne için Name, Type ve Role ile ilgili bilgileri kaydeder.

Nesnelerin Belirlenmesi
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Clinical Protocol Editor

Şekil 53  

Klinik protokoller OAR Kısıtlar listesindeki her giriş için şu bilgileri içerir: Organ Type.

PTV’nin Bulunması

Yazılım tedavi edilecek PTV’yi şu sırayla arar:
1. Role = PTV. Uygun nesneler yoksa o halde
2. Role = CTV. Uygun nesneler yoksa o halde
3. Type = Tumor.

NOT: Yazılım tam olarak bir PTV bulamazsa optimizasyon mümkün değildir. 
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Boost’un Bulunması

Yazılım, aşağıdaki koşulların tamamı karşılanırsa PTV içindeki bir nesneyi otomatikman boost
olarak algılar:
• Boost tamamen PTV içindedir.
• Boost’a PTV ile aynı Role ve/veya Type atanmış olmalıdır (yukarıdaki kurallar uyarınca).

Algılanırsa yazılım boost’u eşzamanlı entegre boost (SIB) planı olarak kullanır. VMAT
optimizasyonu, “saf” PTV yerine PTV için girilen reçete ve kısıtları (PTV – boost) kullanır.

OAR’ların Bulunması

Yazılım Clinical Protocol Editor öğesinden bir organ türleri listesi derler. Bu listedeki her Organ
Type için yazılım OAR’ları aşağıdaki sırayla arar:
1. Type = Organ Type. Birden fazla nesne bulunursa ayrıca
2. Role = OAR.

NOT: Seçiminizde veya (Protocol) şablonunda nesneler eksikse bir mesaj alırsınız. Bu şekilde
unutulan nesne olasılığı en aza indirilir. 

Nesnelerin Belirlenmesi
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9 VERİLERİN İÇE
AKTARILMASI

9.1 XBrain Data (iPlan RT)

Verilerin Yüklenmesi

iPlan RT Image ve iPlan RT Dose içinde oluşturulan verileri yüklemek için önce verileri
XBrainConverter kullanarak DICOM Raw formatına dönüştürün. Bu veriler klinik tedavi planlarını
oluşturmak için değil sadece devreye alma ve plan karşılaştırmaları için kullanılmalıdır. Dışa
aktarma mümkün değildir.
NOT: Ön planlama Elements’le aynı giriş gereksinimleri geçerlidir. 

XBrainConverter Kısıtlamaları

XBrain dönüştürülmüş verileri için aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir:
• XBrainConverter öğesinden içe aktarılan harici dış konturlar kırpılamaz. Tedavi masasının

ayarlanması dış konturu etkilemez.
• XBrainConverter herhangi bir doz veya plan bilgisi veya izomerkezleri (örn. ışınlar, arklar)

dönüştürmez veya yüklemez.
• BT yerelleştirilmiş ise XBrainConverter hiçbir veri dönüştürmez.

Kısıtlı Plan Amacı

XBrain dönüştürülmüş verileri yüklenir yüklenmez Plan Intent otomatik olarak Research şeklinde
ayarlanır. Research modunda Export işlevi devre dışıdır ve bu nedenle klinik tedavi mümkün
değildir. İçe aktarılan XBrain dönüştürülmüş verileri, bu yazılımda oluşturulan tedavi planlarını
devreye almak ve iPlan RT veya diğer üçüncü taraf tedavi planlaması sistemleri tarafından
oluşturulan planlarla karşılaştırmak içindir.

Nesne Tanımları

Yazılım ışınlama için sadece aşağıdaki nesneler tanır:
• iPlan RT Image: Object Creation altında sadece Structure = Tumor (PTV, GTV veya CTV

vb. değil) tanınır. Structure, iPlan RT Image öğesinde PTV olarak ayarlanmışsa Elements bu
nesneyi Type = PTV ve Role = Undefined olarak atar. Type = PTV nesneleri Others altına
yerleştirilir ve nesneler daha önce iPlan RT öğesinde işlenmiş dahi olsa tedavi adayları olarak
tanınmaz. Bu nesneleri, bu yazılımı başlatmadan önce SmartBrush içinde yeniden
tanımlayabilirsiniz.

• iPlan RT Dose: Object Creation altında sadece Structure = Tumor (PTV, GTV veya CTV vb.
değil) tanınır. Structure, iPlan RT Dose öğesinde PTV olarak ayarlanmışsa Elements bu
nesneyi Type = PTV ve Role = Undefined olarak atar. Type = PTV nesneleri daha önce iPlan
RT öğesinde işlenmiş dahi olsa tedavi adayları olarak tanınmaz. Bu nesneleri, bu yazılımı
başlatmadan önce SmartBrush içinde yeniden tanımlayabilirsiniz.
NOT: Bu yazılım Prescription içinde oluşturulan nesne tanımlarını (örn. OAR, Boost, PTV,
Other) yorumlayamaz. Sadece Object Creation içinde oluşturulan tanımlar tanınır. 
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NOT: PatXfer RT aracılığıyla planları dönüştürürken: Dönüştürmeden sonra nesneleri ve nesne
tanımlarını (Type ve Role) RT Planning Elements içinde dikkatlice inceleyin. 

RT QA

Dışa aktarma RT QA Element içinde etkinleştirilir.
NOT: Plan amaçları, klinik tedaviyi önlemek için dışa aktarmadan sonra kısıtlanır. 

Plan Karşılaştırmaları için XBrainConverter İş Akışı

Adım

1. XBrain verilerini Patient Selection ile göz atmak için ayrılmış bir konuma kopyalayın
(bkz. Patient Data Manager Yazılım Kullanım Kılavuzu).
XBrain içeriği algılanır ve dönüştürme otomatik olarak gerçekleştirilir.

2. Dönüştürülmüş verileri seçin.
Dönüştürülmüş içerik ön planlama gereksinimlerini karşılamalıdır. Karşılamıyorsa içeriği
XBrain uygulamalarında veya bazı vakalarda ön planlama Elements kullanarak düzeltebi-
lirsiniz.

3. Yazılımı başlatın ve tedavi planını yeniden oluşturun.

4. Planı yeniden hesaplamak ve dışa aktarmak için RT QA Recalculation öğesini seçin.
NOT: Tedavi planı klinik kullanım için olmadığından plan amacı kısıtlanır. 

5. Plan karşılaştırması için (örn. iPlan RT Dose öğesinde oluşturulan planla) dışa aktarılan
planı Dose Review içine yükleyin.

Bkz. iPlan RT Image, iPlan RT Dose ve PatXfer RT Klinik Kullanım Kılavuzları.

Devreye Alma için XBrainConverter İş Akışı

Adım

1. XBrain verilerini Patient Selection ile göz atmak için ayrılmış bir konuma kopyalayın
(bkz. Patient Data Manager Yazılım Kullanım Kılavuzu).
XBrain içeriği algılanır ve dönüştürme otomatik olarak gerçekleştirilir.

2. Dönüştürülmüş verileri seçin.
Dönüştürülmüş içerik ön planlama gereksinimlerini karşılamalıdır. Karşılamıyorsa içeriği
XBrain uygulamalarında veya bazı vakalarda ön planlama Elements kullanarak düzeltebi-
lirsiniz.

3. Yazılımı başlatın ve tedavi planını yeniden oluşturun.

4. Devreye alma amaçları için planı bir fantom üzerinde oluşturmak üzere Patient Specific
QA öğesini seçin.

5. Planı fantom ışınlama için dışa aktarın.

Bkz. RT QA Yazılım Kullanım Kılavuzu.

XBrain Data (iPlan RT)
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9.2 DICOM Verileri (Üçüncü Taraf Sistemleri)

Verileri İçe Aktarma

Verileri üçüncü taraf sistemlerinden RT Elements sistemine içe aktarmak için verilerin, Bağlantı
Noktası 104’te AET olarak BL_IMPORT kullanılarak bir DICOM ağı bağlantısına gönderilmesi
gerekir.
Bu AET’ye gönderilen her tür DICOM RT verisi içe aktarma dönüşümü için değerlendirilir.
Ayrıntılar için bkz. DICOM Uyumluluk Bildirisi: http://www.brainlab.com/en/DICOM.
NOT: Yüklenen harici tedavi masaları doz hesaplaması için kullanılmaz. 

DICOM RT Import Performer Kısıtlamaları

İçe aktarılan veriler için aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir:
• DICOM RT Import Performer, RT Planning Elements tarafından kullanılabilecek hiçbir doz veya

plan bilgisini içe aktarmaz.
• Elektron yoğunluğu iptalleri halihazırda içe aktarılmaz.
• POINT tipinde RT Structure Set konturları halihazırda içe aktarılmaz.

NOT: PatXfer RT aracılığıyla planları dönüştürürken: Dönüştürmeden sonra nesneleri ve nesne
tanımlarını (Type ve Role) RT Planning Elements içinde dikkatlice inceleyin. 
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10 YAZILIM YENİDEN
DOĞRULAMASI

10.1 Yazılım Yeniden Doğrulaması

Arka Plan

Bu bölüm, sisteminizde yapılan küçük değişikliklerden sonra önerilen sistem yeniden doğrulama
testidir; bu değişiklikler şunları içerir:
• İşletim sistemi düzeltmeleri
• Virüs tarayıcılarının kurulumu
• Üçüncü taraf yazılım kurulumu

Bu prosedür için en azından bir test DICOM hastası mevcut olmalıdır.
Büyük işletim sistemi değişiklikleri (yeni işletim sistemi, yeni servis paketi vb.) için Brainlab
desteğe başvurun.

Yazılım Yeniden Doğrulaması İş Akışı

Adım

1. Brainlab Elements’i başlatın ve uygun bir hasta seçin.

2. İş akışını başlatmak için yazılım simgesini seçin.

3. En az bir BT görüntü seti ve tümör içeren uygun bir hasta verisi seti seçin.

4. Yazılımı başlatın.

5. Tedavi masasını seçip tedavi masası konumunu ayarlayın.

6. Tedavi masası seçimini değiştirdiğinizde görünümün güncellendiğinden emin olun.

7. Tüm görünümlerde kırpma işlevini kullanabildiğinizden emin olun.

8. Tedavi yönünü onaylayın.

9. Next öğesini seçin.

10. İkinci sayfanın doğru şekilde yüklendiğinden emin olun.

11. Next öğesini seçin.

12. Outer Contour öğesini inceleyin.

13. Next öğesini seçin.

14. Ana sayfanın doğru şekilde açıldığından emin olun.

15. Makine profili ve enerjisini seçin.

16. Bir Protocol ve Setup öğesinin seçilip seçilmediğini kontrol etmek için Select öğesini se-
çin.

17. Pan, yakınlaştırma/uzaklaştırma, kaydırma ve windowing yapabildiğinizden emin olun.

YAZILIM YENİDEN DOĞRULAMASI

Yazılım Kullanım Kılavuzu Rev. 1.1 Spine SRS Sür. 1.5 131



Adım

18. Calculate düğmesinin etkinleştirilmiş ve turuncu renkte vurgulanmış olduğundan emin
olun.

19. Calculate öğesini seçin ve hesaplamanın çalıştığından emin olun.

20. Hesaplama tamamlandıktan sonra izodoz çizgilerinin mevcut MRG ve BT görüntü setle-
rinde görüntülendiğinden emin olun.

21. Doz açıklamasının görüntülendiğinden emin olun.

22. Plan Analysis tablosundaki sembollerin fiili sonucu gösterecek şekilde renklerini güncel-
lediğinden emin olun.

23. Farklı nesneler seçtiğinizde DVH’nin eğrileri değiştirdiğinden emin olun.

24. 3D ark görünümünde farklı arklar seçin ve ekolayzerin uygun biçimde ayar yapıp yapma-
dığını kontrol edin.

25. Ekolayzeri sürükleyin. Gantri buna uygun olarak hareket ediyor mu? Beam’s eye view bu-
na uygun olarak güncelleniyor mu?

26. Bütün düzenlerdeki bütün görünümlerin doğru şekilde görüntülendiğinden emin olun.

27. Back öğesini seçin ve hasta modelini değiştirmenin tedavi planının kaybına yol açacağını
bildiren bir mesaj kutusunun belirdiğinden emin olun.

28. PDF oluşturmak ve kaydetmekle ilgili tüm adımları kontrol edin.

29. Planı bir R&V sistemine ve ExacTrac sistemine dışa aktarın. Bir dışa aktarma özetinin
açıldığından ve kapandığından emin olun.

30. Uygulamadan çıkın. Yeniden doğrulama tamamlanmıştır.

Yazılım Yeniden Doğrulaması
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11 MESAJLAR
11.1 Açılır İletişim Kutularında Uyarı ve Hata

Mesajları

Mesajlar Listesi

• There are unsaved changes (Kaydedilmemiş mesajlar mevcut)
• Do you want to save? (Kaydetmek istiyor musunuz?)
• Are you sure you want to change the clinical protocol and lose the current treatment plan? This

cannot be undone. (Klinik protokolü değiştirmek ve mevcut tedavi planını kaybetmek
istediğinizden emin misiniz? Bu işlem geri alınamaz.)

• Approved Plan (Onaylanmış Plan)
• You are loading an approved treatment plan. Any changes will lead to loss of plan approval.

(Onaylanmış bir tedavi planı yüklüyorsunuz. Yapılan tüm değişiklikler plan onayının
kaybedilmesine yol açar.)

• This data must only be used for commissioning and plan comparison and not for creating
clinical treatment plans. Export is not possible. (Bu veriler klinik tedavi planlarını oluşturmak için
değil sadece devreye alma ve plan karşılaştırması için kullanılmalıdır. Dışa aktarma mümkün
değildir.)

• The dose was recalculated at startup because the loaded plan was saved using an older
software version. The dose might deviate slightly from the original plan. (Doz başlatmada
yeniden hesaplandı çünkü yüklenen plan eski bir yazılım sürümü kullanılarak kaydedilmişti.
Doz orijinal plandan bir miktar sapmış olabilir.)

• The export has failed. Check the logfile for details. (Dışa aktarma başarısız oldu. Ayrıntılar için
günlük dosyasını kontrol edin.)

• Changed data (Değiştirilmiş veriler)
• The pre-planning status of the loaded dose plan has been changed. The plan will be adapted to

the changes. (Yüklenen doz planının ön planlama durumu değiştirildi. Plan değişikliklere
uyarlanacaktır.)

• Plan not approved (Plan onaylanmadı)
• It is recommended to approve a treatment plan before exporting. Do you want to cancel the

export in order to approve the plan? (Dışa aktarmadan önce tedavi planının onaylanması
önerilir. Planı onaylamak için dışa aktarmayı iptal etmek istiyor musunuz?)

• Going Back to Patient Model (Hasta Modeline Dönülüyor)
• Note that changes to the Patient Model will lead to loss of the treatment plan. (Hasta
Modelindeki değişikliklerin tedavi planının kaybedilmesine yol açacağını unutmayın.)

• Replace plan? (Plan değiştirilsin mi?)
• Do you want to replace the current plan? (Mevcut planı değiştirmek istiyor musunuz?)
• Authentication Error Message (Kimlik Doğrulama Hatası Mesajı)
• Plan is approved. (Plan onaylandı.)
• The current plan is approved and cannot be overwritten. Select a different name and try again.
(Geçerli plan onaylandı ve üzerine yazılamaz. Farklı bir ad seçin ve tekrar deneyin.)

• The current plan is approved and cannot be overwritten. Either remove the approval status or
save the plan under a different name after making changes. (Geçerli plan onaylandı ve üzerine
yazılamaz. Onay durumunu kaldırın ya da değişiklikleri yaptıktan sonra planı farklı bir adla
kaydedin.)

MESAJLAR
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• Plan cannot be unapproved. (Plan onayı geri alınamaz.)
• The plan can only be unapproved without changing the name. Select the original name and try
again. (Planın onayı ancak ad değiştirilmeden geri alınabilir. Orijinal adı seçin ve tekrar
deneyin.)

• Plan already exists. (Plan zaten mevcut.)
• A plan with name [plan name] already exists and cannot be overwritten. Select a different name

and try again. [(Plan adı) adlı bir plan zaten mevcut ve üzerine yazılamaz. Farklı bir ad seçin ve
tekrar deneyin.]

• Exit without Saving? (Kaydetmeden çıkılsın mı?)
• Plan has not been saved yet. (Plan henüz kaydedilmedi.)
• Changes to plan [plan name] have not been saved yet. ([Plan adı] adlı plandaki değişiklikler

henüz kaydedilmedi.)
• Changed Data (Değiştirilmiş Veriler)
• Changes occurred outside the dose planning application. [application name] needs to be

restarted. (Doz planlaması uygulamasının dışında değişiklikler gerçekleşti. [Uygulama adı]
yeniden başlatılmalıdır.)

• Loaded plan from an older version. (Eski bir sürümden yüklenen plan.)
• The loaded plan was created with a previous software version. Optimization, saving and export

are disabled. To start a new optimization, select a different clinical protocol. (Yüklenen plan
önceki bir yazılım sürümüyle oluşturuldu. Optimizasyon, kaydetme ve dışa aktarma devre
dışıdır. Yeni bir optimizasyon başlatmak için farklı bir klinik protokol seçin.)

• No RTPlan found (RTPlan bulunamadı)
• You are loading a ClinicalBaseLine that contains no RTPlan. The application cannot handle

such baselines. (RTPlan içermeyen bir ClinicalBaseLine yüklüyorsunuz. Uygulama bu tür baz
çizgilerini işleyemez.)

• Are you sure you want to change the machine profile and lose the current treatment plan? This
cannot be undone. (Makine profilini değiştirmek ve mevcut tedavi planını kaybetmek
istediğinizden emin misiniz? Bu işlem geri alınamaz.)

• Change Most Important OAR (En Önemli OAR’ı Değiştir)
• Changing the most important OAR will invalidate the optimization. (En önemli OAR’ın
değiştirilmesi optimizasyonu geçersiz kılar.)

• An external outer contour has been detected. [application name] will not create an outer
contour. The external one will be used for dose calculations, unless any changes are performed
that require a recalculation of the outer contour. (Harici bir dış kontur algılandı. [Uygulama adı]
bir dış kontur oluşturmayacaktır. Dış konturun yeniden hesaplanmasını gerektiren değişiklikler
yapılmadığı sürece harici kontur doz hesaplamaları için kullanılacaktır.)

• The PTV is partially located outside the outer contour. Planning is not possible as the PTV has
to be contained within the outer contour. (PTV kısmen dış kontur dışında bulunmaktadır.
PTV’nin dış konturun içinde bulunması gerektiğinden planlama mümkün değildir.)

• The PTV is located outside the outer contour. Planning is not possible as the PTV has to be
contained within the outer contour. (PTV dış kontur dışında bulunmaktadır. PTV’nin dış
konturun içinde bulunması gerektiğinden planlama mümkün değildir.)

• The crop box exceeds the range of the planning CT in superior or inferior direction.
Parts of the couch top that are outside of this range in this direction will be ignored during dose 
calculation. (Kırpma kutusu planlama BT’si aralığını yukarıya veya aşağıya doğru aşıyor. Bu
aralığın bu yönde dışında bulunan tedavi masası parçaları doz hesaplaması sırasında göz ardı
edilecektir.)

• Revert to the beginning of the optimization (Optimizasyonun başına dön)
• Do you want to revert back to the beginning of the optimization? This cannot be undone.
(Optimizasyonun başına dönmek istiyor musunuz? Bu işlem geri alınamaz.)

• Revert plan analysis table (Plan analizi tablosuna dön)
• Do you want to revert your changes to the plan analysis table? This cannot be undone. (Plan
analizi tablosundaki değişikliklerinizi geri almak istiyor musunuz? Bu işlem geri alınamaz.)

• Revert Dose Shaper (Dose Shaperi Geri Al)
• Do you want to revert your changes to the Dose Shaper? This cannot be undone. (Dose
Shaper’daki değişikliklerinizi geri almak istiyor musunuz? Bu işlem geri alınamaz.)

• Revert to previous optimization result (Önceki optimizasyon sonucuna dön)

Açılır İletişim Kutularında Uyarı ve Hata Mesajları
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• Do you want to revert to the previous optimization result? This cannot be undone. (Önceki
optimizasyon sonucuna dönmek istiyor musunuz? Bu işlem geri alınamaz.)

MESAJLAR
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11.2 Çıktıdaki Mesajlar (Trafik Işığı)

Mesajlar Listesi

Tür Metin

Bilgi

Dose calculations have not started. Activate dose display to enable dose distri-
bution related plan status checks. (Doz hesaplamaları başlatılmadı. Doz dağılı-
mıyla ilişkili plan durumu kontrollerini devreye almak için doz ekranını etkinleşti-
rin.)

Bilgi Dose calculation is based on special set: [modality name]. (Doz hesaplaması şu
özel sete dayanır: [modalite adı].)

Hata
Less than 2 arc control points are defined. Treatment is not possible. Verify the
arc start and stop angles. (2’den az ark kontrol noktası tanımlanmıştır. Tedavi
mümkün değildir. Ark başlangıç ve bitiş açılarını doğrulayın.)

Uyarı

Less than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a controller
error. Verify the arc start and stop angles. (3’ten az ark kontrol noktası tanımlan-
mıştır. Tedavi kumanda hatasıyla sonuçlanabilir. Ark başlangıç ve bitiş açılarını
doğrulayın.)

Hata The MU per degree value is lower than defined in the machine profile. (Derece
başına MU değeri makine profilinde tanımlanandan düşüktür.)

Hata The MU per degree value is higher than defined in the machine profile. (Derece
başına MU değeri makine profilinde tanımlanandan yüksektir.)

Hata The gantry rotation range is not valid. Verify the arc start and stop angles. (Gantri
dönüş aralığı geçerli değil. Ark başlangıç ve bitiş açılarını doğrulayın.)

Hata Danger of table collision. Please verify. (Masa çarpışması tehlikesi. Lütfen doğru-
layın.)

Uyarı Risk of table collision. Please verify. (Masa çarpışması riski. Lütfen doğrulayın.)

Hata The table angle is invalid. Treatment is not possible. (Masa açısı geçersiz. Teda-
vi mümkün değildir.)

Hata The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (Halka dönüş açısı
geçerli değil. Tedavi mümkün değildir.)

Hata The collimator angle is not valid. Treatment not possible. (Kolimatör açısı geçerli
değil. Tedavi mümkün değildir.)

Uyarı
The arc defined by start and stop angles is ambiguous. Please verify that the
desired sector is treated. (Başlangıç ve bitiş açılarıyla tanımlanan ark belirsizdir.
Lütfen, istenen sektörün işlendiğini doğrulayın.)

Hata The gantry rotation range is not valid. Verify the arc start and stop angles. (Gantri
dönüş aralığı geçerli değil. Ark başlangıç ve bitiş açılarını doğrulayın.)

Hata
The time to deliver the desired dose ([time] s) exceeds the machine limit ([time]
s). Please verify. [İstenen dozu uygulama süresi ([süre] sn) makine sınırını aşıyor
([süre] sn). Lütfen doğrulayın.]

Hata

The MU ([number of units] MU) value of one of this beam's/arc's export portions
is above the allowed MU ([number of units] MU) configured for the machine.
Contact Brainlab support. [Bu ışının/arkın dışa aktarma bölümlerinden birinin MU
([birim sayısı] MU) değeri makine için yapılandırılan izin verilen MU ([birim sayısı]
MU) değerinin üzerindedir. Brainlab destek birimine başvurun.]

Uyarı The number of portions into which this element is split exceeds 10. Please verify.
(Bu Element’in bölündüğü bölüm sayısı 10’u aşıyor. Lütfen doğrulayın.)

Çıktıdaki Mesajlar (Trafik Işığı)
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Tür Metin

Bilgi

The element is split into [number of portions] portions because the MU value
([number of units] MU) is larger than the maximum allowed MU ([number of
units] MU). [MU ([birim sayısı] MU) değeri izin verilen maksimum MU ([birim sa-
yısı] MU) değerinden büyük olduğundan Element [bölüm sayısı] bölüme bölün-
dü.]

Hata

MU ([number of units] MU) is larger than the maximum allowed MU ([number of
units] MU). (Note: splitting to several portions is not supported by the application
for this treatment). Contact Brainlab support. [MU ([birim sayısı] MU) izin verilen
maksimum MU ([birim sayısı] MU) değerinden yüksektir. (Not: uygulama bu teda-
vi için birden fazla bölüme bölmeyi desteklemez). Brainlab destek birimine baş-
vurun.]

Uyarı

The dose needs to be recalculated because the loaded plan was saved without
dose. The dose might deviate slightly from the original plan. (Yüklenen plan doz
olmadan kaydedildiği için dozun yeniden hesaplanması gerekiyor. Doz orijinal
plandan bir miktar sapabilir.)

Hata The name of the beam or arc contains invalid characters. (Işın veya arkın adı
geçersiz karakter içeriyor.)

Hata The name of the beam or arc is empty. (Işın veya arkın adı boş.)

Hata The name of the beam or arc contains either of the characters '(' or ')'. (Işın veya
arkın adı “(” veya “)” karakterlerinden birini içeriyor.)

Uyarı

The data set used as Alignment Set has been scanned [scan orientation], while
the orientation for treatment is configured [scan orientation]. Contact Brainlab
support. (Hizalama Seti olarak kullanılan veriler taranırken [tarama yönü] tedavi
yönü yapılandırılır [tarama yönü]. Brainlab destek birimine başvurun.)

Uyarı

The data set used as Reference Set has been scanned [scan orientation], while
the orientation for treatment is configured [scan orientation]. Contact Brainlab
support. (Referans Seti olarak kullanılan veriler taranırken [tarama yönü] tedavi
yönü yapılandırılır [tarama yönü].)

Hata

The treatment orientation of the patient is undefined. This status is critical! Plea-
se consult Brainlab support and do not use the current plan for treatment. (Has-
tanın tedavi yönü tanımlanmamıştır. Bu durum kritiktir! Lütfen Brainlab destek bi-
rimine danışın ve mevcut planı tedavi için kullanmayın.)

Hata

The image and patient orientation for treatment of the current plan have not been
acknowledged. This status is critical. Please consult Brainlab support and do not
use the current plan for treatment. (Mevcut planın tedavisi için görüntü ve hasta
yönü kabul edilmemiştir. Bu durum kritiktir. Lütfen Brainlab destek birimine danı-
şın ve mevcut planı tedavi için kullanmayın.)

Uyarı

The plan references the following empty object(s) as PTV or OAR: [object na-
mes]. These objects should be correctly segmented if required. (Plan şu boş
nesneleri PTV veya OAR olarak belirtir: [nesne adları]. Bu nesneler gerekirse
doğru şeklde bölümlere ayrılmalıdır.)

Uyarı

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. (Doz Hesaplamaları Cone Beam tipi Referans Se-
tine dayanır ve önemli ölçüde yanlış olabilir. Referans Seti olarak kullanılan gün-
cel bir BT taramasının yapılması şiddetle önerilir.)

Uyarı

Heterogeneity correction is turned off. The table top added to the tissue model is
therefore assumed to be water-equivalent. Contact Brainlab support. (Heterojeni-
te düzeltmesi kapalı. Doku modeline eklenen masa üstü bu nedenle su eşdeğeri
olarak varsayılır. Brainlab destek birimine başvurun.)

Bilgi

Heterogeneity correction is turned off. The area inside the detected patient con-
tour is therefore assumed to be water-equivalent. Contact Brainlab support. (He-
terojenite düzeltmesi kapalı. Algılanan hasta konturu içindeki alan bu nedenle su
eşdeğeri olarak varsayılır. Brainlab destek birimine başvurun.)
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Tür Metin

Uyarı The plan intent is set to [plan intent value]. (Plan amacı [plan amacı değeri] ola-
rak ayarlanmıştır.)

Hata

Encountered [number of duplicates] beams or arcs whose names are not unique.
Beam- or arc names involved are: [duplicate names]. Contact Brainlab support.
(Note: Name comparison is case-insensitive). [Adları benzersiz olmayan [kopya
sayısı] ışın veya arkla karşılaşıldı. Söz konusu ışın veya ark adları şunlardır:
[kopya adları]. Brainlab destek birimine başvurun. (Not: Ad karşılaştırması büyük
harf küçük harf duyarlıdır.)]

Uyarı
The dose resolution for the current plan exceeds the limit of 10 mm. Contact
Brainlab support. (Mevcut planın doz çözünürlüğü 10 mm sınırını aşıyor. Brain-
lab destek birimine başvurun.)

Hata

The Alignment Set must be the same Slice Set as the Reference Set, however
two different Slice Sets are used in this Treatment Plan. If you continue, in worst
case, we expect geometric inaccuracies when you export the plan and position
the patient for treatment. Please contact Brainlab support. (Hizalama Seti, Refe-
rans Seti gibi aynı Kesit Seti olmalıdır, ancak bu Tedavi Planında iki farklı Kesit
Seti kullanılıyor. Devam ederseniz en kötü durumda planı dışa aktarıp hastayı
tedavi için konumlandırdığınızda geometrik tutarsızlıklar görülmesi olasıdır. Lüt-
fen Brainlab destek birimine başvurun.)

Bilgi
Some values of the selected HU to ED conversion table are outside plausible
ranges. (Seçilen HU-ED dönüştürme tablosunun bazı değerleri makul aralıkların
dışındadır.)

Uyarı
The selected HU to ED conversion table is for acceptance only and must not be
used for any patient treatment. (Seçilen HU-ED dönüştürme tablosu sadece ka-
bul içindir ve herhangi bir hasta tedavisi için kullanılmamalıdır.)

Uyarı
The selected HU to ED conversion table is not approved and must not be used
for any patient treatment. (Seçilen HU-ED dönüştürme tablosu onaylanmamıştır
ve herhangi bir hasta tedavisi için kullanılmamalıdır.)

Uyarı The machine profile was not validated by Brainlab. Treatment is not possible.
(Makine profili Brainlab tarafından doğrulanmamıştır. Tedavi mümkün değildir.)

Uyarı

The active machine profile loaded from the current plan is not contained in the
list of installed machine profiles. The profile may be outdated or from an external
source. Verify. (Mevcut plandan yüklenen etkin makine profili kurulu makine pro-
filleri listesinde bulunmuyor. Profil eskimiş veya harici bir kaynaktan olabilir. Doğ-
rulayın.)

Hata The isocenter coordinate is not inside the patient's tissue. (İzomerkez koordinatı
hasta dokusunun içinde değil.)

Bilgi Unsupported dose rate. Contact Brainlab support. (Desteklenmeyen doz oranı.
Brainlab destek birimine başvurun.)

Uyarı The active machine profile is not approved. (Aktif makine profili onaylanmamış-
tır.)

Uyarı The active machine profile and its beam data are not approved. (Aktif makine
profili ve ışın verileri onaylanmamıştır.)

Uyarı

Uyarı
The active machine profile is for acceptance only and must not be used for pa-
tient treatment. (Aktif makine profili sadece kabul içindir ve herhangi bir hasta
tedavisi için kullanılmamalıdır.)

Uyarı
The isocenter coordinate [coordinate name] is not assigned the prefix [coordina-
te prefix]. Contact Brainlab support. (İzomerkez [koordinat adı] koordinatına
[koordinat ön eki] ön eki atanmamıştır. Brainlab destek birimine başvurun.)

Uyarı
The treatment group [group name] is not assigned the prefix [group prefix]. Con-
tact Brainlab support. ([Grup adı] tedavi grubuna [grup ön eki] ön eki atanmamış-
tır. Brainlab destek birimine başvurun.)
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Hata
The isocenter coordinate name [coordinate name] is either not unique or too
long. Contact Brainlab support. (İzomerkez [koordinat adı] koordinatı adı benzer-
siz değil ya da çok uzun. Brainlab destek birimine başvurun.)

Hata
The treatment group name [group name] is either not unique or too long. Contact
Brainlab support. ([Grup adı] tedavi grubu adı benzersiz değil ya da çok uzun.
Brainlab destek birimine başvurun.)

Uyarı

The treatment group [group name] uses the identifier [identifier name]. This is al-
so used by a non-related isocenter coordinate. Contact Brainlab support. ([Grup
adı] tedavi grubu [kimlik adı] kimliğini kullanır. Bu ilişkili olmayan bir izomerkez
koordinatı tarafından da kullanılıyor. Brainlab destek birimine başvurun.)

Uyarı

The treatment group [group name] and its isocenter coordinate [coordinate na-
me] 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. Contact Brainlab
support. ([Grup adı] tedavi grubu ve [koordinat adı] izomerkez koordinatı, farklı
bir numarayla tanımlanıyor. Mümkün olduğunca aynı numara kullanılmalıdır. Ay-
nı izomerkez koordinatına farklı tedavi grupları atanmışsa benzersiz alfanümerik
kimlikler kullanılmalıdır. Brainlab destek birimine başvurun.)

Bilgi Element order and gantry rotation direction might be improved for treatment. (Te-
davi için Element sırası ve gantri, dönüş yönü iyileştirilebilir.)

Bilgi The plan contains closed fields (MLC). (Plan kapalı alanlar (MLC) içeriyor.)

Bilgi The isocenter is blocked (MLC). Please verify. (İzomerkez bloke edilmiş (MLC).
Lütfen doğrulayın.)

Bilgi The plan contains closed fields (jaws). (Plan kapalı alanlar (jaw’lar) içeriyor.)

Bilgi The isocenter is blocked (jaws). Please verify. (İzomerkez bloke edilmiş (jaw’lar).
Lütfen doğrulayın.)

Uyarı
The jaw positions expose the MLC carriage box. Contact Brainlab support. (Jaw
konumları MLC taşıma kutularını açığa çıkarıyor. Brainlab destek birimine başvu-
run.)

Uyarı The jaws are overlapping the MLC field. Please verify. (Jaw’lar MLC alanıyla ça-
kışıyor. Lütfen doğrulayın.)

Uyarı

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by the jaws.
Please check your plan carefully. (En az bir kapalı yaprak çiftinin planlanan yap-
rak boşluğu jaw’lar tarafından kapatılmıyor. Lütfen planınızı dikkatlice kontrol
edin.)

Bilgi

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair 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. (En az bir kapalı yaprak çiftinin planlanan yaprak boşluğu,
jaw kenarının 2 mm aralığı içinde olup dağıtım sırasında jaw’lar tarafından kapa-
tılmayabilir. Lütfen planınızı dikkatlice kontrol edin.)

Uyarı
The maximum beamlet size is smaller than the [grid resolution value]. Dose cal-
culation accuracy may be limited. (Maksimum küçük ışın boyutu [ızgara çözünür-
lük değeri] değerinden küçüktür. Doz hesaplama doğruluğu sınırlı olabilir.)

Uyarı

For a considerable number of fields of the arc: (Arkın önemli sayıda alanı için:)
• The minimum field extension is smaller than four times the [grid resolution va-

lue]. Dose calculation accuracy may be limited. (Minimum alan uzatması [ızga-
ra çözünürlük değeri] değerinden dört kat daha küçüktür. Doz hesaplama doğ-
ruluğu sınırlı olabilir.)

• The minimum field extension is smaller than four times the dose grid resolu-
tion. Dose calculation accuracy may be limited. (Minimum alan uzatması doz
ızgara çözünürlüğünden dört kat daha küçüktür. Doz hesaplama doğruluğu sı-
nırlı olabilir.)

Bilgi Application is in RESEARCH mode. Export is not possible. (Uygulama RE-
SEARCH modundadır. Dışa aktarma mümkün değildir.)
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Bilgi

This treatment plan has image sets containing Standardized Uptake Values
(SUV). The displayed SUV can vary depending on the manufacturer of the PET
scanner. Always compare the displayed values with the SUV obtained directly at
the scanner before using them. (Bu tedavi planında Standardize Alım Değerleri
(SUV) bulunan görüntü setleri mevcuttur. Görüntülenen SUV, PET tarayıcısının
imalatçısına göre değişiklik gösterebilir. Görüntülenen değerleri, kullanmadan ön-
ce daima doğrudan tarayıcıda elde edilen SUV ile karşılaştırın.)

Uyarı

This data must only be used for commissioning and plan comparison and not for
creating clinical treatment plans. Export is not possible. (Bu veriler klinik tedavi
planlarını oluşturmak için değil sadece devreye alma ve plan karşılaştırması için
kullanılmalıdır. Dışa aktarma mümkün değildir.)

Hata
Gantry lower angle [gantry lower angle]° of Arc Plane [arc name] is greater than
gantry upper angle [gantry upper angle]°. ([ark adı] Ark Düzleminin [gantri alt açı-
sı]° gantri alt açısı [gantri üst açısı]° gantri üst açısından büyüktür.)

Hata

Gantry angles [gantry lower angle]° - [gantry upper angle]° of Arc Plane [arc na-
me] do not have the required minimal arc span of [arc span]°. ([ark adı] Ark Düz-
leminin [gantri alt açısı]° – [gantri üst açısı]° gantri açıları gerekli minimum [ark
uzunluğu]° ark uzunluğuna sahip değildir.)

Hata
Table angle [table angle]° of Arc Plane [arc name] is incompatible with the selec-
ted machine profile. ([Ark adı] Ark Düzleminin [masa açısı]° masa açısı seçilen
makine profiliyle uyumsuzdur.)

Hata

Gantry angles [gantry lower angle]° - [gantry upper angle]° of Arc Plane [arc na-
me] are incompatible with the selected machine profile. ([Ark adı] Ark Düzleminin
[gantri alt açısı]° – [gantri üst açısı]° gantri açıları seçilen makine profiliyle uyum-
suzdur.)

Hata Duplicate arc plane definitions for the table angle(s) [table angles]. ([Masa açıla-
rı] masa açıları için kopya ark düzlemi tanımları.)

Hata Coplanar arc plane definitions for the table angle(s) [table angles]. ([Masa açıları]
masa açıları için koplanar ark düzlemi tanımları.)

Hata
Collimator angle [collimator angle]° of Arc Plane [arc name] is incompatible with
the selected machine profile. ([Ark adı] Ark Düzleminin [kolimatör açısı]° kolima-
tör açısı seçilen makine profiliyle uyumsuzdur.)

Hata
The boost's Tolerated Coverage Volume [volume]% is greater than the Desired
Coverage Volume [volume]%. (Boost’un %[hacim] Tolere Edilen Kapsama Hac-
mi, %[hacim] İstenen Kapsama Hacminden büyüktür.)

Hata
The boost's maximum dose constraint [dose] Gy is less than the prescription do-
se [dose] Gy. (Boost’un [doz] Gy maksimum doz kısıtı [doz] Gy reçete dozundan
düşüktür.)

Hata

The boost's prescription dose constraint [boost reference dose] Gy is less than
the target's prescription dose [ptv reference dose] Gy. (Boost’un [boost referans
dozu] Gy reçete doz kısıtı [ptv referans dozu] Gy hedef reçete dozundan düşük-
tür.)

Hata
SRS prescription is selected for the boost, but no maximum dose constraint is
set. (Boost için SRS reçetesi seçilmiştir, ama maksimum doz kısıtı ayarlanma-
mıştır.)

IDL prescription [current IDL]% is outside of allowed range of [minimum IDL]% -
[maximum IDL]%. (%[Geçerli IDL] IDL reçetesi, izin verilen %[minimum IDL] – %
[maksimum IDL] aralığı dışındadır.)

Hata The clinical protocol has unsupported version $version. (Klinik protokolün des-
teklenmeyen bir $sürüm sürümü vardır.)

Bilgi
[clinical indication] [protocol name] is from a previous application version: [proto-
col type]. ([klinik endikasyon] [protokol adı] önceki bir uygulama sürümüne aittir:
[protokol tipi].)
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Hata The most important OAR [oar name] is not part of the OAR Constraints list. (En
önemli OAR [oar adı], OAR Kısıtları listesinin bir parçası değildir.)

Hata
Constraint # [number] of OAR [oar name]: relative volume is out of range: [volu-
me]%. (OAR’ın [oar adı] kısıt numarası [numara]: Rölatif hacim aralık dışıdır: %
[hacim].)

Uyarı

The current treatment plan contains objects that are either not mentioned in the
protocol or are being ignored because they have the wrong role/type. These ob-
jects will not be taken into account during optimization. (Mevcut tedavi planı pro-
tokolde belirtilmeyen nesneler ya da yanlış role/türe sahip oldukları için göz ardı
edilen nesneler içerir. Bu nesneler optimizasyon sırasında dikkate alınmayacak-
tır.)
Names of ignored objects: (Göz ardı edilen nesnelerin adları:)

Uyarı

The protocol contains object types that are not available for the current treatment
plan. These object types will not be taken into account during optimization. (Pro-
tokol mevcut tedavi planı için kullanılamayan nesne türleri içerir. Bu nesne türleri
optimizasyon sırasında dikkate alınmayacaktır.)
Missing types: (Eksik tipler:)

Uyarı
The following dose lines are above the prescription dose of [dose] Gy and will
not be displayed: [hidden dose lines]. (Şu doz çizgileri [doz] Gy reçete dozunun
üzerindedir ve görüntülenmeyecektir: [gizli doz çizgileri].)

Hata
The Tolerated Coverage Volume [volume]% is greater than the Desired Covera-
ge Volume [volume]%. (%[hacim] Tolere Edilen Kapsama Hacmi, %[hacim] İste-
nen Kapsama Hacminden büyüktür.)

Hata
The maximum prescribed dose constraint [dose] Gy is less than the prescription
dose [dose] Gy. ([Doz] Gy maksimum reçete doz kısıtı [doz] Gy reçete dozundan
düşüktür.)

Hata SRS prescription is selected, but no maximum dose constraint is set. (SRS reçe-
tesi seçilmiştir, ancak maksimum doz kısıtı ayarlanmamıştır.)

Uyarı The selected clinical protocol is for Machine QA only. Not for clinical use. (Seçi-
len klinik protokol sadece Makine QA içindir. Klinik kullanım için değildir.)

Uyarı
The selected clinical protocol is provided for Machine QA demo purposes only.
Not for clinical use. (Seçilen klinik protokol sadece Makine QA sunumu amaçları
için sağlanmıştır. Klinik kullanım için değildir.)

Uyarı
The selected clinical protocol is provided for demo purposes only. Not for clinical
use. (Seçilen klinik protokol sadece sunum amaçları için sağlanmıştır. Klinik kul-
lanım için değildir.)

Uyarı VMAT deliverability warning: (VMAT uygulanabilirlik uyarısı:)

Uyarı
The PTV overlaps with the following OARs: [oar names]. This can lead to poor
plan results. (PTV şu OAR’larla çakışıyor: [oar adları]. Bu, zayıf plan sonuçlarına
yol açabilir.)
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Uyarı

For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field size is outside
the range of measured field sizes: (Arkın çok sayıdaki alanı için eşdeğer alan bo-
yutu ölçülen alan boyutları aralığının dışındadır:)
• it is smaller than the depth dose field size range (derinlik dozu alan boyutu ara-

lığından küçüktür)
• it is larger than the depth dose field size range (derinlik dozu alan boyutu aralı-
ğından büyüktür)

• it is smaller than the scatter jaw-field size range (dağılma jaw-alan boyutu ara-
lığından küçüktür)

• it is larger than the scatter jaw-field size range (dağılma jaw-alan boyutu aralı-
ğından büyüktür)

•
• it is larger than the scatter MLC-field size range it is smaller than the scatter
MLC-field size range (dağılma MLC-alan boyutu aralığından büyüktür dağılma
MLC-alan boyutu aralığından küçüktür)

Uyarı

Insufficient scatter table data for jaw field size [field size] mm: the value for MLC
field size [field size] mm should be measured and not be copied. See the Techni-
cal Reference Guide Brainlab Physics for more details. ([Alan boyutu] mm jaw
alanı boyutu için yetersiz dağılma tablosu verisi: [alan boyutu] mm MLC alan bo-
yutu değeri ölçülmelidir, kopyalanmamalıdır. Daha fazla ayrıntı için bkz. Brainlab
Fizik Teknik Referans Kılavuzu.)
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11.3 Bilgilendirme Mesajları (i simgesiyle
görüntülenir)

Mesajlar Listesi

• Export platforms have identical names. (Dışa aktarma platformların adları aynıdır.)
• Export to [export destination] failed due to insufficient access rights. (Yetersiz erişim yetkileri
nedeniyle [dışa aktarma hedefi] hedefine dışa aktarma başarısız oldu.)

• Export to [export destination] failed due to insufficient disk space. (Yetersiz disk alanı nedeniyle
[dışa aktarma hedefi] hedefine dışa aktarma başarısız oldu.)

• Export to [export destination] failed. ([dışa aktarma hedefi] hedefine dışa aktarma başarısız
oldu.)

• Treatment Plan was separated by Fraction Groups and more than one RT Plan was exported.
(Tedavi Planı Fraksiyon Grupları tarafından ayrıldı ve birden fazla RT Planı dışa aktarıldı.)

• Detected regions of the couch top that do not intersect the SliceSet. Nonintersecting regions
will not be exported. (Tedavi masasının, kesit setiyle kesişmeyen algılanan bölgeleri.
Kesişmeyen bölgeler dışarı aktarılmayacaktır.)

• Contour points were reduced (Kontur noktaları azaltıldı)
• Structure [object name] was changed for export as it was reconstructed on the reference image

data set. ([Nesne adı] yapısı, referans görüntü veri setinde yeniden yapılandırıldığı için dışa
aktarma için değiştirildi.)

• Structure [object name] could not be exported as it was reconstructed on the reference image
data set and appears to be too small. ([nesne adı] yapısı, referans görüntü veri setinde yeniden
yapılandırıldığı ve çok küçük gibi göründüğü için dışa aktarılamadı.)

• Beam Dose was exported, but one or more beams are split. Thus, the RT Dose object now
references more than one beam. (Işın Dozu dışa aktarıldı ancak bir veya daha fazla ışın
bölündü. Böylece RT Dozu nesnesi artık birden fazla ışına referans veriyor.)

• The RT Dose Volume object does not contain a plan reference, as the plan was separated and
dose export for the entire plan was used. (RT Doz Hacmi nesnesi, plan ayrıldığından ve planın
tamamı için doz dışa aktarması kullanıldığından bir plan referansı içermiyor.)

• [clinical indication] [protocol name] is not available. Name is used in multiple files: [file 1], [file
2]. ([Klinik endikasyon] [protokol adı] mevcut değil. Ad birden fazla dosyada kullanılıyor: [dosya
1], [dosya 2].)

• Image Modality (XT) not supported (Görüntü Modalitesi (XT) desteklenmiyor)
• DICOM image(s) of modality XT cannot be processed by the current version of the application.
(Modalite XT’nin DICOM görüntüleri uygulamanın mevcut sürümüyle işlenemiyor.)

• An error occurred while loading. (Yükleme sırasında bir hata meydana geldi.)
• Unsupported data found. (Desteklenmeyen veriler bulundu.)
• Unsupported data was found during loading. Review the patient data carefully for

completeness. (Yükleme sırasında desteklenmeyen veriler bulundu. Hasta verilerini eksiksizlik
açısından dikkatlice inceleyin.)

• Plan not valid for this application. (Plan bu uygulama için geçerli değil.)
• This plan has an invalid format. (Bu planın formatı geçersizdir.)
• The plan to load has a format that cannot be interpreted. (Yüklenecek planın yorumlanamayan
bir formatı bulunuyor).

• An error occurred while loading. (Yükleme sırasında bir hata meydana geldi.)
• Multiple plans selected. (Birden çok plan seçildi.)
• More than one plan is selected for loading. Go back and select only a single plan. (Yükleme
için birden çok plan seçildi. Geri dönün ve sadece tek bir plan seçin.)

• Continuing the optimization of a plan created with a version of the application other than the
current one is not supported. (Uygulamanın mevcut sürümünden farklı bir sürümle oluşturulan
planın optimizasyonuna devam edilmesi desteklenmiyor.)

• Continuing the optimization of a plan created with a previous version of the application is not
supported. (Uygulamanın önceki bir sürümüyle oluşturulan bir planın optimizasyonuna devam
edilmesi desteklenmiyor.)
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• Detected a problem with the linac constraints. The following problem(s) occurred: (Lineer
hızlandırıcı kısıtlarında bir sorun algılandı. Şu sorunlar meydana geldi:)

• The PTV is too big and therefore cannot be irradiated sufficiently with the current MLC and/or
fluence mode. (PTV çok büyük ve bu nedenle mevcut MLC ve/veya akıcılık moduyla yeterli
ölçüde ışınlanamaz.)

• Dose in PTV, PTV-Boost, or Boost cannot be calculated. This can e.g. happen if parts of the
PTV are located outside the outer contour, or if the Boost is identical to the PTV. (PTV, PTV-
Boost veya Boost dozu hesaplanamıyor. Bu, örneğin PTV parçaları dış konturun dışında
bulunduğunda veya Boost PTV ile aynıysa meydana gelebilir.)

• The External Outer Contour [contour name] has been removed. ([Kontur adı] Harici Dış Kontur
kaldırıldı.)

• The External Outer Contour [contour name] can not be used. It has been removed. ([Kontur
adı] Harici Dış Kontur kullanılamıyor. Kaldırıldı.)

• Multiple External Outer Contours were found. There must be exactly one External Outer
Contour. Go back to the selected data and check this. (Birden çok Harici Dış Kontur bulundu.
Tam olarak bir Harici Dış Kontur olmalıdır. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

• Object [object name] is not fused to any image set. Go back to Smartbrush and Image Fusion
and check this. ([Nesne adı] nesnesi herhangi bir görüntü setiyle birleştirilmedi. Smartbrush ve
Image Fusion öğelerine dönüp bunu kontrol edin.)

• Empty object found. (Boş nesne bulundu.)
• The object [object name] is empty. Outline the object correctly or remove it from the selection.

([Nesne adı] nesnesi boş. Nesneyi doğru şekilde çizin veya seçimden kaldırın.)
• Empty objects found. (Boş nesneler bulundu.)
• The following objects are empty: [object names] Outline the objects correctly or remove them

from the selection. (Şu nesneler boş: [nesne adları] Nesneleri doğru şekilde çizin veya
seçimden kaldırın.)

• The image set of Object [object name] is not loaded. Go back to the selected data and check
this. ([Nesne adı] nesnesinin görüntü seti yüklenmedi. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol
edin.)

• Multiple objects are named identically. (Birden çok nesne aynı adlandırılmış.)
• Found more than one object with name [object name]. The objects' names must be unique. Go

back to the selected data and check this. ([Nesne adı] adıyla birden fazla nesne bulundu.
Nesnelerin adları benzersiz olmalıdır. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

• The following objects have identical names: [object names] The objects' names must be
unique. Go back to the selected data and check this. (Şu nesnelerin adları aynı: [nesne adları].
Nesnelerin adları benzersiz olmalıdır. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

• The planning CT is deformed. It must not be deformed. Go back to the selected data and check
this. (Planlama BT’si deforme olmuş. Deforme olmamalı. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol
edin.)

• The planning CT is localized. It must not be localized. Go back to the selected data and check
this. (Planlama BT’si lokalize edilmiş. Edilmemeli. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

• The planning image set is not of Modality CT. It must be a CT image set. Go back to the
selected data and check this. (Planlama görüntü seti Modalite BT’si değil. Bir BT görüntü seti
olmalı. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

• The planning CT is not a supine image. Only supine images are supported. Go back to the
selected data and check this. (Planlama BT’si sırtüstü görüntüsü değil. Sadece sırtüstü
görüntüler desteklenir. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

• The planning CT is not a head first image set. Only head first images are supported. Go back
to the Selected Data and check this. (Planlama BT’si “önce baş” görüntü seti değil. Sadece
“önce baş” görüntüleri desteklenir. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

• The planning CT is a Cone Beam CT. This could lead to dose calculations being significantly off
and is therefore not allowed. Go back to the selected data and check this. (Planlama BT’si bir
Cone Beam BT’dir. Doz hesaplamalarının ciddi düzeyde yanlış olmasına yol açabileceğinden
buna izin verilmez. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

• The planning CT contains tilted image slices. Tilted image slices are not allowed.
Go back to the selected data and check this. (Planlama CT’si eğik görüntü kesitleri içeriyor.
Eğik görüntü kesitlerine izin verilmez. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

• The planning CT has too many slices. (Planlama BT’sinde çok fazla kesit var.)

Bilgilendirme Mesajları (i simgesiyle görüntülenir)
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• The planning CT has [number of slices] slices. A maximum number of [number of slices] slices
is supported. Go back to the selected data and check this. (Planlama BT’sinde [kesit sayısı]
kesit var. Maksimum [kesit sayısı] kesit desteklenir. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

• Multiple image sets with Modality CT were found. There must be exactly one image dataset
with Modality CT. Go back to the selected data and check this. (Birden çok Modalite BT içeren
görüntü seti bulundu. Modalite BT içeren tam olarak bir görüntü veri seti olmalıdır. Selected
Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

• No image set with Modality CT was found. There must be exactly one image dataset with
Modality CT. Go back to the selected data and check this. (Modalite BT içeren görüntü seti
bulunmadı. Modalite BT içeren tam olarak bir görüntü veri seti olmalıdır. Selected Data’ya
dönüp bunu kontrol edin.)

• Not all image sets are fused. Go back to the selected data and check this. (Bütün görüntü
setleri birleştirilmemiş. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

• Object [object name] is set to invisible. ([Nesne adı] nesnesi görünmez olarak ayarlanmıştır.)
• Volume of object(s) too small. (Nesne hacmi çok küçük.)
• The following objects were found to be too small: [object names]. Only objects with volume
bigger than [volume] mm³ are allowed. Go back to the selected data and check this. (Şu
nesnelerin çok küçük olduğu tespit edilmiştir: [nesne adları]. Sadece hacmi [hacim] mm³
üzerinde olan nesnelere izin verilir. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

• There were unspecified problems during import. (İçe aktarma sırasında tanımlanmayan
sorunlar oluştu.)

• Could not save RT Plan. Contact Brainlab support. (RT Planı kaydedilemedi. Brainlab destek
birimine başvurun.)

• The loaded plan was created with a previous software version. Optimization, saving and export
are disabled. To start a new optimization, select a different clinical protocol. (Yüklenen plan
önceki bir yazılım sürümüyle oluşturuldu. Optimizasyon, kaydetme ve dışa aktarma devre
dışıdır. Yeni bir optimizasyon başlatmak için farklı bir klinik protokol seçin.)

• The license for this application has expired. Optimization, saving and export are disabled. (Bu
uygulamanın lisansının süresi bitti. Optimizasyon, kaydetme ve dışa aktarma devre dışı
bırakıldı.)

• The license for this application has expired but no plan was loaded. The application cannot
continue. (Bu uygulamanın lisansının süresi bitti ancak plan yüklenmedi. Uygulama devam
edemiyor.)

• No more than one Most Important OAR is allowed. Currently there are: (En fazla bir En Önemli
OAR izni vardır. Şu andaki sayı:)

• Arc Duplication added [number of arcs] arc(s), therefore the total number of arcs is [number of
arcs]. Manual modification of arcs is not possible. (Ark Kopyalama [ark sayısı] ark ekledi, bu
nedenle toplam ark sayısı şu şekildedir: [ark sayısı]. Arkların manuel olarak değiştirilmesi
mümkün değildir.)

• Failed to calculate the tissue model. (Doku modeli hesaplanamadı.)
• No PTV was found. Go back to the selected data and check this. (PTV bulunamadı. Selected

Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)
• Boost is partly outside of PTV. (Boost kısmen PTV dışındadır.)
• The boost object [boost name] is outlined partly outside of the PTV object [PTV name]. The

boost object must be fully enclosed within the PTV. Go back to the selected data and check
this. ([Boost adı] boost nesnesi kısmen [PTV adı] PTV nesnesinin dışında belirtilmiştir. Boost
nesnesi tamamen PTV içinde bulunmalıdır. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

• Multiple PTVs found. (Birden çok PTV tespit edildi.)
• The following PTVs were found: [PTV names] Only one PTV and possibly a single enclosed

boost are allowed. Go back to the selected data and check this. (Şu PTV’ler tespit edildi: [PTV
adları] Sadece bir PTV ve muhtemelen kapsanmış tek bir boost’a izin verilir. Selected Data’ya
dönüp bunu kontrol edin.)

• The treatment target consists of disconnected volumes. This is not supported by Spine SRS. To
treat this target, combine the volumes into a single target volume. (Tedavi hedefi ayrılmış
hacimlerden oluşur. Bu, Spine SRS tarafından desteklenmiyor. Bu hedefi işlemek için hacimleri
tek bir hedef hacmi olarak birleştirin.)
NOT: Bu mesaj sadece Spine SRS içindir. 

• Volume of some Object(s) too small. (Bazı Nesnelerin hacmi çok küçük.)
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• The following Objects were found to be too small: [object names] Only Objects with volume
bigger than 0.01cm³ are allowed. Go back to the selected data and check this. (Şu Nesnelerin
çok küçük olduğu tespit edilmiştir: [nesne adları]. Sadece hacmi 0,01 cm³ üzerinde olan
Nesnelere izin verilir. Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

• Boost volume too big. (Boost hacmi çok büyük.)
• The volume of the boost object [boost name] has to be smaller than the volume of the PTV

object [PTV name] by at least 0.01cm³. Please go back to the selected data and check this.
([Boost adı] boost nesnesi, [PTV adı] PTV nesnesinin hacminden en az 0,01 cm³ kadar daha
küçük olmalıdır. Lütfen Selected Data’ya dönüp bunu kontrol edin.)

• Dose calculation failed. Contact Brainlab support. (Doz hesaplaması başarısız olmuştur.
Brainlab destek birimine başvurun.)

• Dose for the plan is being calculated using PencilBeam. Due to the small size of the PTVs the
plan likely defines a considerable amount of small fields (of 10 mm equiv. square fields size or
smaller). It is recommended to use Monte Carlo instead for dose calculation of such small fields
in order to have decent accuracy of calculation results. (Planın dozu Pencil Beam kullanılarak
hesaplanmaktadır. PTV’lerin boyutunun küçük olması nedeniyle plan, muhtemel olarak oldukça
fazla miktarda küçük alanı (10 mm eşdeğer kare alanı boyutunda veya daha küçük) tanımlıyor.
Hesaplama sonuçlarına dair iyi bir doğruluk elde etmek için bu tür küçük alanların doz
hesaplaması için Monte Carlo kullanılması önerilir.)

• Dose calculation is based on special set: Contrast CT. (Doz hesaplaması özel sete dayanır:
Kontrastlı BT.)

Bilgilendirme Mesajları (i simgesiyle görüntülenir)
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