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1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.1 Κατανόηση αυτού του εγχειριδίου χρήσης

Σκοπός και αποδέκτες

• Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει πληροφορίες και αναφορές για την ιατροφυσική που απαιτείται για
τη σωστή λειτουργία του λογισμικού σχεδιασμός ακτινοθεραπείας της Brainlab.

• Ο παρών οδηγός έχει γραφτεί για όλα τα μέλη της κλινικής ομάδας που χρησιμοποιούν ή
χειρίζονται το λογισμικό σχεδιασμός ακτινοθεραπείας της Brainlab και ιδιαίτερα για τους
ιατροφυσικούς.

• Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό και να εξοικειωθείτε επαρκώς με το
λογισμικό πριν από τη χρήση.

Σχόλια

Αν έχετε προτάσεις για τη βελτίωση αυτού του εγχειριδίου, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση
oncology.manuals@brainlab.com. Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Διαθέσιμες λειτουργίες

Ο παρών οδηγός περιέχει πληροφορίες για διάφορους αλγόριθμους και υποστηριζόμενες
λειτουργίες υλικού. Ανάλογα με την άδεια που έχετε αγοράσει, την έκδοση λογισμικού και τις
εθνικές κανονιστικές απαιτήσεις, ορισμένοι από αυτούς τους αλγόριθμους ή τις λειτουργίες μπορεί
να μην είναι διαθέσιμοι.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.1.1 Τυπογραφικές συμβάσεις

Σύμβολο προειδοποίησης

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

Σύμβολο προσοχής

Οι υποδείξεις προσοχής υποδεικνύονται από τριγωνικά σύμβολα προσοχής.
Περιλαμβάνουν πάντα σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια που σχετίζονται με
συνθήκες που μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία ή βλάβη της συσκευής ή
καταστροφή περιουσίας.

Σημειώσεις

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

Κατανόηση αυτού του εγχειριδίου χρήσης
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1.2 Στοιχεία επικοινωνίας και νομικές πληροφορίες

Υποστήριξη

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

Περιοχή Τηλέφωνο Email

Ηνωμένες Πολιτείες και Κα-
ναδάς

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

us.support@brainlab.com

Αφρική, Ασία, Αυστραλία,
Ευρώπη

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

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

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

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

Κατασκευαστής

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.2.1 Νομικές πληροφορίες

Πνευματικά δικαιώματα

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

Εμπορικά σήματα της Brainlab

• Το BrainSCAN™ είναι εμπορικό σήμα της Brainlab AG.
• Το iPlan® είναι σήμα κατατεθέν της Brainlab AG στη Γερμανία ή/και τις Η.Π.Α.

Εμπορικά σήματα που δεν ανήκουν στην Brainlab

• Το DosimetryPRO® είναι σήμα κατατεθέν της VIDAR Systems Corporation.
• Το Kodak® είναι σήμα κατατεθέν της Eastman Kodak Company.
• Τα Microsoft® και Windows® είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation.

Σήμανση CE

• Η ετικέτα CE υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν της Brainlab συμμορφώνεται με
τις σχετικές απαιτήσεις της Οδηγίας περί ιατρικών συσκευών (93/42/ΕΟΚ).

• Σύμφωνα με την οδηγία περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων, τα iPlan RT Dose
και BrainSCAN είναι προϊόντα Κατηγορίας IIb.

Εγγύηση

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

Πωλήσεις στις Η.Π.Α.

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

Πληροφορίες γλώσσας

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

Στοιχεία επικοινωνίας και νομικές πληροφορίες
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1.3 Γενικές σημειώσεις για τη χρήση του συστήματος
1.3.1 Χρήση για την οποία προορίζεται

Ευθύνη

Οι εφαρμογές σχεδιασμός της Brainlab έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για την παροχή
πρόσθετης βοήθειας στο ιατρικό προσωπικό. Δεν υποκαθιστούν και δεν αντικαθιστούν την
εμπειρία του χρήστη, ούτε αναιρούν την ευθύνη του κατά τη χρήση.

Αναθεώρηση αληθοφάνειας

Όλες οι πληροφορίες που καταχωρίζονται στην εφαρμογή σχεδιασμός της Brainlab και
όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την εφαρμογή σχεδιασμός της Brainlab πρέπει
να ελέγχονται όσον αφορά στην αληθοφάνειά τους πριν από τη θεραπεία του ασθενή.

Συμβατότητα

Το λογισμικό σχεδιασμός της Brainlab μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά με τις
ιατρικές συσκευές και τα ανταλλακτικά που καθορίζει η Brainlab. Η χρήση μη
εξουσιοδοτημένων συσκευών ή ανταλλακτικών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την
ασφάλεια ή/και την αποτελεσματικότητα του λογισμικού σχεδιασμός της Brainlab και να
θέσει σε κίνδυνο τον ασθενή, το χρήστη ή/και το περιβάλλον.

Περισσότερες πληροφορίες

Για ειδικές πληροφορίες σχετικά με την προοριζόμενη χρήση του λογισμικού σχεδιασμού
ακτινοθεραπείας της Brainlab και για τις σχετικές συμβατότητες, ανατρέξτε στο Κλινικό εγχειρίδιο
χρήσης του iPlan RT Dose.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.4 Σημειώσεις ασφάλειας

Γενικές πληροφορίες

Το κεφάλαιο αυτό περιέχει σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος σχεδιασμός θεραπείας.
Είναι δική σας ευθύνη να καθορίσετε ένα γενικό πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας, κατάλληλο
για ανίχνευση σφαλμάτων, περιορισμών ή ανακριβειών των συστημάτων σχεδιασμός και
χορήγησης θεραπείας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο για τη διασφάλιση
ποιότητας σε αυτόν τον τεχνικό οδηγό αναφοράς.
Μετρήστε χρησιμοποιώντας ομοιώματα την απόλυτη ακρίβεια του συστήματος σχεδιασμός
θεραπείας της Brainlab σε συνδυασμό με τα συστήματα χορήγησης θεραπείας που
χρησιμοποιούνται. Η μετρούμενη ακρίβεια πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαμόρφωση των
παραμέτρων προγράμματος, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακριβής χορήγησης θεραπείας.
Διασφαλίστε τη σωστή χορήγηση του προγράμματος θεραπείας στον ασθενή. Συνιστάται ιδιαίτερα
η επαλήθευση με ένα ομοίωμα για κάθε πρόγραμμα θεραπείας, χρησιμοποιώντας τις ίδιες
ακριβώς ρυθμίσεις παραμέτρων που θα χρησιμοποιηθούν για τον πραγματικό ασθενή κατά την
πραγματική θεραπεία.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέπεια στις παραμέτρους τοποθέτησης και θεραπείας, σε
περίπτωση που χρησιμοποιούνται πολλά συστήματα σχεδιασμού, όλες οι τελικές παράμετροι
τοποθέτησης και θεραπείας πρέπει να παρέχονται από το ίδιο σύστημα σχεδιασμού θεραπείας.
Αν οι πληροφορίες που παρέχονται από το iPlan RT χρησιμοποιούνται απευθείας για την
τοποθέτηση του ασθενή (π.χ. επικαλύψεις τοποθέτησης-στόχου), τότε και το αντίστοιχο πλάνο
θεραπείας πρέπει να παρέχεται από το iPlan RT και το πλάνο θεραπείας δεν πρέπει να
τροποποιηθεί με κανένα άλλο σύστημα σχεδιασμού θεραπείας.
Οι στερεοτακτικές θεραπείες, όπως η στερεοτακτική ακτινοχειρουργική (SRS) και η στερεοτακτική
ακτινοθεραπεία σώματος (SBRT), περιλαμβάνουν πολύ υψηλούς ρυθμούς δόσης και δόσεις ανά
κλάσμα και συνήθως προγραμματίζονται με μειωμένα περιθώρια όγκου-στόχου. Συνεπώς, πρέπει
να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες προφυλάξεις ασφάλειας κατά τον προγραμματισμό θεραπείας, τη
μεταφορά προγραμμάτων και τη χορήγηση θεραπείας. Συνιστάται ιδιαίτερα η εκτέλεση
διεξοδικότερης διασφάλισης ποιότητας πριν από κάθε στερεοτακτική θεραπεία ασθενή.
Όλες οι αναφορές προγραμμάτων θεραπείας πρέπει να εγκρίνονται από ένα ειδικευμένο άτομο,
προτού χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες που περιέχουν για σκοπούς ακτινοθεραπείας.
Η χρήση των αναφορών προγραμμάτων θεραπείας συνιστάται για την επαλήθευση όλων των
παραμέτρων της θεραπείας, όπως είναι ενδεικτικά το μέγεθος και οι θέσεις του κατευθυντήρα, οι
γωνίες της συσκευής και οι προδιαγραφές των δοσολογιών, απευθείας στο σύστημα χορήγησης
θεραπείας.
Η θεραπεία ασθενή δεν πρέπει να αρχίσει πριν από την αποδοχή του συστήματος, την
επαλήθευση και επικύρωση του συστήματος σχεδιασμός θεραπείας, συμπεριλαμβανομένων των
προφίλ δέσμης που συμπληρώνει ο πελάτης.
Για κάθε πρόγραμμα θεραπείας ασθενή, ο χρήστης πρέπει να επαληθεύει ότι η
προγραμματισμένη διαμόρφωση του γραμμικού επιταχυντή μεταφέρεται και εφαρμόζεται σωστά
σε αυτόν. Σε αυτήν περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι διαμορφώσεις του τρόπου λειτουργίας φίλτρου
επιπέδωσης και των εξαρτημάτων.
Διασφαλίστε ότι τα άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα για την εκτέλεση λειτουργιών σχεδιασμός
θεραπείας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα για αυτό το σκοπό.
Λαμβάνετε πάντα υπόψη σας ότι η ποιότητα των δεδομένων εξόδου εξαρτάται σημαντικά από την
ποιότητα των δεδομένων εισόδου. Αν υπάρχουν παρατυπίες ή αβεβαιότητες σχετικά με τις
μονάδες των δεδομένων εισόδου, την ταυτοποίηση ή ζητήματα ποιότητας οποιουδήποτε τύπου,
θα πρέπει να διερευνώνται διεξοδικά πριν από τη χρήση των δεδομένων.
Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές απεικόνισης που χρησιμοποιείτε (π.χ. σαρωτής CT) έχουν
διαμορφωθεί και βαθμονομηθεί σωστά. Ελέγχετε τακτικά τη βαθμονόμηση πραγματοποιώντας
απεικόνιση και επαλήθευση με δοκιμαστικά ομοιώματα.
Ελέγχετε την ακρίβεια του εξωτερικού περιγράμματος που προκύπτει και του μοντέλου ιστού που
χρησιμοποιείται για τους υπολογισμούς δόσης. Στο περίγραμμα πρέπει να συμπεριληφθεί
ολόκληρη η περιοχή για θεραπεία.
Διασφαλίστε ότι εργάζεστε με τη σωστή ομάδα δεδομένων ασθενή καθόλη τη διάρκεια της
διαδικασίας σχεδιασμός. Οι πληροφορίες ασθενή εμφανίζονται στη βασική οθόνη του συστήματος
σχεδιασμός θεραπείας της Brainlab.

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

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

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

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

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

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

Ανατρέξτε και στο Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης του iPlan RT και στο Εγχειρίδιο χρήσης
λογισμικού, Physics Administration.

Σημειώσεις ασφάλειας
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1.5 Εκπαίδευση και τεκμηρίωση

Εκπαίδευση της Brainlab

Για να διασφαλιστεί η ασφαλής και σωστή χρήση του συστήματος, η Brainlab συνιστά πριν από
την πρώτη χρήση μιας εφαρμογής σχεδιασμός της Brainlab, όλοι οι χρήστες να συμμετάσχουν σε
ένα εκτεταμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο οργανώνει ένας αντιπρόσωπος της Brainlab.

Προφίλ χειριστή

Μόνον ειδικευμένοι ιατροί μπορούν να χειρίζονται το λογισμικό σχεδιασμός και τα
εξαρτήματα του συστήματος της Brainlab.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.5.1 Τεκμηρίωση

Ανάγνωση των οδηγών χρήσης

Για την επιτυχή και ασφαλή θεραπεία με χρήση του λογισμικού σχεδιασμός της Brainlab απαιτείται
προσεκτικός προγραμματισμός των διαδικασιών.
Συνεπώς πρέπει να διασφαλιστούν τα εξής:
• Προσεκτική ανάγνωση των σχετικών οδηγών χρήσης πριν από τη χρήση του συστήματος
• Εφικτή πρόσβαση στα εγχειρίδια χρήσης οποιαδήποτε στιγμή

Διαθέσιμα εγχειρίδια χρήσης

Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο λογισμικού Λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής σχεδιασμού
BrainSCAN.

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού
(Physics Administration)

Λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Physics
Administration.

Κλινικά εγχειρίδια χρήσης Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη χρήση των εφαρμογών σχεδια-
σμού του iPlan RT.

Εκπαίδευση και τεκμηρίωση

22 Τεχνικός οδηγός αναφοράς Αναθ. 1.8 Θέματα φυσικής της Brainlab



2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2.1 Ρύθμιση πεδίου θεραπείας

Συσσώρευση δόσης στο δέρμα

Αν η ακτινοβόληση διαπερνά ένα σταθερό στρώμα ανθρακονημάτων, προκύπτει εξασθένηση και
συσσώρευση δόσης. 
• Αυτά τα αποτελέσματα παρατηρούνται σε όλες τις επιφάνειες κλίνης σχεδιασμού “σάντουιτς”,
στα ένθετα κλίνης παρόμοιας σχεδίασης και στις συσκευές ακινητοποίησης με σταθερά πάνελ
από ανθρακονήματα.

• Οφείλονται στην υψηλή πυκνότητα των ανθρακονημάτων και ενδέχεται να διαφέρουν π.χ.
ανάλογα με την ενέργεια δέσμης και τη γωνία εισόδου στην επιφάνεια κλίνης.

Σύγκριση συσσώρευσης δόσης

Για να απεικονιστεί το αποτέλεσμα της χρήσης της επιφάνειας κλίνης κατά τη χορήγηση δόσης
στον ασθενή, παρατίθεται το παρακάτω παράδειγμα στο οποίο συγκρίνεται η συσσώρευση και η
εξασθένηση της δόσης σε ένα ομοίωμα νερού, όταν η θεραπεία πραγματοποιείται με την
Επιφάνεια κλίνης απεικόνισης της Brainlab και όταν δεν χρησιμοποιείται επιφάνεια κλίνης.
Σύγκριση της συσσώρευσης δόσης στα 6 MV (Υπολογισμός Monte Carlo):

①

②

Εικόνα 1 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Επεξήγηση του διαγράμματος συσσώρευσης δόσης

Στην Εικόνα 1, η επιφάνεια κλίνης ξεκινά στα 0,1 cm με ένα στρώμα ανθρακονημάτων 0,2 cm.
Ακολουθεί πλαστικός αφρός 4,5 cm και στη συνέχεια ακόμη ένα στρώμα ανθρακονημάτων 0,2 cm.
Το στρώμα νερού που παριστάνει τον ασθενή ξεκινά σε βάθος 5 cm.
• Η κόκκινη καμπύλη ① εμφανίζει τη δόση του βάθους για έναν καθορισμένο αριθμό μονάδων
παρακολούθησης στο ομοίωμα νερού, όταν δεν χρησιμοποιείται επιφάνεια κλίνης.

• Η μπλε καμπύλη ② εμφανίζει τη δόση του βάθους για τον ίδιο αριθμό μονάδων
παρακολούθησης στο ομοίωμα νερού, όταν χρησιμοποιείται η Επιφάνεια κλίνης απεικόνισης
της Brainlab.

• Και οι δύο καμπύλες υπολογίζονται με έναν αλγόριθμο Monte Carlo για μια δέσμη φωτονίων
6 MV.

Λάβετε υπόψη ότι η μπλε καμπύλη ② υποδεικνύει μια αύξηση στη δόση (δόση δέρματος) όταν η
δέσμη φτάνει στο ομοίωμα νερού που παριστάνει τον ασθενή. Αυτό οφείλεται στο μεγάλο αριθμό
δευτερευόντων ηλεκτρονίων που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της σχετικά υψηλής πυκνότητας
του υλικού ανθρακονημάτων. Αυτά τα ηλεκτρόνια κτυπούν στην επιφάνεια του δέρματος και
προκαλούν την αυξημένη δοσολογία που εμφανίζεται.

Επαλήθευση

Επειδή τα περισσότερα λογισμικά σχεδιασμός ακτινοθεραπείας θεωρούν ότι ανάμεσα στο
γραμμικό επιταχυντή και στην επιφάνεια του δέρματος μεσολαβεί μόνον αέρας, δεν έχουν τη
δυνατότητα να προτυποποιήσουν αυτού του είδους τις επιπτώσεις και να τις συνυπολογίσουν.
Συνεπώς, οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να επαληθευτούν πειραματικά με τις κατάλληλες
μετρήσεις, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας ένα ομοίωμα με πλάκες από PMMA. Τα
αποτελέσματα της εξασθένησης και της συσσώρευσης της δόσης που λαμβάνονται από τέτοιου
είδους πειράματα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον προγραμματισμό της θεραπείας.
Στο λογισμικό iPlan RT Dose, είναι δυνατή η επιλογή μιας επιφάνειας κλίνης κατά την
τμηματοποίηση του εμβαδού επιφάνειας, έτσι ώστε οι επιπτώσεις όπως είναι η εξασθένηση και η
συσσώρευση δόσης να μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού θεραπείας.

Γενικά, η παροχή θεραπείας στους ασθενείς μέσω επιφάνειας κλίνης από οπίσθια γωνία
θα πρέπει να αποφεύγεται. Ωστόσο, αν κρίνονται απαραίτητες τέτοιου είδους θεραπείες,
λαμβάνετε υπόψη σας ότι στην κατανομή της υπολογισμένης δόσης δεν
συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη εξασθένηση ή η αύξηση της δόσης δέρματος κοντά στην
επιφάνεια της κλίνης. Αυτό πρέπει να συνυπολογίζεται κατά τον σχεδιασμό θεραπείας,
π.χ. επιλέγοντας την κατάλληλη επιφάνεια κλίνης για το σύστημα σχεδιασμού θεραπείας
(μόνο με το iPlan RT Dose).

Σημειώσεις ασφάλειας

Ο ανακριβής προσδιορισμός της επιφάνειας του δέρματος λόγω ανεπαρκών ή ατελών
δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένο υπολογισμό του αντίστοιχου βάθους. Η
περιοχή εισόδου κάθε δέσμης ή τόξου πρέπει, συνεπώς, να επαληθεύεται στο λογισμικό
σχεδιασμός που διαθέτετε, χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη προβολή βάθους.

Ρύθμιση πεδίου θεραπείας
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2.1.1 Ακτινοβολία διαρροής που προκαλείται από τα κενά μεταξύ κλειστών φύλλων
του MLC

Πληροφορίες

Τα προγράμματα θεραπείας για τους MLC συνήθως περιλαμβάνουν κλειστά ζεύγη φύλλων.
Ιδανικά, δεν χορηγείται καμία δόση μέσα από το μικρό κενό που δημιουργείται ανάμεσα στα άκρα
των κλειστών φύλλων. Ωστόσο, ανάλογα με το σχεδιασμό άκρου του φύλλου του MLC, μια
ορισμένη διαρροή είναι τεχνικά αναπόφευκτη, εκτός αν αυτό το κενό μεταξύ των φύλλων
καλύπτεται από τα διαφράγματα του γραμμικού επιταχυντή ή κάποια άλλη πρόσθετη συσκευή
ρύθμισης διαφραγμάτων.

Εικόνα

Το διάγραμμα δείχνει ένα κλειστό ζεύγος φύλλων MLC όπου το κενό μεταξύ των φύλλων δεν
καλύπτεται, σε αντίθεση με ένα ζεύγος που καλύπτεται από τα διαφράγματα του γραμμικού
επιταχυντή:

①

②

③④

Εικόνα 2 

Αρ. Στοιχείο

① Θέση των διαφραγμάτων γραμμικού επιταχυντή

② Κλειστό ζεύγος φύλλων mMLC

③ Προκύπτουσα δόση

④ Δόση διαρροής

Για την αποφυγή χορήγησης δόσης στον ασθενή λόγω ανεπιθύμητης διαρροής, είναι σημαντικό το
κενό ανάμεσα στα κλειστά ζεύγη φύλλων να θωρακίζεται πάντα πλήρως από τα διαφράγματα του
γραμμικού επιταχυντή.
Για ορισμένους συνδυασμούς γραμμικού επιταχυντή-MLC είναι τεχνικά αδύνατη η θωράκιση των
κλειστών ζευγών φύλλων. Ωστόσο, εφόσον οι αλγόριθμοι δόσης μπορούν να προβλέψουν την
ακτινοβολία διαρροής που προκαλείται από τα κενά μεταξύ των κλειστών φύλλων, είναι δυνατή η
επαλήθευση της επιρροής της πρόσθετης ακτινοβολίας στη θεραπεία του ασθενή.

Λεπτομέρειες

Υπάρχει μια μικρή περιοχή με μικρότερη θωράκιση έναντι ακτινοβολίας ανάμεσα στα αντίθετα
άκρα των κλειστών ζευγών φύλλων. Αυτό προκύπτει από τον τεχνικό σχεδιασμό του MLC, δηλ. το
σχήμα του άκρου του φύλλου και ένα μικρό κενό που δημιουργείται ανάμεσα στα φύλλα.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Αν αυτό το κενό ανάμεσα στα φύλλα δεν καλυφθεί π.χ. από τα διαφράγματα του γραμμικού
επιταχυντή, η ακτινοβολία διαρροής μπορεί να περάσει μέσα από αυτό το κενό. Η ποσότητα αυτής
της δόσης διαρροής εξαρτάται από το σύστημα χορήγησης δόσης και κυρίως από το κάθε
πρόγραμμα θεραπείας. Σε σύγκριση με την προγραμματισμένη δόση θεραπείας, στα
προγράμματα Ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης με περίπλοκες ακολουθίες φύλλων, η
δόση διαρροής μπορεί να είναι σημαντικά μεγάλη.
Η δόση διαρροής ενός προγράμματος θεραπείας μπορεί να προσδιοριστεί από μετρήσεις
ομοιωμάτων χρησιμοποιώντας κατάλληλο εξοπλισμό, όπως π.χ. φιλμ ευαίσθητα στην ακτινοβολία.
Λάβετε υπόψη ότι τα διαφράγματα του γραμμικού επιταχυντή μπορεί επίσης να μην τοποθετηθούν
με μηχανική ακρίβεια. Πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι περιορισμοί σχετικά με την ακρίβεια
τοποθέτησης των διαφραγμάτων του γραμμικού επιταχυντή όταν προσδιορίζονται οι θέσεις των
διαφραγμάτων για τη χρήση του MLC. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον οδηγό χρήσης και τις
προδιαγραφές του γραμμικού σας επιταχυντή.

Πώς να επαληθεύσετε το σύστημά σας

Το BrainSCAN και το iPlan RT διαθέτουν κατάλληλη λειτουργία για την αυτόματη τοποθέτηση του
κενού μεταξύ των κλειστών φύλλων πίσω από τα διαφράγματα του γραμμικού επιταχυντή κατά τη
διάρκεια του σχεδιασμού θεραπείας. Ακολουθήστε τα βήματα που συνοψίζονται παρακάτω για να
επαληθεύσετε ότι το σύστημά σας έχει ρυθμιστεί σωστά:

Βήματα

1.

Πραγματοποιήστε μια κατάλληλη μέτρηση για να προσδιορίσετε τις μέγιστες θέσεις των
διαφραγμάτων γραμμικού επιταχυντή που εξακολουθούν να καλύπτουν πλήρως το κενό
ανάμεσα στα φύλλα του MLC, αν τα φύλλα είναι κλειστά στη μέγιστη απόσταση από τον
άξονα κεντρικής δέσμης.

2.

Ελέγξτε το προφίλ του μηχανήματός σας / το προφίλ δέσμης χρησιμοποιώντας τα Phy-
sics Administration / Beam Profile Editor για να:
• βεβαιωθείτε ότι τα όρια της κίνησης των διαφραγμάτων του γραμμικού επιταχυντή είναι
μικρότερα ή ίσα με τις μέγιστες θέσεις των διαφραγμάτων που προσδιορίζονται στο
βήμα 1.

• βεβαιωθείτε ότι το κενό ανάμεσα στα κλειστά φύλλα τοποθετείται αυτόματα πίσω από τα
διαφράγματα του γραμμικού επιταχυντή.

Για αυτόν τον έλεγχο ή για να προσαρμόσετε τα όρια κίνησης των διαφραγμάτων του
γραμμικού επιταχυντή στις κατάλληλες τιμές, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται
στο Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού, Physics Administration ή στο κεφάλαιο Beam
Profile Editor του Κλινικού εγχειριδίου χρήσης του iPlan RT Dose.

Ρύθμιση πεδίου θεραπείας
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2.2 Μέτρηση για μικρά πεδία ακτινοβολίας

Γενικές συστάσεις

Πρέπει να εκτελούνται ειδικές μετρήσεις πριν από την εφαρμογή στερεοτακτικών θεραπειών με
πολύ μικρά πεδία. Αν υποθέσουμε ότι ο υπολογισμός μέσου όρου της ανομοιογενούς δόσης εντός
του ευαίσθητου όγκου ανιχνευτή οδηγεί σε μειωμένο σήμα ανιχνευτή, υψηλότερες τιμές από
μικρότερους ανιχνευτές είναι πιθανό να πλησιάζουν περισσότερο την πραγματική τιμή. Για το λόγο
αυτό, πρέπει να χρησιμοποιείται ο μικρότερος διαθέσιμος ανιχνευτής κατά την εκτέλεση
δοσιμετρίας μικρού πεδίου (Alfonso et al. 2008 και Sauer et al. 2007). Για τις μετρήσεις κεντρικού
άξονα, όπως η δόση βάθους, οι αναλογίες ομοιώματος ιστού και οι συντελεστές σκέδασης/εξόδου,
οι διαστάσεις του ανιχνευτή πρέπει να είναι σημαντικά μικρότερες από το μέγεθος του πεδίου.
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την επιλογή και το χειρισμό του απαιτούμενου εξοπλισμού
δοσιμετρίας. Για τα πεδία μικρού μεγέθους, είναι ιδιαίτερα σημαντική η σωστή ευθυγράμμιση του
ομοιώματος νερού και της κατεύθυνσης κίνησης του ανιχνευτή σε σχέση με τον άξονα και το
κέντρο της δέσμης. Ακόμη και αν το μέγεθος του ανιχνευτή είναι κατάλληλο για τα μικρά πεδία που
πρόκειται να μετρηθούν, πρέπει να εφαρμοστούν ακριβείς διορθώσεις ευαισθησίας (π.χ. εξάρτηση
του σήματος ανιχνευτή από την ενέργεια) σύμφωνα με τις προδιαγραφές που παρέχονται από τον
κατασκευαστή του ανιχνευτή.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις σχετικές εκδόσεις, π.χ. Das, I. J., Ding, G. X. et al.
2008 και IPEM Report Number 103 2010.

Διασφάλιση ακρίβειας

Πρέπει να τηρείτε τις προδιαγραφές και τις συστάσεις που παρέχει ο κατασκευαστής του
εξοπλισμού δοσιμετρίας που διαθέτετε. Οι ανιχνευτές δόσης συγκεκριμένα έχουν ένα
σαφώς καθορισμένο εύρος μεγεθών πεδίου για τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Η
χρήση ενός ανιχνευτή δόσης για μια εφαρμογή για την οποία δεν προορίζεται ή με
εσφαλμένο προσανατολισμό μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένους υπολογισμούς δόσης.

Κατά την επεξεργασία πεδίων μικρού μεγέθους, το προφίλ δόσης είτε θα εμφανίσει μόνο
μια περιοχή στενού πλατώ είτε δεν θα εμφανίσει καθόλου πλατώ. Αν ο ευαίσθητος όγκος
του ανιχνευτή είναι πολύ μεγάλος, η μετρούμενη δόση θα είναι μικρότερη από την
πραγματική, με αποτέλεσμα να χορηγηθεί υπερβολική δόση ακτινοβολίας. Η χρήση
ευαίσθητων όγκων εσφαλμένου μεγέθους συμβάλλει τα μέγιστα στην ανακριβή μέτρηση
δόσης.

Η μέτρηση της δόσης για τα μικρά πεδία ακτινοβολίας (με μέγεθος πεδίου μικρότερο από
30 x 30 mm2) πρέπει να εκτελείται με κατάλληλο εξοπλισμό για αυτά τα μεγέθη πεδίων.
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2.3 Μέθοδοι μέτρησης δεδομένων δέσμης

Μέτρηση δεδομένων δέσμης

Διατίθενται δύο επιλογές για τη μέτρηση των δεδομένων δέσμης:

Επιλογή Περιγραφή

Μέθοδος προτύπου αρ-
χείου Excel της Brainlab

Τα πρότυπα αρχεία Excel παρέχονται από την Brainlab για καταχώρη-
ση των μετρούμενων δεδομένων δέσμης. Αυτά τα δεδομένα πρέπει
να μεταφέρονται στο Beam Profile Editor ή στο Physics
Administration σε τρόπο λειτουργίας Machine Profile με τη διαδικα-
σία αντιγραφής και επικόλλησης.

Μέθοδος πρωτογενών
δεδομένων

Τα δεδομένα μπορούν να καταχωρηθούν απευθείας στο Beam
Profile Editor ή στο Physics Administration σε τρόπο λειτουργίας
Raw Data.
Ο τρόπος λειτουργίας Raw Data μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιον-
δήποτε υπολογιστή. Ζητήστε το πρόγραμμα εγκατάστασης του τρό-
που λειτουργίας Raw Data από τον αντιπρόσωπο της Brainlab στην
περιοχή σας.

Beam Profile Editor

Όταν χρησιμοποιείται το Beam Profile Editor:

Μέθοδος Βλ.

Κυκλικοί κώνοι
Πρότυπο αρχείο Excel

Σελίδα 259

Εστιασμένη δέσμη Σελίδα 45

Monte Carlo Τρόπος λειτουργίας Raw Data Σελίδα 175

Physics Administration

Όταν χρησιμοποιείται το Physics Administration,

Μέθοδος Βλ.

Κυκλικοί κώνοι
Πρότυπο αρχείο Excel Σελίδα 259

Τρόπος λειτουργίας Raw Data Σελίδα 285

Εστιασμένη δέσμη

Πρότυπο αρχείο Excel Σελίδα 45

(Προαιρετικά) Τρόπος λειτουργίας Raw Data για
ορισμένα συστήματα (και για το iPlan RT 4.5.3 ή
νεότερες εκδόσεις)

Σελίδα 281

Monte Carlo Τρόπος λειτουργίας Raw Data Σελίδα 175

Το iPlan RT 4.5.3 ή νεότερες εκδόσεις υποστηρίζουν τον τρόπο λειτουργίας Raw Data
εστιασμένης δέσμης χωρίς λειτουργία FFF για τα ακόλουθα συστήματα:
• Brainlab Novalis (κλασικό)
• Brainlab Novalix TX (συμπεριλαμβανομένου του φίλτρου επιπέδωσης λειτουργίας SRS)
• MHI TM2000
• Varian TrueBeam (μόνο δέσμες χωρίς λειτουργία FFF)
• Varian TrueBeam STx (μόνο δέσμες χωρίς λειτουργία FFF)
Η χρήση της μεθόδου Raw Data εστιασμένης δέσμης επί του παρόντος είναι προαιρετική. Για
άλλα συστήματα ή δεδομένα δέσμης με λειτουργία FFF, απαιτείται η χρήση της μεθόδου
πρότυπου αρχείου Excel.

Μέθοδοι μέτρησης δεδομένων δέσμης
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2.3.1 Καταχώρηση δεδομένων προφίλ μηχανήματος χρησιμοποιώντας τα πρότυπα
αρχεία Excel της Brainlab

Γενικές πληροφορίες

Όταν χρησιμοποιούνται τα πρότυπα αρχεία Excel της Brainlab, δεν υπάρχει τρόπος απευθείας
αντιγραφής των δεδομένων στο Beam Profile Editor / Physics Administration (τρόπος
λειτουργίας Machine Profile). Επειδή ο σταθμός εργασίας της Brainlab δεν υποστηρίζει το
Microsoft Excel, η μετακίνηση των δεδομένων δέσμης (π.χ. PDD/TMR, συντελεστές σκέδασης ή
ακτινικοί συντελεστές που προκύπτουν από τα Θέματα φυσικής της Brainlab μετά την
επεξεργασία) από το πρότυπο αρχείο Excel στο Beam Profile Editor / Physics Administration
(τρόπος λειτουργίας Machine Profile) απαιτεί μερικά ενδιάμεσα βήματα.
Τα δεδομένα πρέπει να αντιγραφούν σε ένα νέο φύλλο εργασίας Excel και στη συνέχεια να
αποθηκευτούν με τη μορφή αρχείου με κείμενο οριοθετημένο με tab. Στη συνέχεια, αυτά τα
δεδομένα πρέπει να μεταφερθούν στο σταθμό εργασίας της Brainlab (π.χ. μέσω μιας
καθορισμένης μονάδας δίσκου ή μιας μονάδας δίσκου USB), όπου μπορούν να ανοιχθούν ως
αρχείο κειμένου και να αντιγραφούν και να επικολληθούν στο προφίλ μηχανήματος. Αυτό πρέπει
να γίνει για κάθε πίνακα που περιέχει δεδομένα δέσμης (π.χ. PDD/TMR, συντελεστές σκέδασης ή
ακτινικοί συντελεστές που προκύπτουν από τα Θέματα φυσικής της Brainlab μετά την
επεξεργασία).

Ροή εργασιών

Βήματα

1.

Αντιγραφή δεδομένων σε ένα νέο φύλλο εργασίας Excel:
• Επιλέξτε ολόκληρο τον πίνακα

• Επικόλληση δεδομένων σε ένα νέο φύλλο εργασίας Excel

2.

Αποθηκεύστε το φύλλο εργασίας ως αρχείο κειμένου (οριοθετημένο με tab) (*.txt).

3. Μεταφέρετε το αρχείο κειμένου που είναι οριοθετημένο με tab στο σταθμό εργασίας της
Brainlab.

4. Ανοίξτε το αρχείο κειμένου στο σταθμό εργασίας της Brainlab χρησιμοποιώντας το Note-
pad (Σημειωματάριο) του επεξεργαστή κειμένου.

5. Επιλέξτε όλα τα δεδομένα στο αρχείο κειμένου και αντιγράψτε τα.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Βήματα

6.

Επικολλήστε τα δεδομένα στον κατάλληλο πίνακα στο Beam Profile Editor / Physics
Administration:
• Επιλέξτε το “κενό πλαίσιο” επάνω αριστερά στον πίνακα

• Επιλέξτε Paste (Επικόλληση) από το αναπτυσσόμενο μενού Edit (Επεξεργασία) (ή
χρησιμοποιήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + V)

Μέθοδοι μέτρησης δεδομένων δέσμης
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2.3.2 Καταχώρηση δεδομένων προφίλ μηχανήματος χρησιμοποιώντας τα πρωτογενή
δεδομένα

Γενικές πληροφορίες

Όταν χρησιμοποιείτε τον τρόπο λειτουργίας Raw Data, βλ. ενότητα Εισαγωγή και επεξεργασία
δεδομένων δέσμης στο Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού, Physics Administration.
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Μέθοδοι μέτρησης δεδομένων δέσμης
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3 ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ:
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ

3.1 Αλγόριθμος δόσης εστιασμένης δέσμης

Πληροφορίες

Οι αλγόριθμοι εστιασμένης δέσμης αποτελούν καθιερωμένες και αποδεκτές μεθόδους
υπολογισμού κατανομών δόσης στην ακτινοθεραπεία.
Στον αλγόριθμο δόσης εστιασμένης δέσμης της Brainlab οι προσπίπτουσες δέσμες χωρίζονται σε
πολλά λεπτά υποδέσμες. Για κάθε beamlet εκτελείται μια ξεχωριστή διόρθωση μήκους
ακτινολογικής διαδρομής, προκειμένου να διορθωθούν οι ανομοιογένειες της πυκνότητας ιστού,
λαμβάνοντας υπόψη ακόμη και τις ανομοιογένειες πολύ μικρών δομών. Ο Ταχύς
Μετασχηματισμός Fourier (FFT) χρησιμοποιείται για τη συνέλιξη δέσμης-κωδικού φιλτραρίσματος
με την κατανομή ροής της δέσμης. Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί τη λειτουργία γρήγορης ανίχνευσης
ακτίνων και υπολογισμούς προσαρμόσιμου πλέγματος που μειώνουν τον αριθμό των
υπολογισμών για την απαιτούμενη δόση. Εξαιτίας αυτών των βελτιστοποιήσεων, οι δισδιάστατες
και τρισδιάστατες κατανομές δόσης μπορούν να υπολογιστούν εντός χιλιοστών του
δευτερολέπτου.
Ο αλγόριθμος δόσης εστιασμένης δέσμης της Brainlab βασίζεται στις δημοσιεύσεις των Mohan et
al. (1985, 1986 και 1987). Εφαρμόζεται για εργασίες με θεραπείες σύμμορφων δεσμών,
σύμμορφων τόξων και ακτινοθεραπείες διαμορφούμενης έντασης (Ακτινοθεραπεία
διαμορφούμενης έντασης). Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο αλγόριθμος δόσης όπως
εφαρμόζεται στο λογισμικό σχεδιασμός της Brainlab για τις διάφορες μονάδες θεραπείας.

Μονοενεργειακή εστιασμένη δέσμη (MPB)

Στο παρακάτω παράδειγμα, ο όρος μονοενεργειακή εστιασμένη δέσμη χρησιμοποιείται για μια
παράλληλη, μονοενεργειακή δέσμη φωτονίων με ενέργεια E και μια απειροελάχιστη διατομή. Μια
προσπίπτουσα εστιασμένη δέσμη σε ένα ομοιογενές ομοίωμα νερού κάθετο προς την επιφάνεια
προκαλεί αύξηση της κατανομής δόσης. Με μια υποθετική γραμμική εξασθένηση της ροής
φωτονίων στο νερό, ο αριθμός των πρώτων συγκρούσεων σε έναν όγκο μονάδας που
πραγματοποιούνται σε βάθος d κάτω από την επιφάνεια του νερού εκφράζεται από τον τύπο

NOF E( ) e
μwater E( ) d⋅–

μwater E( )⋅ ⋅
όπου:

NOF E( ) Αριθμός φωτονίων με ενέργεια Ε, μετά από υπολογισμό μέσου όρου σε ανοι-
χτό πεδίο. Η ακτινική μεταβολή της έντασης της δέσμης ενσωματώνεται σε
μεταγενέστερο σημείο.

μwater E( ) Συντελεστής γραμμικής εξασθένησης των φωτονίων στο νερό.

d Βάθος σημείου παρατήρησης σε νερό.
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Διαφορική εστιασμένη δέσμη (DPB)

Μια διαφορική εστιασμένη δέσμη (DPB) περιγράφει την κατανομή δόσης σε σχέση με την πρώτη
σύγκρουση μιας μονοενεργειακής εστιασμένης δέσμης φωτονίων σε ένα απείρως μεγάλο
ομοιογενές μέσο. Η κατανομή δόσης kPB, diff (E, lPQ, θPQ) είναι μια συνάρτηση της ενέργειας Ε
φωτονίων, της απόστασης lPQ μεταξύ του σημείου της πρώτη σύγκρουσης P και του σημείου
παρατήρησης Q και της πολικής γωνίας θ μεταξύ της προσπίπτουσας εστιασμένης δέσμης και της
κατεύθυνσης σκέδασης (βλ. Εικόνα 3). Ο υπολογισμός των κατανομών δόσης DPB εκτελείται με
έναν κωδικό Monte Carlo για διάφορες ενέργειες φωτονίων μεταξύ 100 keV και 50 MeV.
Επίσης, συνυπολογίζεται η σκέδαση των δευτερευόντων φωτονίων και ηλεκτρονίων έως μια
συγκεκριμένη οριακή τιμή ενέργειας.
Ορισμός της διαφορικής εστιασμένης δέσμης:

Pencil Beam

P
Point of first collision

(0, 0, 0)

dp

lPQ

Q
kPB,diff(lPQ, θPQ, E)

θ

Εικόνα 3 

Κωδικός φιλτραρίσματος εστιασμένης δέσμης

Με γνωστές δέσμες DPB και αριθμό φωτονίων σε βάθος d, η δόση μιας μονοενεργειακής
εστιασμένης δέσμης στο σημείο Q παρέχεται από το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα στο ημι-άπειρο
ομοίωμα νερού. Με γνωστή την ανάλογα με τον επιταχυντή κατανομή ενέργειας της δέσμης
φωτονίων NOF(E), μπορεί να εκτελεστεί ενσωμάτωση όλων των ενεργειών, ώστε να προκύψει ο
κωδικός φιλτραρίσματος πολυενεργειακής εστιασμένης δέσμης.

lPQ Q P–=

θPQ PQ P,( )=

P O O dp, ,( )=

Q x y d, ,( )=

Αλγόριθμος δόσης εστιασμένης δέσμης
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x y d, ,( ) NOF E( ) e
μwater E( ) dp⋅–

μwater E( )

kPB diff, E lPQ θPQ, ,( )

⋅⋅ ⋅

E ddp⋅d

=P

Διόρθωση συνάρτησης πηγής

Μπορεί να εφαρμοστεί μια προαιρετική διόρθωση συνάρτησης πηγής, που περιγράφει την
επιρροή του μετρήσιμου μεγέθους της πηγής, τη σκέδαση κατευθυντήρα και φίλτρου επιπέδωσης,
την καμπύλωση των άκρων των φύλλων και άλλων επιπτώσεων που διευρύνουν την παρασκιά.
Η διόρθωση συνάρτησης πηγής έχει καθοριστεί με μια κατανομή Gauss με τιμή σίγμα εύρους και
με πλάτος σε συγκεκριμένο βάθος. Η τιμή σίγμα εύρους και το πλάτος μπορούν να καθοριστούν
για δύο τιμές βάθους στο Beam Profile Editor / Physics Administration.
Για όλες τις άλλες τιμές βάθους, οι τιμές σίγμα και το πλάτος παρεμβάλλονται γραμμικά.
Η διόρθωση συνάρτησης πηγής ενσωματώνεται στον υπολογισμό δόσης με συνέλιξη των
κωδικών φιλτραρίσματος εστιασμένης δέσμης kPB, poly (x, y, d) με την κατανομή Gauss gSFC (x, y,
d) όπου το πλάτος A(d) δίνει το κλάσμα της κατανομής Gauss από τη συνέλιξη με τον κωδικό
φιλτραρίσματος. 
Απαιτούνται πρόσθετες μετρήσεις προκειμένου να ρυθμιστεί η διόρθωση συνάρτησης πηγής και η
διόρθωση ακτινολογικού πεδίου.

Διόρθωση ακτινολογικού πεδίου

Η διόρθωση ακτινολογικού πεδίου επιτρέπει μικρές αποκλίσεις του ακτινολογικού πεδίου που
προκύπτουν από τις ρυθμίσεις κενού και το σχεδιασμό του MLC (στρογγυλό άκρο φύλλου και
γλωττίδα/εγκοπή) που πρόκειται να διορθωθεί σε σχέση με το ονομαστικό μέγεθος πεδίου που
καθορίζεται από το MLC.
• Προς την κατεύθυνση των φύλλων, μπορεί να καθοριστεί μια μετατόπιση στο πεδίο Beam

Profile Editor / Physics Administration χρησιμοποιώντας την τιμή Leaf Shift Static στην
ενότητα Radiologic Field.

• Κάθετα προς την κατεύθυνση των φύλλων, μπορεί να καθοριστεί η απαιτούμενη μετατόπιση
στο πεδίο Beam Profile Editor / Physics Administration χρησιμοποιώντας την τιμή Tongue
and Groove Size στην ενότητα Radiologic Field.

Ισοδύναμο μέγεθος πεδίου

Το μέγεθος του ισοδύναμου τετραγωνισμένου πεδίου του MLC είναι ίσο με την τετραγωνική ρίζα
της επιφάνειας πεδίου MLC, λαμβάνοντας υπόψη τις διορθώσεις ακτινολογικού πεδίου (βλ.
προηγούμενη ενότητα, καθώς και σελίδα 68).
Το μέγεθος του ισοδύναμου τετραγωνισμένου πεδίου διαφραγμάτων υπολογίζεται βάσει του
τύπου περιμέτρου προς επιφάνεια [Sterling].

Ιδανική κατανομή δόσης (IDD)

Η ιδανική κατανομή δόσης (IDD) για έναν κατευθυντήρα με ακανόνιστο σχήμα επιτυγχάνεται με τη
δισδιάστατη συνέλιξη του κωδικού φιλτραρίσματος πολυενεργειακής εστιασμένης δέσμης με τη
ροή φωτονίων. Περιγράφει την κατανομή δόσης σε δέσμες φωτονίων σε ένα ομοιογενές ομοίωμα
νερού και δίνεται με τον τύπο

IDD x y d, ,( ) φ x' y' d, ,( ) p x' x– y' y– d, ,( ) x′d y′d⋅ ⋅ ⋅=

Η ροή φωτονίων σε ένα επίπεδο ισόκεντρου κάθετο με την κεντρική δέσμη σε βάθος d δίνεται με
τον τύπο
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φ x y d, ,( ) φ0 x y,( ) RFS r d,( )⋅=

όπου φ0(x,y) είναι η μήτρα ροής στο επίπεδο ισόκεντρου, επειδή το σχήμα του κατευθυντήρα δίνει
την τιμή 1 για τα ανοιχτά πεδία και την τιμή 0 για τα κλειστά. Χρησιμοποιούνται κλασματικές τιμές
αν ένας στοιχειακός όγκος της μήτρας καλύπτεται από ορισμένα φύλλα (Εικόνα 4). RFS(r,d) είναι
ο ακτινικός συντελεστής που δίνει τη ροή φωτονίων σε απόσταση από την κεντρική δέσμη και σε
βάθος d στο ομοίωμα:

r x2 y2+=

Μήτρα ροής

Εικόνα 4 
Η μήτρα ροής (παραπάνω) εμφανίζει ένα περίγραμμα του όγκου στόχου από την προβολή
οπτικής γωνίας δέσμης. Χρησιμοποιούνται κλασματικές τιμές αν στοιχειακοί όγκοι της μήτρας
καλύπτονται εν μέρει από φύλλα.

Συνολική δόση

Για τον υπολογισμό της συνολικής δόσης μιας σχηματισμένης δέσμης σε ένα σημείο του ιστού,
ισχύει ο παρακάτω τύπος.

D x y d, ,( ) MU NLOut St cmlc c, jaw( )

TPR lrad cd coll,,( )
SSDcal dcal+

SSD d+
-------------------------------- 
 

2

IDD xSID ySID lrad, ,( )

⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅

=

όπου:

MU Μονάδες παρακολούθησης που εφαρμόζονται από το γραμμικό επιταχυ-
ντή.

NLOut

Ονομαστική έξοδος γραμμικού επιταχυντή που δίνει την αναλογία μεταξύ
απόλυτης δόσης, καιμετράται σε ένα ομοίωμα νερού για ένα ανοικτό πεδίο
(μέγεθος πεδίου βαθμονόμησης) σε βάθος βαθμονόμησης dcal, προς την
ποσότητα μονάδων παρακολούθησης (MU) που εφαρμόζονται.

cjaw
Μέγεθος του ισοδύναμου τετραγωνισμένου πεδίου διαφραγμάτων, υπολο-
γισμένο με χρήση του τύπου περιμέτρου προς επιφάνεια [Sterling].
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cmlc
Μέγεθος του ισοδύναμου τετραγωνισμένου πεδίου του MLC, υπολογισμέ-
νο ως τετραγωνική ρίζα της επιφάνειας πεδίου MLC, λαμβάνοντας υπόψη
τις διορθώσεις ακτινολογικού πεδίου.

lrad
Μήκος ακτινολογικής διαδρομής (βάθος) της δέσμης από την επιφάνεια
του ιστού έως το σημείο παρατήρησης, διορθωμένο για τις ανομοιογένειες
στην πυκνότητα ιστού.

SSD Απόσταση πηγής-επιφάνειας της κεντρικής δέσμης.

SID Απόσταση πηγής-ισόκεντρου.

d Βάθος σημείου παρατήρησης σε ιστό.

dcal Βάθος σημείου όπου μετράται η τιμή NLOut και οι συντελεστές σκέδασης.

St(cmlc,cjaw) Συντελεστής ολικής σκέδασης, που περιγράφει το συντελεστή σχετικής
εξόδου για ένα τετραγωνισμένο πεδίο MLC και διαφραγμάτων.

TPR (lrad,cd,coll)
Αναλογία ομοιώματος ιστού, που καθορίζεται ως η δόση σε ένα σημείο
στο ομοίωμα δια της δόσης στο ίδιο σημείο σε σταθερό βάθος βαθμονό-
μησης, dcal.

cd c SSD d+
SSD

--------------------⋅

IDD(xSID, ySID, Irad)
xSID

Ιδανική κατανομή δόσης σε βάθος Irad με

x SID
SSD d+
--------------------⋅

και y αναλογικά.

Ορισμός συντεταγμένων και παραμέτρων

XSID, YSID

lrad

SID

Air

dcal

Pcal

SSD

Source

Tissue

d

(x, y, d)

Εικόνα 5 
Η συνέλιξη μεταξύ των κωδικών φιλτραρίσματος εστιασμένης δέσμης και του χάρτη ροής
φωτονίων θεωρεί ότι οι κωδικοί φιλτραρίσματος εστιασμένης δέσμης δεν μετατοπίζονται στις
κατευθύνσεις x και y, που σημαίνει ότι θεωρητικά υπάρχει ένα ομοιογενές μέσο. Για τις δόσεις που
υπολογίζονται δίπλα στις ανομοιογένειες, μπορεί να μην ισχύει αυτή η υπόθεση και ο υπολογισμός
να είναι εσφαλμένος.
Για τις ανομοιογενείς περιοχές που είναι εγκάρσιες προς τη δέσμη, εκτιμάται το σωστό μήκος
διαδρομής και ο αλγόριθμος υπολογίζει τις σωστές τιμές, αν η απόσταση από την ετερογένεια
είναι αρκετά μεγάλη ώστε να αποκατασταθεί η ισορροπία.
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Ακτινικοί συντελεστές (RFS)

Οι ακτινικοί συντελεστές είναι σχετικές κατανομές δόσης κατά μήκος της ακτινικής κατεύθυνσης
του άξονα κεντρικής δέσμης

RFS r d SSD, ,( ) D r d SSD, ,( )
D 0 d SSD, ,( )
-------------------------------=

και της ακτινικά συμμετρικής δόσης

D r d SSD, ,( ) D x y d SSD, , ,( )=

όπου η ακτινική απόσταση έως την κεντρική δέσμη είναι:

r x2 y2+=
Οι άλλες παράμετροι περιγράφηκαν παραπάνω.

Βαθμονόμηση μονάδας παρακολούθησης

Οι μονάδες παρακολούθησης (MU) αποτελούν τη μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται για την
ποσοτικοποίηση της δόσης που χορηγείται από ένα γραμμικό επιταχυντή. Αυτές οι μονάδες
βαθμονομούνται ως προς την απορροφούμενη δόση στο νερό σε μονάδες Gray. Αυτό γίνεται,
συνήθως, χρησιμοποιώντας ένα ομοίωμα νερού υπό συνθήκες αναφοράς σε ένα τυπικό βάθος,
dcal, σε απόσταση πηγής-επιφάνειας, SSDcal και σε τυπικό μέγεθος πεδίου (συνήθως
100 x 100 mm²), δίνοντας την ονομαστική έξοδο του γραμμικού επιταχυντή:

NLout D dcal cal MU⁄= SSD, ,(cmlc = ccal , cjaw = ccal )

Συντελεστής ολικής σκέδασης (St)

Οι συντελεστές ολικής σκέδασης (St) περιγράφουν τη σχετική έξοδο δόσης ενός γραμμικού
επιταχυντή στο σημείο βαθμονόμησης σε νερό για διαφορετικά μεγέθη διαφραγμάτων και MLC. Το
St εκφράζει τη σκέδαση κεφαλής και ομοιώματος. Είναι σημαντικό οι συντελεστές ολικής σκέδασης
St να μετρώνται σύμφωνα με τη ρύθμιση βαθμονόμησης που ορίστηκε παραπάνω (SSDcal, dcal).
Η μέτρηση των συντελεστών ολικής σκέδασης εκτελείται στον κεντρικό άξονα της δέσμης σε
βάθος dcal στο ομοίωμα για πολλούς συνδυασμούς διαφορετικών μεγεθών διαφραγμάτων και
MLC τετράγωνου πεδίου. Τα συνιστώμενα μεγέθη εξαρτώνται από τον τύπο του MLC για τον
οποίο εκτελούνται οι μετρήσεις. Οι δόσεις των συντελεστών σκέδασης πρέπει να μετρώνται στο
ίδιο βάθος dcal και με το ίδιο SSDcal με τα οποία μετράται η ονομαστική έξοδος του γραμμικού
επιταχυντή. Η κανονικοποίηση του συντελεστή σκέδασης St εκτελείται σύμφωνα με τη δόση που
μετράται για ένα συγκεκριμένο μέγεθος πεδίου κανονικοποίησης (γενικά χρησιμοποιείται ένα πεδίο
μεγέθους 100 x 100 mm² διαφραγμάτων και MLC).

St cmlc cjaw,( )
D cmlc cjaw dcal SSDcal, , ,( )
D ccal ccal dcal SSDcal, , ,( )
---------------------------------------------------------------=

όπου:

cmlc Μέγεθος ανοίγματος του τετράγωνου πεδίου MLC.

cjaw Μέγεθος ανοίγματος του τετράγωνου πεδίου διαφραγμάτων.

ccal Μέγεθος πεδίου βαθμονόμησης.

dcal
Βάθος στο ομοίωμα όπου εκτελούνται οι μετρήσεις βαθμονόμησης των συντελε-
στών σκέδασης και της ονομαστικής εξόδου του γραμμικού επιταχυντή.

SSDcal Απόσταση πηγής-επιφάνειας για βαθμονόμηση.
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Αναλογία ομοιώματος ιστού (TPR)

Η τιμή TPR δημιουργεί μια άλλη προσέγγιση με την οποία εκτιμάται το χαρακτηριστικό βάθους
των αλληλεπιδράσεων ακτινοβολίας. Συγκριτικά με την ποσοστιαία δόση βάθους (PDD) η τιμή
TPR αντιπροσωπεύει μια πιο πρακτική κατάσταση για την αλλαγή της τιμής SSD, ενώ η τιμή SAD
(συνήθως ισούται με την τιμή SDD) παραμένει σταθερή. Έχει αποδειχθεί [Khan] ότι η τιμή TPR
είναι ουσιαστικά ανεξάρτητη από την τιμή SSD, εφόσον μπορεί να υποτεθεί ότι η συμβολή της
κλασματικής σκέδασης στη δόση βάθους σε ένα σημείο μέτρησης είναι μόνο μια συνάρτηση του
μεγέθους πεδίου στο σημείο μέτρησης και το βάθος του σημείου μέτρησης στον ιστό.
Για βαθμονόμηση του αλγόριθμου εστιασμένης δέσμης, οι τιμές TPR μετρώνται με διάφορες τιμές
SSD, χρησιμοποιώντας ένα ομοίωμα νερού για διαφορετικά μεγέθη πεδίου (αν είναι τετράγωνο)
και με σταθερή τιμή SDD.
Μια τιμή TPR μπορεί, επίσης, να υπολογιστεί από την κατανομή ποσοστιαίας δόσης βάθους
(PDD) που μετράται με σταθερή τιμή SSD και ο ανιχνευτής μετακινείται κατά μήκος του άξονα
κεντρικής δέσμης. Ο απαιτούμενος μετασχηματισμός βασίζεται στην παρακάτω εξίσωση [Khan].

TPR d c, d( )
PDD d c SSDcal, ,( )

100
-----------------------------------------------

SSDcal d+( )2

SSDcal dcal+( )2
----------------------------------------

Sp cdcal
( )

Sp cd( )
--------------------⋅ ⋅=

χρησιμοποιώντας το μέγεθος πεδίου βαθμονομητή c στην τιμή SSD, το μέγεθος πεδίου
βαθμονομητή cd στο βάθος d

cd c
SSDcal d+( )

SSDcal
-------------------------------⋅=

και το μέγεθος πεδίου βαθμονομητή cdcal στο βάθος βαθμονόμησης dcal

cdcal
c

SSDcal dcal+( )
SSDcal

-------------------------------------⋅=

Υποθέτουμε ότι

Sp cdcal
( ) Sp cd( )=≈

ο μετασχηματισμός μειώνεται σε

TPR d c, d( )
PDD d c SSDcal, ,( )

100
-----------------------------------------------

SSDcal d+( )2

SSDcal dcal+( )2
----------------------------------------⋅=

Το σφάλμα που προκύπτει από αυτήν την υπόθεση θα μεγαλώσει με την αύξηση του βάθους και
τη μείωση του μεγέθους πεδίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η αναλογία ομοιώματος ιστού είναι ισοδύναμη με τη μέγιστη αναλογία ιστού αν το
βάθος βαθμονόμησης είναι ίσο με το βάθος μέγιστης δόσης (dcal = dmax). 

Διόρθωση μήκους ακτινολογικής διαδρομής (RPL)

Από προεπιλογή, η διόρθωση μήκους διαδρομής ενεργοποιείται για τον αλγόριθμο εστιασμένης
δέσμης. Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί τη λειτουργία ανίχνευσης ακτίνων σε μια ακτίνα που κινείται
από την πηγή έως το σημείο παρατήρησης, για να υπολογίσει το μήκος της ακτινολογικής
διαδρομής. Διορθώνει τις ανομοιογένειες του ιστού και βασίζεται σε μονάδες Hounsfield για CT.
Συνεπώς, βασίζεται σε μια σωστή βαθμονόμηση του σαρωτή CT που χρησιμοποιείται για την
απεικόνιση του ασθενή. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Όλες οι περιοχές έξω από το εξωτερικό περίγραμμα θεωρείται ότι είναι αέρας και δεν
εκτελείται υπολογισμός βάθους ακομη και αν η διόρθωση ετερογένειας ιστού είναι
απενεργοποιημένη.
 

Η μετατροπή των αριθμών CT (HU) σε πυκνότητα ηλεκτρονίων θεωρείται γραμμική στο εύρος
από -1.000 (πυκνότητα ηλεκτρονίων = 0,0) έως και 47 (πυκνότητα ηλεκτρονίων = 1,0).
Παραπάνω, η τιμή αυτή θεωρείται πάλι ότι είναι γραμμική αλλά με διαφορετική κλίση. Με αναφορά
στο Schneider 1996 χρησιμοποιείται η παρακάτω προεπιλεγμένη σχέση:

ρe HU 1000+( ) 1000⁄ 1000– HU 47≤ ≤=

ρe HU 1827.15( ) 1.0213⁄ HU 47>= +

Αν χρειαστεί, μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτήν την προεπιλογή όπως απαιτείται, εφόσον
χρησιμοποιείτε το λογισμικό σχεδιασμού ακτινοθεραπείας iPlan RT Dose. Με τους υπολογισμούς
RPL ανιχνεύεται η διαδρομή μιας ευθείας ακτίνας από την πηγή προς ένα δεδομένο σημείο μέσα
στη σάρωση ασθενή. Η απόσταση μέσα από κάθε στοιχειακό όγκο στη διαδρομή της ακτίνας
διαβαθμίζεται ανάλογα με την πυκνότητα ηλεκτρονίων του συγκεκριμένου στοιχειακού όγκου. Η
άθροιση όλων των διορθωμένων αποστάσεων μέσω των στοιχειακών όγκων παρέχει το μήκος της
ακτινολογικής διαδρομής έως το σημείο για το οποίο υπολογίζεται η δόση.

Υπολογισμός δόσης με προσαρμόσιμο πλέγμα

Για τον υπολογισμό των κατανομών δόσης σε δισδιάστατες εικόνες (δηλ. προβολές τομών) ή σε
τρισδιάστατους όγκους (δηλ. DVH) χρησιμοποιείται ένας αλγόριθμος προσαρμόσιμου πλέγματος.
Ο αλγόριθμος μπορεί να επιταχύνει θεαματικά τον υπολογισμό δόσης αξιοποιώντας το γεγονός ότι
η ανάλυση εικονοστοιχείου ή στοιχειακού όγκου είναι λεπτομερέστερη από την ανάλυση των
τοπικών αλλαγών της κατανομής δόσης. Το μέγεθος του πλέγματος προσαρμόζεται τοπικά με
τέτοιον τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται μια προκαθορισμένη ακρίβεια κατανομής δόσης.
Ο αλγόριθμος προσαρμόσιμου πλέγματος υπολογίζει πρώτα τις τιμές δόσης σε ένα τραχύ
πλέγμα, χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο δόσης εστιασμένης δέσμης. Στα σημεία όπου οι τιμές
δόσης γύρω από ένα σημείο του προσαρμόσιμου πλέγματος μπορούν να περιγραφούν κατά
προσέγγιση μέσω παρεμβολής, παρεμβάλλονται οι ενδιάμεσες τιμές δόσης μεταξύ των σημείων
του προσαρμόσιμου πλέγματος. Σε άλλη περίπτωση, το μέγεθος βήματος των σημείων
προσαρμόσιμου πλέγματος μειώνεται τοπικά. Οι τιμές δόσης υπολογίζονται απευθείας στα νέα
σημεία του πλέγματος, χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο δόσης. Αυτή η διαδικασία
επαναλαμβάνεται περιοδικά μέχρι να επιτευχθεί η απαιτούμενη ακρίβεια.
Κατά συνέπεια, το προσαρμόσιμο πλέγμα είναι συνήθως τραχύ στις περιοχές με ομαλές
κατανομές δόσης και λεπτό στις περιοχές όπου οι κατανομές δόσης είναι ανομοιογενείς (δηλ.
κοντά στην περιοχή παρασκιάς μιας δέσμης ή κοντά στις ανομοιογένειες του ιστού).
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3.1.1 Εστιασμένη δέσμη για δυναμικό σύμμορφο τόξο

Υπολογισμός δόσης

Τα δυναμικά τόξα αναπαρίστανται ως ένας αριθμός N σημείων ελέγχου, συνήθως κάθε 10° γωνίας
gantry μεταξύ της γωνίας έναρξης και της γωνίας λήξης. Κάθε σημείο ελέγχου έχει το δικό του
σχήμα MLC και διαφραγμάτων. Ο υπολογισμός δόσης για ένα τόξο εκτελείται με διακριτοποίηση
του τόξου σε δέσμες τμήματος τόξου N - 1. Κάθε δέσμη τμήματος τόξου βρίσκεται στο μέσο δύο
σημείων ελέγχου με μια ροή που υπολογίζεται από τη συνεχή μετακίνηση των φύλλων μεταξύ δύο
σημείων ελέγχου πριν και μετά τη δέσμη τμήματος τόξου.
Με δεδομένο ότι ο ρυθμός δόσης του γραμμικού επιταχυντή είναι σταθερός κατά τη διάρκεια του
τόξου, κάθε δέσμη τμήματος τόξου συμβάλλει με το ίδιο κλάσμα μονάδων παρακολούθησης. Για
παράδειγμα, ένα τόξο με 300 MU που ξεκινά από γωνία gantry 0° έως γωνία gantry 30°, έχει
τέσσερα σημεία ελέγχου, με ορισμένο σχήμα MLC και διαφραγμάτων στις 0°, 10°, 20° και 30°. Ο
υπολογισμός δόσης αποτελεί την άθροιση των τριών δεσμών τμημάτων τόξου στις 5°, 15° και 25°
με 100 MU, η καθεμία.
Η δόση που χορηγείται από ένα τόξο σε ένα τυχαίο σημείο παρέχεται από το άθροισμα των
δεσμών τμημάτων τόξου N-1, όπου κάθε δέσμη υπολογίζεται σύμφωνα με τον αλγόριθμο
σύμμορφης δέσμης:

D x y z, ,( ) NLout MU
N 1–
------------- TPR⋅ cd equ n,, lrad n,,( )

SSDcal dcal+
SSDn dn+

-------------------------------- 
 

2
St cmlc n, cjaw n,,( ) IDD⋅ u v l, , rad n,( )⋅ ⋅

n 1=

N 1–

⋅=

MU είναι ο αριθμός των μονάδων παρακολούθησης για ολόκληρο το τόξο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η διακριτοποίηση σε δέσμες τμήματος τόξου που περιγράφεται εφαρμόζεται από το
iPlan RT 4.5.1. Το iPlan RT Dose 4.1.x υπολογίζει τη δόση για σταθερές δέσμες στα σημεία
ελέγχου κάθε τόξου N, με τις μονάδες παρακολούθησης κατανεμημένες με τρόπο που το πρώτο και
το τελευταίο σημείο ελέγχου λαμβάνουν τις μονάδες παρακολούθησης των εσωτερικών σημείων
ελέγχου.
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3.2 Περιορισμοί του αλγόριθμου εστιασμένης δέσμης

Τοποθέτηση κύριου διαφράγματος

Η χρήση των πεδίων θεραπείας όπου τα κύρια διαφράγματα εμποδίζουν το άνοιγμα του MLC
μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβή υπολογισμό δόσης. Αυτό συμβαίνει επειδή ο αλγόριθμος δόσης
εστιασμένης δέσμης δεν υπολογίζει σωστά τη διατομή του ανοίγματος του MLC και των
διαφραγμάτων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην επιλογή καμπύλης δόσης εσφαλμένου βάθους από
τους πίνακες PDD/TPR στα δεδομένα δέσμης.

Επικάλυψη κύριου διαφράγματος

① ②

Εικόνα 6 

Αρ. Στοιχείο

① Επικάλυψη κύριου διαφράγματος κατά 4 mm

② Επικάλυψη κύριου διαφράγματος κατά 44 mm

Διασφάλιση ακρίβειας

Για τους περισσότερους γραμμικούς επιταχυντές τα κύρια διαφράγματα διαθέτουν ευρύτερη
παρασκιά και μεγαλύτερες ανοχές τοποθέτησης. Συνεπώς, συνιστάται η τοποθέτηση των κύριων
διαφραγμάτων με ένα ορισμένο περιθώριο (τα προεπιλεγμένα περιθώρια παρέχονται από την
Brainlab) πίσω από τα εξώτερα φύλλα του MLC.

Σημειώσεις ασφάλειας

Οι θεραπείες που χρησιμοποιούν τα κύρια διαφράγματα για ρύθμιση διαφραγμάτων, ενώ
τα φύλλα του MLC είναι συμπτυγμένα, δεν συνιστώνται. Για την εκτέλεση θεραπειών με
ορθογώνια πεδία, χρησιμοποιήστε τα φύλλα του MLC αντί για τα κύρια διαφράγματα ή
χρησιμοποιήστε και τα φύλλα του MLC εκτός από τα κύρια διαφράγματα για τη ρύθμιση
διαφραγμάτων στο πεδίο ακτινοβολίας.

Περιορισμοί του αλγόριθμου εστιασμένης δέσμης
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3.2.1 Παρεκβολή έξω από το εύρος των μετρούμενων τιμών

Πληροφορίες

Ο αλγόριθμος δόσης εστιασμένης δέσμης χρησιμοποιεί τις μετρούμενες τιμές σε μορφή πίνακα για
τον υπολογισμό δόσης. Παρόλο που η χρήση αυτών των αλγόριθμων έξω από το εύρος των
μετρούμενων τιμών δεν συνιστάται, ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί τις παρεκβολές που
περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι τιμές παρεκβολής δεν
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα με την ίδια ακρίβεια όπως συνήθως συμβαίνει με τον
αλγόριθμο δόσης.

Αν ο αλγόριθμος δόσης χρησιμοποιηθεί με παραμέτρους έξω από τις μετρούμενες τιμές
του πίνακα, δεν μπορεί να εγγυηθεί η ακρίβεια της υπολογισμένης δόσης. Πρέπει να
διασφαλίσετε ότι όλες οι απαραίτητες παράμετροι, συγκεκριμένα το μέγεθος πεδίου, το
βάθος και η απόσταση από τον άξονα για τη θεραπεία του ασθενή συμπεριλαμβάνονται
στα μετρούμενα δεδομένα δέσμης.

Μετρούμενες τιμές

Δόση βάθους

Βάθος < ελάχιστο βάθος Σταθερή παρεκβολή των PDD/TPR (ελάχ. βάθος)

Βάθος > μέγιστο βάθος

Εκθετικά σημεία παρεκβολής για τον καθορισμό της εκθετι-
κής συνάρτησης: μέγιστο βάθος, ενδιάμεσο βάθος (βάθος
περίπου στη μέση ανάμεσα στο βάθος της μέγιστης δόσης
και στο μέγιστο βάθος)

Μέγεθος πεδίου < ελάχιστο μέγε-
θος πεδίου Σταθερή παρεκβολή των PDD/TPR (ελάχ. μέγεθος πεδίου)

Μέγεθος πεδίου > μέγιστο μέγε-
θος πεδίου Σταθερή παρεκβολή των PDD/TPR (μέγ. μέγεθος πεδίου)

Σκέδαση

Μέγεθος MLC < ελάχιστο μέγε-
θος MLC Σταθερή παρεκβολή της σκέδασης (ελάχ. μέγεθος MLC)

Μέγεθος MLC > μέγιστο μέγεθος
MLC Σταθερή παρεκβολή της σκέδασης (μέγ. μέγεθος MLC)

Μέγεθος διαφράγματος < ελάχι-
στο μέγεθος διαφράγματος

Σταθερή παρεκβολή της σκέδασης (ελάχ. μέγεθος διαφράγ-
ματος)

Μέγεθος διαφράγματος > μέγιστο
μέγεθος διαφράγματος

Σταθερή παρεκβολή της σκέδασης (μέγ. μέγεθος διαφράγμα-
τος)

RFS

Βάθος < ελάχιστο βάθος Σταθερή παρεκβολή του RFS (ελάχ. βάθος)

Βάθος > μέγιστο βάθος Σταθερή παρεκβολή του RFS (μέγ. βάθος)

Ακτίνα < ελάχιστη ακτίνα Σταθερή παρεκβολή του RFS (ελάχ. ακτίνα)

Ακτίνα > μέγιστη ακτίνα Σταθερή παρεκβολή του RFS (μέγ. ακτίνα)

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ
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3.2.2 Άλλοι περιορισμοί

Περιορισμοί εστιασμένης δέσμης

Ο αλγόριθμος δόσης εστιασμένης δέσμης δεν διακρίνει την παρασκιά του MLC και του
διαφράγματος. Επομένως, η μείωση της δόσης στην κατεύθυνση y ενδέχεται να είναι ελαφρώς
ανακριβής για τα Elekta MLCs με συμπεριφορά «guard leaf» (MLCi, MLCi2 και Agility).

Κατά τη χρήση του αλγόριθμου εστιασμένης δέσμης στους υπολογισμούς δόσης κοντά σε
ανομοιογενείς περιοχές όπως είναι ο πνεύμονας ή ο οστικός ιστός ή κοντά σε όριο ιστού
(και στις δύο περιπτώσεις μέσα σε εύρος λίγων εκατοστών), η υπολογισμένη δόση μπορεί
να παρεκκλίνει από την πραγματική χορηγούμενη δόση κατά περισσότερο από 10%.

Ανάλογα με τον τύπο του MLC, ο αλγόριθμος εστιασμένης δέσμης χρησιμοποιεί κωδικούς
φιλτραρίσματος συγκεκριμένης ανάλυσης που καθορίζουν τη συνολική ανάλυση του
υπολογισμού δόσης κατακόρυφα ως προς τον άξονα της δέσμης. Στην περίπτωση μικρών
δομών σε συνδυασμό με ένα πλέγμα κωδικού φιλτραρίσματος ανεπαρκούς μεγέθους, ο
υπολογισμός δόσης εστιασμένης δέσμης μπορεί να είναι πολύ τραχύς και να μην
αναγνωρίζει κάθε λεπτομέρεια της κατανομής της χορηγούμενης δόσης.

Το εύρος πεδίου του μέγιστου ανοιχτού πεδίου MLC περιορίζεται από το σχεδιασμό του
γραμμικού επιταχυντή (π.χ. κύριος κατευθυντήρας, φίλτρο επιπέδωσης). Οι ακτινικοί
συντελεστές του αλγόριθμου εστιασμένης δέσμης μπορεί να μην προτυποποιήσουν με
ακρίβεια το παραπάνω. Συνεπώς, η ακρίβεια της υπολογισμένης δόσης για μεγαλύτερες
αποστάσεις από τον κεντρικό άξονα μπορεί να είναι περιορισμένη.

Οι γενικοί περιορισμοί υπολογισμού δόσης για τα μικρά πεδία θεραπείας συνοψίζονται
στη Σελίδα 326. Αν αγνοηθούν αυτοί οι περιορισμοί, μπορεί να προκύψουν αποκλίσεις
από την υπολογισμένη δόση σε σχέση με τη χορηγούμενη δόση κατά περισσότερο από
10%.

Περιορισμοί του αλγόριθμου εστιασμένης δέσμης
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4 ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ:
ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ

4.1 Εισαγωγή

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι τεχνικές μέτρησης που συνιστώνται για τη λήψη των
δεδομένων δέσμης που απαιτούνται για τον υπολογισμό δόσης χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο
εστιασμένης δέσμης της Brainlab με τη μέθοδο προτύπου αρχείου Excel.
Εκτός από τις γενικές οδηγίες, στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται και συγκεκριμένες
πληροφορίες όπως τα μεγέθη πεδίου του MLC και των διαφραγμάτων που συνιστώνται για χρήση
με τις μετρήσεις.

Θέση ενός γραμμικού επιταχυντή σε λειτουργία

Πριν θέσετε σε δοκιμαστική λειτουργία το γραμμικό σας επιταχυντή, θα πρέπει να γνωρίζετε τις
εθνικές ή διεθνείς συστάσεις σχετικά με τη θέση ενός γραμμικού επιταχυντή σε δοκιμαστική
λειτουργία, π.χ. την αναφορά AAPM TG-106 Report:
Σε αυτήν την αναφορά παρέχονται κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις για τη σωστή επιλογή
ομοιωμάτων και ανιχνευτών, τη ρύθμιση ενός ομοιώματος για λήψη δεδομένων σάρωσης και μη
σάρωσης, διαδικασίες για τη λήψη ειδικών παραμέτρων δέσμης φωτονίων και ηλεκτρονίων και
μέθοδοι για μείωση των σφαλμάτων μέτρησης (< 1%), διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων
δέσμης και πληροφορίες για τη συνέλιξη του μεγέθους ανιχνευτή για ακριβή προφίλ. Στην
αναφορά TG-106 παρέχεται επίσης μια σύντομη περιγραφή της αυξανόμενης προτίμησης στις
τεχνικές εξομοίωσης Monte Carlo κατά τη θέση των δεσμών φωτονίων και ηλεκτρονίων σε
δοκιμαστική λειτουργία. Οι διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτήν την αναφορά πρέπει να
βοηθούν έναν ειδικευμένο ιατροφυσικό είτε κατά τη μέτρηση μιας πλήρους ομάδας δεδομένων
δέσμης είτε κατά την επαλήθευση μιας υποομάδας δεδομένων πριν από την αρχική χρήση ή κατά
τις περιοδικές μετρήσεις διασφάλισης ποιότητας (Das et al. 2008).

Ορισμοί και συντμήσεις

Όρος Επεξήγηση

MLC Κατευθυντήρας πολλαπλών φύλλων

NLOut Ονομαστική έξοδος γραμμικού επιταχυντή

PDD Ποσοστιαία δόση βάθους

RFS Ακτινικοί συντελεστές

SFC Διόρθωση συνάρτησης πηγής

SID Απόσταση πηγής-ισόκεντρου (1.000 mm)

SSD Απόσταση πηγής-επιφάνειας

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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Όρος Επεξήγηση

TPR

Αναλογία ομοιώματος ιστού
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ανάλογα με το βάθος βαθμονόμησης dcal, τα δεδο-
μένα δόσης βάθους μπορεί να είναι στην πραγματικότητα η τιμή
TMR (Μέγιστη αναλογία ιστού, dcal = dmax). 

Ακρίβεια μέτρησης

Οι μετρήσεις που περιγράφονται σε αυτόν τον οδηγό χρήστη είναι αρκετές προκειμένου να
επιτευχθεί η καθορισμένη ακρίβεια για τους αλγόριθμους δόσης Brainlab. Αν θέλετε να βελτιώσετε
την ακρίβεια του υπολογισμού δόσης, εκτελέστε τις μετρήσεις με ιδιαίτερη προσοχή, επαναλάβετέ
τις, επιλέξτε τα βέλτιστα αποτελέσματα (π.χ. χαμηλότερος θόρυβος) και υπολογίστε το μέσο όρο
τους. Μια μικρότερη από τη συνιστώμενη προσαύξηση για το μέγεθος πεδίου, το βάθος ή την
ακτινική κατεύθυνση, παρόλο που δεν απαγορεύεται, δεν θα βελτιώσει σημαντικά την ακρίβεια της
δόσης.

Η ακρίβεια όλων των αλγόριθμων δόσης Brainlab εξαρτάται άμεσα από την ακρίβεια και το
εύρος των μετρήσεων δεδομένων δέσμης. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η μέτρηση
δεδομένων δέσμης καλύπτει το εύρος των μεγεθών πεδίου και των τιμών βάθους που θα
χρησιμοποιηθούν για επόμενους σχεδιασμός θεραπείας. Αυτό ισχύει κυρίως για τις
μετρήσεις των συντελεστών σκέδασης, τα ακτινικά προφίλ και τη δόση βάθους.

Για ακριβή αποτελέσματα θα πρέπει να ρυθμίσετε πολύ προσεκτικά το γραμμικό
επιταχυντή και τη μηχανική δεξαμενή νερού. Ο άξονας κεντρικής δέσμης πρέπει να είναι
ακριβώς κάθετος, δηλ. ορθογώνιος με την επιφάνεια του νερού. Η κατεύθυνση της κίνησης
του ανιχνευτή πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη με ακρίβεια με την επιφάνεια του νερού
και με τον άξονα κεντρικής δέσμης σε κάθε περίπτωση.

Διόρθωση δεδομένων

Ένα περιορισμένο επίπεδο διόρθωσης δεδομένων επιτρέπεται, προκειμένου να εξαλειφθούν
μικρά σφάλματα κατά τη λήψη δεδομένων μέτρησης. Ωστόσο, τέτοιες διορθώσεις πρέπει να
εκτελούνται με προσοχή. Είναι πάντα καλύτερο να αποφεύγονται οι διορθώσεις με τη μέτρηση
δεδομένων που δεν χρειάζονται τροποποίηση.

Επαλήθευση προφίλ δέσμης

Ο φυσικός του νοσοκομείου είναι υπεύθυνος για τη σωστή επαλήθευση του κάθε νέου ή
τροποποιημένου προφίλ δέσμης (προφίλ μηχανήματος). Στη διαδικασία αυτή πρέπει να
περιλαμβάνεται μια δοκιμή σε όλο το εύρος της διαδικασίας (end-to-end) για κάθε απεικονιστικό
σύστημα θεραπείας και για κάθε κατάσταση θεραπείας που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κλινικά.
Πρέπει πάντα να λαμβάνετε υπόψη σας τις σχετικές εθνικές ή διεθνείς συστάσεις για θέματα
διασφάλισης ποιότητας (π.χ. IAEA TRS-430).

Ευθύνη

Κατά την αποστολή δεδομένων μέτρησης στη Brainlab, η Brainlab δεν φέρει καμία ευθύνη
για την ορθότητα
• οποιωνδήποτε δεδομένων λαμβάνονται από κάποιον χρήστη,
• οποιωνδήποτε δεδομένων επιστρέφονται σε κάποιον χρήστη.
Τυχόν παρατηρήσεις ή συστάσεις που παρέχει η Brainlab με βάση τα δεδομένα που έχει
λάβει εξαρτώνται από την ορθότητα των ίδιων των δεδομένων. Αν η Brainlab επεξεργαστεί
τα δεδομένα που έχει λάβει και τα επιστρέψει στο χρήστη, αυτό σε καμία περίπτωση δεν
διασφαλίζει την ορθότητα των δεδομένων που έχουν επιστραφεί. Ο χρήστης είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος για την επαλήθευση της ορθότητας των δεδομένων που
επιστρέφονται από την Brainlab καθώς και των παρατηρήσεων ή συστάσεων που παρέχει
η Brainlab. Ο χρήστης πρέπει να επαληθεύσει την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των

Εισαγωγή
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δεδομένων που έχει επιστρέψει η Brainlab πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε
θεραπείας ασθενή. Το γεγονός ότι η Brainlab μπορεί να έχει επεξεργαστεί ορισμένα
δεδομένα δεν επηρεάζει το μέγεθος της ευθύνης του χρήστη για την ορθότητα του τελικού
προφίλ δέσμης.

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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4.1.1 Συνιστώμενος εξοπλισμός

Πληροφορίες

Ο παρακάτω εξοπλισμός είναι απαραίτητος για την εκτέλεση των συνιστώμενων μετρήσεων.
Ορισμένα στοιχεία είναι προαιρετικά και εξαρτώνται από τον ρύπο του αλγόριθμου δόσης, το
γραμμικό επιταχυντή, τον κατευθυντήρα και το απεικονιστικό σύστημα θεραπείας.

Εξοπλισμός

Στοιχείο Επεξήγηση

Μηχανική δεξα-
μενή νερού

H δεξαμενή πρέπει να εκτείνεται τουλάχιστον κατά 50 mm και από τις τέσσε-
ρις πλευρές του μετρούμενου μεγέθους πεδίου στο βάθος της μέτρησης. Επί-
σης, πρέπει να εκτείνεται τουλάχιστον κατά 50 mm πέρα από το μέγιστο βά-
θος της μέτρησης. Για ένα τυπικό μέγεθος πεδίου 400 x 400 mm² απαιτείται
ένα βάθος έως και 350 mm, ένα ομοίωμα με εμβαδόν βάσης πάνω από
500 x 500 mm² και βάθος νερού τουλάχιστον 400 mm.

Βαθμονομημέ-
νος θάλαμος

Ένα βαθμονομημένο κυλινδρικό θάλαμο ιονισμού με όγκο κοιλότητας τουλάχι-
στον 0,125 cm³, αλλά όχι πάνω από 0,6 cm³. Το ωφέλιμο σημείο μέτρησης
που καθορίζεται, βασίζεται σε έγκυρα, διεθνή πρότυπα δοσιμετρίας (π.χ.
IAEA TRS-398) και τις σχετικές συστάσεις του κατασκευαστή του ανιχνευτή.

Θάλαμος ιονι-
σμού

Ένα κυλινδρικό θάλαμο ιονισμού με όγκο κοιλότητας 0,125 cm³ ή μικρότερο.
Το ωφέλιμο σημείο μέτρησης που καθορίζεται, βασίζεται σε έγκυρα, διεθνή
πρότυπα δοσιμετρίας (π.χ. IAEA TRS-398) και τις σχετικές συστάσεις του κα-
τασκευαστή του ανιχνευτή.

Ανιχνευτής υψη-
λής ανάλυσης

Απαιτείται ένας πολύ μικρός ανιχνευτής για μετρήσεις προφίλ υψηλής ανάλυ-
σης και δοσιμετρία μικρών πεδίων. Η Brainlab συνιστά τη χρήση μιας μη θω-
ρακισμένης στερεοτακτικής διόδου.

Πλαστικό ομοίω-
μα

Πρέπει να περιλαμβάνει έναν αριθμό πλαστικών πλακών με πυκνότητα ηλεκ-
τρονίων ισοδύναμη με την πυκνότητα ηλεκτρονίων του νερού. Τα πλαστικά
ομοιώματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για δοσιμετρία αναφοράς.

Ακτινογραφικό
φιλμ

Περιλαμβάνει ένα φιλμ Kodak XV-2 ή Kodak EDR-2 και εξοπλισμό επεξεργα-
σίας φιλμ.

Βαθμονομημέ-
νος σαρωτής
φιλμ

Απαιτείται ένας βαθμονομημένος σαρωτής φιλμ για δοσιμετρία φιλμ και δια-
σφάλιση ποιότητας (π.χ. DosimetryPRO της VIDAR).

Λάβετε υπόψη ότι η ευαισθησία του ανιχνευτή μπορεί να εξαρτηθεί από τον
προσανατολισμό του. Τηρείτε τις προδιαγραφές και τις συστάσεις που παρέχει ο
κατασκευαστής του εξοπλισμού δοσιμετρίας που διαθέτετε.

Εναλλακτικές λύσεις

Αν δεν έχετε στη διάθεσή σας εξοπλισμό φιλμ, μπορείτε να εκτελέσετε μετρήσεις προφίλ υψηλής
ανάλυσης χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης.

Εξαιτίας της υψηλής διαβάθμισης των δεσμών χωρίς φίλτρο επιπέδωσης (μη επίπεδες)
δεν συνιστάται η χρήση θαλάμων ιονισμού με όγκο κοιλότητας μεγαλύτερο από 0,125 cm3

(π.χ. θαλάμους Farmer με όγκο 0,6 cm3) για μετρήσεις δόσης.

Εισαγωγή
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4.1.2 Γενικές απαιτήσεις μέτρησης

Πληροφορίες

Παρακάτω περιγράφονται οι γενικές απαιτήσεις μέτρησης για όλους τους κατευθυντήρες MLC και
τις ενέργειες γραμμικού επιταχυντή. Ειδικές πληροφορίες για συγκεκριμένους κατευθυντήρες MLC
θα βρείτε στη Σελίδα 71.

Ελάχιστες απαιτήσεις μέτρησης

• Ονομαστική έξοδος γραμμικού επιταχυντή (NLOut) για ένα πεδίο 100 x 100 mm² ή το μέγιστο
δυνατό μέγεθος πεδίου.

• Διαρροή για ανοικτά και κλειστά διαφράγματα.
• Προφίλ δόσης βάθους (TPR/PDD) για διαφορετικά μεγέθη πεδίου.
• Συντελεστές σκέδασης (συντελεστές εξόδου) για διαφορετικούς συνδυασμούς μεγεθών
διαφραγμάτων και MLC.

• Ακτινικά προφίλ στη διαγώνια κατεύθυνση για ανοικτά πεδία σε πολλά βάθη.
• Μετρήσεις εγκάρσιου προφίλ για ένα πεδίο ρύθμισης κατάλληλο για προσαρμογή της
διόρθωσης συνάρτησης πηγής και του ακτινολογικού πεδίου. Τα παραπάνω πρέπει να
διευθετηθούν στα κεντρικά γραφεία της Brainlab.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ανάλογα με τον τύπο του MLC, μπορεί να χρειαστεί μετατροπή σε ακτινικούς
συντελεστές στα κεντρικά γραφεία της Brainlab.
 

Πρόσθετες μετρήσεις

Για εγκαταστάσεις με λειτουργία δυναμικού ακτινοθεραπείας διαμορφούμενης έντασης,
απαιτούνται πρόσθετες μετρήσεις δυναμικής μετατόπισης φύλλου.

Καταχώρηση δεδομένων

Ο φυσικός του νοσοκομείου είναι υπεύθυνος για την καταχώρηση των παρακάτω δεδομένων στο
πεδίο Beam Profile Editor / Physics Administration (τρόπος λειτουργίας Machine Profile):
• Ονομαστική έξοδος γραμμικού επιταχυντή σε Gy/100 MU (βλ. Σελίδα 50)
• Απόσταση πηγής-επιφάνειας (SSD), βάθος κανονικοποίησης και μέγεθος πεδίου
κανονικοποίησης

• Τιμές διαρροής σε ποσοστιαία μορφή
• Παράμετροι για διόρθωση συνάρτησης πηγής και ακτινολογικού πεδίου (όπως παρέχονται από
την Brainlab μετά από επεξεργασία των δεδομένων πελάτη)

• Πίνακας προφίλ δόσης βάθους
• Πίνακας συντελεστών σκέδασης
• Πίνακας ακτινικών συντελεστών (όπως παρέχεται από την Brainlab μετά την επεξεργασία των
δεδομένων πελάτη)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Beam Profile Editor / Physics
Administration παρέχονται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού σχεδιασμού της
Brainlab.
Όλα τα δεδομένα θα πρέπει να εισάγονται στο αντίστοιχο πρότυπο αρχείο Excel που παρέχεται
από την Brainlab. Το συμπληρωμένο πρότυπο θα πρέπει να αποστέλλεται στη διεύθυνση
radio.physics@brainlab.com.

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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4.2 Απόλυτη βαθμονόμηση γραμμικού επιταχυντή

Μέτρηση ονομαστικής εξόδου γραμμικού επιταχυντή

Οι αλγόριθμοι δόσης απαιτούν την καταχώρηση της σχέσης μεταξύ των μονάδων
παρακολούθησης και της απορροφούμενης δόσης σε νερό υπό συνθήκες αναφοράς για μια
συγκεκριμένη ποιότητα δέσμης Q (βλ. Σελίδα 329).
Αυτή η σχέση ορίζεται ως ονομαστική έξοδος γραμμικού επιταχυντή:

Nlout D ccal dcal SSDcal,( , ) MU⁄=

και εκφράζεται σε Gy/100 MU με:
• το μέγεθος πεδίου βαθμονόμησης ccal
• το βάθος βαθμονόμησης dcal
• την απόσταση πηγής-επιφάνειας που χρησιμοποιείται για βαθμονόμηση SSDcal
Σύμφωνα με την ονοματολογία IAEA TRS-398 (V.12), ο ορισμός της ονομαστικής εξόδου
γραμμικού επιταχυντή είναι:

Nlout Dw Q, MU⁄=

με τις συνθήκες αναφοράς όπως ορίζονται στον πίνακα 6.II του IAEA TRS-398 (V.12). Η
απορροφούμενη δόση σε νερό Dw,Q υπολογίζεται από την ένδειξη του δοσίμετρου MQ
ακολουθώντας την εξίσωση 6.1 του IAEA TRS-398 (V.12).

Ρύθμιση ομοιώματος νερού και θαλάμου

Εικόνα 7 
• Για να μετρήσετε την ονομαστική έξοδο γραμμικού επιταχυντή, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το
σχετικό βαθμονομημένο θάλαμο (βλ. σελίδα 48).

• Η επιφάνεια νερού προσαρμόζεται στο βάθος ισόκεντρου (SSD = SID), με το σημείο αναφοράς
του ενεργού όγκου του θαλάμου ρυθμισμένο στο ισόκεντρο (θέση ρύθμισης, βάθος = 0 mm).

• Ο θάλαμος μετακινείται κατακόρυφα προς τα κάτω σε βάθος 100 mm, για τους σκοπούς της
μέτρησης.

Απόλυτη βαθμονόμηση γραμμικού επιταχυντή
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Ροή εργασιών

Η Brainlab συνιστά τη χρήση ενός αναγνωρισμένου κωδικού πρακτικής (π.χ. IAEA TRS-398 ή
AAPM TG-51). Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία που περιγράφεται
παρακάτω.

Βήματα

1. Ρυθμίστε τη μηχανική δεξαμενή νερού με το ισόκεντρο στο επίπεδο της επιφάνειας του
νερού (SSD = SID = 1.000 mm).

2.
Ρυθμίστε το κέντρο του ενεργού όγκου του θαλάμου έτσι ώστε να συμπίπτει με το
ισόκεντρο (επίπεδο επιφάνειας του νερού) και επισημάνετε αυτό το σημείο ως μηδενικό
βάθος (βλ. Εικόνα 7).

3. Μετακινήστε το θάλαμο στο βάθος βαθμονόμησης dcal = 100 mm.

4.

Ρυθμίστε το μέγεθος τετράγωνου πεδίου του MLC και το άνοιγμα των διαφραγμάτων στα
100 x 100 mm².
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν ο κατευθυντήρας MLC που διαθέτετε δεν λειτουργεί με πεδίο
100 x 100 mm², ανατρέξτε στις οδηγίες για το συγκεκριμένο MLC (βλ. Σελίδα 71).
 

5.

• Χορηγήστε 100 MU και διαβάστε την ένδειξη του δοσίμετρου σε Gy (εφαρμόστε όλες τις
απαραίτητες μετατροπές και διορθώσεις, π.χ. τύπος θαλάμου, ποιότητα δέσμης,
θερμοκρασία, πίεση κ.λπ.).

• Το αποτέλεσμα πρέπει να εκφράζεται σε Gy/100 MU.

6. Συνιστούμε να επαναλάβετε τη μέτρηση τρεις φορές και να χρησιμοποιήσετε τη μέση τιμή
για μεγαλύτερη ακρίβεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλες τιμές SSD και βάθους κανονικοποίησης εκτός
από αυτές που καθορίζονται παραπάνω. Ωστόσο:
 

• Όλες οι μετρήσεις για τα NLOut, διαρροή, PDD, ακτινικούς συντελεστές (προσέγγιση PDD) και
τους συντελεστές σκέδασης πρέπει να εκτελεστούν με το ίδιο SSD.

• Όλες οι μετρήσεις για τα NLOut, διαρροή και συντελεστές σκέδασης πρέπει να εκτελεστούν με το
ίδιο βάθος.

Ειδικές συνθήκες αναφοράς για κάθε μηχάνημα

Ανάλογα με το υλικό σας, υπάρχει περίπτωση να μην μπορούν να επιτευχθούν οι συνθήκες
αναφοράς. Αν ο συνδυασμός MLC/διαφραγμάτων που διαθέτετε δεν μπορεί να οριοθετήσει ένα
πεδίο αναφοράς fref 100 x 100 mm2, χρησιμοποιήστε το πλησιέστερο σε αυτές τις συνθήκες
αναφοράς μέγεθος πεδίου ως ειδικό για το μηχάνημα πεδίο αναφοράς, fmsr (π.χ. m3 σε ένα
γραμμικό επιταχυντή Varian: τα διαφράγματα συνήθως περιορίζονται σε ένα πεδίο 98 x 98 mm2,
το οποίο στη συνέχεια ορίζει την τιμή fmsr).
Η απορροφούμενη δόση σε νερό για το ειδικό για αυτό το μηχάνημα πεδίο αναφοράς μπορεί να
υπολογιστεί σύμφωνα με τις μεθόδους των Alfonso et al. 2008, εξίσωση 1. Αν το ειδικό για αυτό το
μηχάνημα πεδίο αναφοράς fmsr είναι πολύ κοντά στο πεδίο αναφοράς fref, τότε ο συντελεστής
διόρθωσης

k
fmsr fref,

Qmsr Q,

που ορίζεται στην εξίσωση 2 μπορεί να υποτεθεί ότι είναι η ενότητα και η εξίσωση 1 των Alfonso et
al. 2008 μπορεί να υπολογιστεί κατά προσέγγιση με την εξίσωση 6.1 στο IAEA TRS-398 (V.12).

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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Καταχώρηση αποτελεσμάτων μέτρησης

Λογισμικό Απαιτούμενες καταχωρήσεις στο Beam Profile Editor / Physics
Administration

BrainSCAN με Beam
Profile Editor έως
και έκδοση 5.x

Στο Pencil Beam στη σελίδα General Settings, καταχωρήστε τα εξής:
• Τη μετρούμενη ονομαστική έξοδο γραμμικού επιταχυντή στο πεδίο

Nominal LINAC Output
• Το βάθος κανονικοποίησης (σε χιλιοστά) στο πεδίο Normalization

Depth
• Την απόσταση πηγής-επιφάνειας (σε εκατοστά) στο πεδίο Source

Surface Distance

iPlan RT Dose με
Beam Profile Editor
6.0 ή νεότερο

Στο Pencil Beam στη σελίδα Pencil Beam Settings, καταχωρήστε τα
εξής:
• Τη μετρούμενη ονομαστική έξοδο γραμμικού επιταχυντή στο πεδίο

Nominal LINAC Output
• Το βάθος κανονικοποίησης (σε χιλιοστά) στο πεδίο Normalization

Depth
• Την απόσταση πηγής-επιφάνειας (επίσης σε χιλιοστά) στο πεδίο

Source Surface Distance

iPlan RT Dose 4.5 (ή
νεότερο) με Physics
Administration

Καταχωρήστε τα παρακάτω δεδομένα στην καρτέλα Pencil Beam του
πλαισίου διαλόγου Properties:
• Στο Pencil Beam Setup, καταχωρήστε την απόσταση πηγής-επιφά-
νειας (SSD, σε χιλιοστά) στο πεδίο Source Surface Distance.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Σημαντικό: Αυτή η τιμή πρέπει να είναι ίδια με την τιμή SSD
των δεδομένων σκέδασης!
 

• Στο Pencil Beam Setup, καταχωρήστε το βάθος κανονικοποίησης (σε
χιλιοστά) στο πεδίο Measurement Depth. Σημαντικό: Αυτή η τιμή
πρέπει να είναι ίδια με το βάθος μέτρησης των δεδομένων σκέδασης!

• Στο Nominal Linac Output, καταχωρήστε τη μετρούμενη ονομαστική
έξοδο γραμμικού επιταχυντή και το αντίστοιχο μέγεθος πεδίου (100 x
100 mm²).

Διασφάλιση ακρίβειας

Για να λάβετε μια ακριβή μέτρηση απορροφούμενης δόσης στο νερό, πρέπει να
εφαρμόσετε μια σειρά διορθώσεων στην ένδειξη του δοσίμετρου, π.χ. ποιότητα δέσμης
(ενέργεια γραμμικού επιταχυντή), πίεση, θερμοκρασία και πολικότητα. Πρέπει να
συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση που παρέχεται με το δοσιμετρικό σας εξοπλισμό και τα
εθνικά πρότυπα που ισχύουν στη χώρα σας.

Απόλυτη βαθμονόμηση γραμμικού επιταχυντή
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4.3 Διαρροή στον περιβάλλοντα χώρο

Μέτρηση με ανοικτά και κλειστά διαφράγματα

Οι τιμές της διαρροής στον περιβάλλοντα χώρο καθορίζουν το μέσο ποσοστό ακτινοβολίας
διαρροής από τα φύλλα και από το συνδυασμό φύλλων και διαφραγμάτων.

Ρύθμιση

• Η ρύθμιση για τη μέτρηση της διαρροής στον περιβάλλοντα χώρο είναι ίδια με τη ρύθμιση για
τη μέτρηση της ονομαστικής εξόδου γραμμικού επιταχυντή.

• Ο ίδιος βαθμονομημένος θάλαμος πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της ονομαστικής
εξόδου γραμμικού επιταχυντή και της διαρροής στον περιβάλλοντα χώρο. Σε αυτήν την
περίπτωση, η ονομαστική έξοδος γραμμικού επιταχυντή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τιμή
αναφοράς για τον προσδιορισμό της τιμής διαρροής.

• Διαφορετικά, η μέτρηση της ονομαστικής εξόδου γραμμικού επιταχυντή πρέπει να επαναληφθεί
με το νέο θάλαμο βαθμονόμησης για να ληφθεί αυτή η τιμή αναφοράς.

Ροή εργασιών

Βήμα

1. Αφήστε ανοιχτά τα κύρια διαφράγματα στα 100 x 100 mm².

2.

• Κλείστε τα φύλλα του MLC ασύμμετρα.
• Το κενό μεταξύ των φύλλων πρέπει να είναι τουλάχιστον στα 50 mm από το ισόκεντρο.
• Το πιο κοντινό κενό από το ζεύγος φύλλων πρέπει να είναι στη μέγιστη απόσταση από
το ισόκεντρο, αν ο γραμμικός επιταχυντής δεν υποστηρίζει τη χρήση διαφραγμάτων.

3. Χορηγήστε 100 MU και διαβάστε την ένδειξη του δοσίμετρου.

4. Κλείστε τα κύρια διαφράγματα ασύμμετρα.

5. Επαναλάβετε το βήμα 3.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν ο γραμμικός επιταχυντής δεν υποστηρίζει τις ρυθμίσεις ασύμμετρου κλεισίματος
των διαφραγμάτων, ο θάλαμος μπορεί να μετακινηθεί οριζόντια στις κατευθύνσεις x και y κατά
τουλάχιστον 20 mm. Σε αυτήν την περίπτωση, η τιμή αναφοράς πρέπει να μετρηθεί στη νέα θέση,
χρησιμοποιώντας ένα τετράγωνο πεδίο διαφραγμάτων και άνοιγμα του MLC 100 x 100 mm². Αν ο
γραμμικός επιταχυντής δεν υποστηρίζει τη χρήση διαφραγμάτων, η διαρροή από τα διαφράγματα
πρέπει να είναι ρυθμισμένη στο μηδέν.
 

Καταχώρηση αποτελεσμάτων μέτρησης

Λογισμικό Απαιτούμενες καταχωρήσεις στο Beam Profile Editor / Physics
Administration

BrainSCAN με Beam
Profile Editor έως
και έκδοση 5.x

Στο Multileaf Background Leakage στη σελίδα Pencil Beam Related
Properties, καταχωρήστε τα εξής:
• Τα κλάσματα μετρούμενης δόσης (σε σχέση με την ονομαστική έξοδο
γραμμικού επιταχυντή) στα πεδία Leakage for Open Jaws και
Leakage for Closed Jaws.

iPlan RT Dose με
Beam Profile Editor
6.0 ή νεότερο

Στο Multileaf Background Leakage στη σελίδα Pencil Beam Settings,
καταχωρήστε τα εξής:
• Τα κλάσματα μετρούμενης δόσης (σε σχέση με την ονομαστική έξοδο
γραμμικού επιταχυντή) στα πεδία Leakage for Open Jaws και
Leakage for Closed Jaws.

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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Λογισμικό Απαιτούμενες καταχωρήσεις στο Beam Profile Editor / Physics
Administration

iPlan RT Dose 4.5 (ή
νεότερο) με Physics
Administration

Καταχωρήστε τα παρακάτω δεδομένα στην καρτέλα Pencil Beam του
πλαισίου διαλόγου Properties στο Multileaf Background Leakage:
• Τα κλάσματα μετρούμενης δόσης (σε σχέση με την ονομαστική έξοδο
γραμμικού επιταχυντή) στα πεδία Leakage for Open Jaws και
Leakage for Closed Jaws.

Διαρροή στον περιβάλλοντα χώρο
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4.4 Προφίλ δόσης βάθους

Μέτρηση PDD και TPR

Για να προσδιορίσετε το προφίλ δόσης βάθους, χρησιμοποιήστε μία από τις δύο παρακάτω
επιλογές:

Επιλογή Επεξήγηση

PDD (ποσοστιαία δό-
ση βάθους)

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή αν το ομοίωμα νερού και η τιμή SSD
είναι σταθερά. Οι τιμές PDD μετρώνται προσαρμόζοντας το θάλαμο κα-
τακόρυφα κατά μήκος του άξονα της δέσμης.

TPR (αναλογία ομοιώ-
ματος ιστού)

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή αν ο θάλαμος είναι σταθερός στο
ισόκεντρο. Οι τιμές TPR μετρώνται σε διαφορετικά επίπεδα νερού (επι-
φάνεια νερού).

Στο Beam Profile Editor / Physics Administration, πρέπει να καθορίσετε στο πεδίο Values
are ... αν τα δεδομένα σας βασίζονται σε TPR ή PDD. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται
στον οδηγό χρήστη του αντίστοιχου λογισμικού σχεδιασμός Brainlab.

Ρύθμιση

① ②

Εικόνα 8 

Αρ. Στοιχείο

① Μέτρηση PDD

② Μέτρηση TPR

• Οι τιμές PDD μεγάλου πεδίου πρέπει να μετρώνται χρησιμοποιώντας ένα θάλαμο ιονισμού
μεσαίου ή μεγάλου όγκου (0,1 cm3 - 0,6 cm3) για την αποφυγή των επιπτώσεων από τις
διάφορες αποκρίσεις ενέργειας (βλ. ενότητα III.D.5 και Εικ. 1 της αναφοράς AAPM TG-106
Report (Daset al 2008).

• Για μικρότερα μεγέθη πεδίου κάτω από ή ίσα με 30 mm που δεν περιλαμβάνονται στο εύρος
των μεγεθών πεδίου του θαλάμου ιονισμού, χρησιμοποιήστε το σχετικό ανιχνευτή υψηλής
ανάλυσης (βλ. σελίδα 48). Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να εκτελεστεί τουλάχιστον μία
μέτρηση και με τις δύο συσκευές μέτρησης, για να συγκρίνετε τα αποτελέσματα μέτρησης που
λήφθηκαν χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού με εκείνα του ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μην ξεχνάτε να επαναλάβετε τη βαθμονόμηση των συντεταγμένων x/y/z του
ομοιώματος νερού όταν αλλάζετε θάλαμο.
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Ροή εργασιών PDD

Βήματα

1.

Ρυθμίστε το ομοίωμα νερού με τον ίδιο τρόπο όπως για τη μέτρηση της ονομαστικής
εξόδου γραμμικού επιταχυντή (βλ. σελίδα 50):
• SSD = SID = 1.000 mm.
• Το ισόκεντρο είναι στο επίπεδο της επιφάνειας του νερού (βάθος = 0 mm).
• Το ωφέλιμο σημείο μέτρησης είναι στο ισόκεντρο.

2.

• Μετακινήστε τα διαφράγματα και τα φύλλα του MLC για να σχηματίσετε διαφορετικά
τετράγωνα πεδία για κάθε μέτρηση.

• Τα απαιτούμενα μεγέθη πεδίου MLC και διαφραγμάτων καθορίζονται στην ενότητα της
Σελίδα 71.

3.

• Χρησιμοποιήστε το λογισμικό ομοιώματος νερού για να μετρήσετε τις τιμές βάθους από
το 0 έως το επιθυμητό βάθος.

• Χρησιμοποιήστε ένα μέγεθος βήματος 1 mm για βάθος 0-50 mm. Για μεγαλύτερα βάθη,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μέγεθος βήματος 1 mm ή 5 mm.

Ροή εργασιών TPR

Η Brainlab δεν συνιστά μια συγκεκριμένη ροή εργασιών για τη μέτρηση TPR, συνεπώς, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε μια ροή εργασιών κατάλληλη για τις κλινικές σας ανάγκες.

Καταχώρηση αποτελεσμάτων μέτρησης

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να καταχωρείτε την ολοκληρωμένη μήτρα με τις τιμές δόσης βάθους
στο Beam Profile Editor / Physics Administration. Επίσης, πρέπει να καθορίζετε στο πεδίο
Values are ... αν τα δεδομένα σας βασίζονται στην προσέγγιση TPR ή PDD.

Διασφάλιση ακρίβειας

Για την αποφυγή σφαλμάτων λόγω κάμψης της επιφάνειας νερού (τριχοειδικά φαινόμενα),
μετακινήστε το θάλαμο από τη βάση προς τα πάνω.
Προσέξτε να μετρήσετε έως ένα βάθος που είναι ισοδύναμο ή μεγαλύτερο από το μέγιστο βάθος
που απαιτείται μέσα στο σώμα του ασθενή:
• Για θεραπείες του κρανίου, 250 mm μπορεί να αρκούν.
• Για εξωκρανιακές περιπτώσεις, πρέπει να καλυφθεί ένα εύρος έως τα 400 mm ή και
περισσότερο.

Ανάλογα με τις δυνατότητες του γραμμικού σας επιταχυντή, ενδέχεται να μην μπορείτε να
μετρήσετε το TPR σε βάθος έως και 300 mm ή 350 mm. Αν απαιτείται η χρήση τέτοιων τιμών
βάθους, πρέπει να μετρήσετε την τιμή PDD.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Όλα τα προφίλ βάθους πρέπει να χρησιμοποιούν τις ίδιες τιμές άξονα βάθους. Αν
χρειάζεται, χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο λογισμικό για εκτέλεση παρεμβολής. Οι τιμές TPR/PDD
μπορούν να κανονικοποιηθούν τυχαία, καθώς αυτό ελέγχεται από τον αλγόριθμο δόσης.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Βεβαιωθείτε ότι τα κενά των κλειστών φύλλων έχουν τοποθετηθεί πίσω από τα κύρια
διαφράγματα ή σε μια θέση μακριά από το ανοιχτό τετράγωνο πεδίο του MLC.
 

Προφίλ δόσης βάθους
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4.5 Συντελεστές σκέδασης (Συντελεστές εξόδου)

Μέτρηση συντελεστή σκέδασης

Οι συντελεστές σκέδασης παρέχουν πληροφορίες για την ονομαστική έξοδο γραμμικού
επιταχυντή. Μπορούν να εισαχθούν στο πεδίο Beam Profile Editor / Physics Administration,
με τυχαία κανονικοποίηση, καθώς αυτό ελέγχεται από τον αλγόριθμο δόσης.

Μέθοδος αλυσιδωτής σύνδεσης

Η Brainlab συνιστά την παρακάτω μέθοδο αλυσιδωτής σύνδεσης χρησιμοποιώντας ένα ενδιάμεσο
μέγεθος πεδίου (π.χ. 30 x 30 mm²) για τη μετάβαση από τον ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης για
μικρά πεδία στο θάλαμο ιονισμού.

Ροή εργασιών

Βήματα

1. Ρυθμίστε τη μηχανική δεξαμενή νερού με το ισόκεντρο στο επίπεδο της επιφάνειας του
νερού (SSD = SID = 1.000 mm).

2.
Ρυθμίστε το κέντρο του ενεργού όγκου του θαλάμου έτσι ώστε να συμπίπτει με το
ισόκεντρο (επίπεδο επιφάνειας του νερού) και επισημάνετε αυτό το σημείο ως μηδενικό
βάθος (βλ. Εικόνα 7).

3. Μετακινήστε το θάλαμο στο βάθος βαθμονόμησης dcal = 100 mm.

4. Μετρήστε τους συντελεστές σκέδασης για μια μήτρα συνδυασμών τετράγωνων πεδίων
MLC και τετράγωνων πεδίων διαφραγμάτων (βλ. Σελίδα 132).

Τα απαιτούμενα μεγέθη πεδίου MLC και διαφραγμάτων καθορίζονται στην ενότητα της Σελίδα
71.

Χρήση της ενδεικτικής μήτρας

• Τα γκρι πεδία στους πίνακες ενδεικτικών μητρών που παρέχονται στη σελίδα 71 πρέπει να
μετρώνται σε κάθε περίπτωση.

• Τα λευκά πεδία αντιπροσωπεύουν τους συνδυασμούς MLC και διαφραγμάτων που δεν
συνιστώνται για χρήση με το λογισμικό σχεδιασμού ακτινοθεραπείας της Brainlab.
Λεπτομέρειες παρέχονται στη Σελίδα 42.

• Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο να μετρηθούν αυτά τα μεγαλύτερα πεδία MLC. Αντί αυτού,
αρκεί να καταχωρηθεί η τελευταία υποχρεωτική τιμή μέτρησης, π.χ. στην περίπτωση μιας
ρύθμισης διαφραγμάτων 60 x 60 mm² μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τιμή που μετρήθηκε
για το πεδίο 60 x 60 mm² του MLC (0,8710 στη σελίδα 132).

Καταχώρηση αποτελεσμάτων μέτρησης

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να καταχωρείτε την ολοκληρωμένη μήτρα συντελεστών σκέδασης στο
Beam Profile Editor / Physics Administration. Δεν πρέπει να παραμένουν μηδενικές τιμές.

Διασφάλιση ακρίβειας

• Για τη διασφάλιση της ακρίβειας, ανατρέξτε στη Σελίδα 27.
• Μετρήστε τα πεδία ακριβώς όπως υποδεικνύεται.
• Βεβαιωθείτε ότι τα κενά των κλειστών φύλλων έχουν τοποθετηθεί πίσω από τα κύρια
διαφράγματα ή σε μια θέση μακριά από το ανοιχτό τετράγωνο πεδίο του MLC.

• Για κάθε μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων, το μετρούμενο εύρος μεγέθους πεδίου MLC πρέπει να
είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων.
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• Για κάθε μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων, οι συντελεστές σκέδασης για μεγέθη πεδίου MLC
μεγαλύτερα από το μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων μπορούν να οριστούν στη μετρούμενη τιμή
για το μικρότερο μέγεθος MLC που είναι μεγαλύτερο από (ή ίσο) το μέγεθος πεδίου
διαφραγμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τα λευκά πεδία στους πίνακες ενδεικτικών
μητρών που παρέχονται στη σελίδα 71.

Συντελεστές σκέδασης (Συντελεστές εξόδου)
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4.6 Διαγώνια ακτινικά προφίλ

Ακτινικός συντελεστής και μέτρηση ακτινικού προφίλ

Ακτινικοί συντελεστές είναι οι συναρτήσεις δόσης που διαπερνούν οριζόντια τον άξονα της δέσμης
σε διάφορα βάθη. Σκοπός τους είναι η διόρθωση των αποκλίσεων της ανοιχτής δέσμης από τον
άξονα.
Αν δεν είναι δυνατή η αφαίρεση του MLC από την κεφαλή του gantry, δεν είναι δυνατή η
απευθείας μέτρηση των ακτινικών συντελεστών. Σε αυτήν την περίπτωση, τα ακτινικά προφίλ
πρέπει να μετρηθούν διαγώνια προς το πεδίο διαφραγμάτων, για να συμπεριληφθεί η μείωση της
δόσης λόγω περιορισμένου μεγέθους πεδίου.

Εικόνα 9 

Τα ακτινικά προφίλ που μετρώνται διαγώνια (για μείωση των συνοριακών φαινομένων)
περιέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες, ωστόσο, πρέπει να μετατραπούν σε ακτινικούς
συντελεστές στα κεντρικά γραφεία της Brainlab. Οι μετρήσεις ακτινικών προφίλ δεν
μπορούν να καταχωρηθούν απευθείας στο Beam Profile Editor / Physics Administration
(τρόπος λειτουργίας Machine Profile).

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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Ρύθμιση

Οι ακτινικοί συντελεστές/προφίλ μπορούν να μετρηθούν χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση
παρόμοια με εκείνη που χρησιμοποιείται για τις μετρήσεις TPR και PDD.
Προβολή οπτικής γωνίας δέσμης στην κατεύθυνση μέτρησης για ακτινικά προφίλ:

Εικόνα 10 
• Η ίδια ρύθμιση ομοιώματος νερού που χρησιμοποιήθηκε για τις μετρήσεις TPR/PDD μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και εδώ (βλ. Εικόνα 8).

• Βεβαιωθείτε ότι ο ανιχνευτής μετακινείται διαγώνια από γωνία σε γωνία. Για τους MLC με μη
τετραγωνικό μέγιστο μέγεθος πεδίου, η γωνία μετακίνησης του ανιχνευτή σε σχέση με την
κατεύθυνση των φύλλων μπορεί να διαφέρει από τις 45°.

• Χρησιμοποιήστε το θάλαμο ιονισμού για να μετρήσετε τα ακτινικά προφίλ. Ο θάλαμος πρέπει
να προσαρτηθεί έτσι ώστε να επιτρέπει τη μέγιστη χωρική ανάλυση κατά μήκος της
κατεύθυνσης μέτρησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ο αλγόριθμος εστιασμένης δέσμης υποθέτει περιστροφική συμμετρία των ακτινικών
συντελεστών. Συνεπώς, είναι δυνατή η μέτρηση μισών προφίλ, αλλά μόνο αν το ομοίωμα νερού
δεν είναι αρκετά μεγάλο ώστε να μπορεί να ληφθεί ένα πλήρες διαγώνιο προφίλ. Για βελτίωση της
ακρίβειας, συνιστάται ο υπολογισμός μέσου όρου από πολλά μισά προφίλ που μετρώνται σε
διαφορετικές κατευθύνσεις.
 

Ροή εργασιών

Βήματα

1. Συμπτύξτε τα φύλλα του MLC μέχρι να πετύχετε το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος πεδίου
(μπορεί να απαιτείται κονσόλα με λειτουργία φυσικής).

2. Συμπτύξτε τα διαφράγματα μέχρι να πετύχετε το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος πεδίου
(συνήθως ίδιου μεγέθους με το MLC).

3.
• Μετρήστε τα ακτινικά προφίλ για τις παρακάτω τιμές βάθους: 5, 14, 25, 50, 100, 200 και

350 [mm].
• Χρησιμοποιήστε μια ακτινική ανάλυση τουλάχιστον 5 mm.

4. Μετρήστε ολόκληρο το εύρος του προφίλ από τη μία γωνία του πεδίου έως την άλλη.

Διαγώνια ακτινικά προφίλ
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Καταχώρηση αποτελεσμάτων μέτρησης

Αν ο κατευθυντήρας MLC έχει αφαιρεθεί από το γραμμικό επιταχυντή όπως περιγράφεται
παραπάνω, καταχωρήστε τους ακτινικούς συντελεστές στο Beam Profile Editor / Physics
Administration (τρόπος λειτουργίας Machine Profile).
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, μεταφέρετε τα αποτελέσματα των μετρήσεών σας στο πρότυπο
αρχείο Excel που παρέχεται από τη Brainlab και προωθήστε το συμπληρωμένο πρότυπο στη
διεύθυνση radio.physics@brainlab.com.
Αφού λάβετε τους ακτινικούς συντελεστές από τη Brainlab, πρέπει επίσης να καθορίσετε στο
πεδίο Values are ... στο Beam Profile Editor / Physics Administration αν τα δεδομένα σας
βασίζονται στην προσέγγιση TPR ή PDD.

Διασφάλιση ακρίβειας

• Η ακτίνα πρέπει να αντιστοιχεί με την πραγματική απόσταση ανάμεσα στον άξονα της δέσμης
και στο θάλαμο. Η μετατροπή της ακτίνας στο επίπεδο ισόκεντρου δεν είναι απαραίτητη.

• Αν οι ακτινικοί συντελεστές έχουν μετρηθεί χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση παρόμοια με
εκείνη που χρησιμοποιήθηκε για την τιμή PDD, πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ίδια τιμή SSD για
τους ακτινικούς συντελεστές όπως αυτή που χρησιμοποιήθηκε στη μέτρηση PDD.

• Για να λάβετε αποτελέσματα με χαμηλό θόρυβο, μετακινήστε αργά το θάλαμο, για να
αποφύγετε τα κύματα, ιδιαίτερα για τις χαμηλότερες τιμές βάθους.

• Ο τύπος των μετρούμενων δεδομένων πρέπει να γνωστοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της
Brainlab μαζί με τα αντίστοιχα αρχεία δεδομένων.

• Τα ακτινικά προφίλ μπορούν να κανονικοποιηθούν τυχαία, καθώς αυτό ελέγχεται από τον
αλγόριθμο δόσης.

• Για τις δέσμες με φίλτρο επιπέδωσης, οι υπολογισμένοι ακτινικοί συντελεστές βασίζονται στα
δεδομένα ακτινικού προφίλ που κυμαίνεται από το κέντρο της δέσμης έως το 50% του
ισοδοσιακού εύρους. Για τις δέσμες χωρίς φίλτρο επιπέδωσης (λειτουργία FFF) οι
υπολογισμένοι ακτινικοί συντελεστές βασίζονται στα δεδομένα ακτινικού προφίλ που κυμαίνεται
από το κέντρο της δέσμης έως το 25% του ισοδοσιακού εύρους. Αυτό το εύρος δεδομένων
δέσμης πρέπει να μετρηθεί, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, για βάθη έως και 200 mm. Το
εύρος σάρωσης για το μεγαλύτερο βάθος δεν χρειάζεται να εκτείνεται έως το 50% (25%) του
ισοδοσιακού εύρους.

• Εάν είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν μετρήσεις σε βάθος 350 mm λόγω περιορισμένου
μεγέθους του ομοιώματος νερού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά μικρότερο βάθος,
π.χ. 300 mm.

• Εάν μετρώνται τα μισά προφίλ, βεβαιωθείτε ότι ο άξονας κεντρικής δέσμης ΔΕΝ βρίσκεται πολύ
κοντά στο τοίχωμα ομοιώματος. Εάν ο άξονας κεντρικής δέσμης είναι πολύ κοντά στο τοίχωμα
ομοιώματος, η δόση στον κεντρικό άξονα δεν εκτιμάται σωστά, οδηγώντας σε αύξηση των
παραμέτρων horns των διαγώνιων προφίλ, ιδιαίτερα σε βάθη μεγαλύτερων τιμών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Όλα τα προφίλ πρέπει να χρησιμοποιούν τις ίδιες τιμές ακτίνας (ισοκεντρικής ή
πραγματικής). Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε το λογισμικό ομοιώματος νερού για εκτέλεση
παρεμβολής.
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4.7 Εγκάρσια προφίλ

Μέτρηση εγκάρσιου προφίλ

Απαιτούνται πρόσθετες μετρήσεις προκειμένου να ρυθμιστεί η διόρθωση συνάρτησης πηγής και η
διόρθωση ακτινολογικού πεδίου. Η διόρθωση συνάρτησης πηγής αποτελεί έναν εμπειρικό τρόπο
εξομοίωσης μιας εκτεταμένης πηγής δέσμης και άλλων φαινομένων που εξαλείφουν την άκρη της
δέσμης.

Μετρήσεις ομοιώματος νερού

Εικόνα 11 

Επιλογές μέτρησης

Παρέχονται δύο επιλογές μέτρησης:
• Σελίδα 64 (προτιμώμενη επιλογή)
• Σελίδα 65

Εγκάρσια προφίλ
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Ρύθμιση

Προβολή οπτικής γωνίας δέσμης στην κατεύθυνση μέτρησης για εγκάρσια προφίλ:

Εικόνα 12 
Τα εγκάρσια προφίλ μετρώνται κατά μήκος (κατεύθυνση x) ΚΑΙ κάθετα (κατεύθυνση y) στην
κατεύθυνση των φύλλων. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι τα προφίλ λαμβάνονται ακριβώς κάτω από
τα φύλλα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάζονται από το κενό μεταξύ των φύλλων ή το κενό
εντός των φύλλων. Ανατρέξτε στα διαγράμματα από τη σελίδα 71 για το σωστό σχήμα του
αντίστοιχου τύπου MLC. Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για σχηματική απεικόνιση.

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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4.7.1 Μέτρηση με χρήση ενός ομοιώματος νερού και ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης

Πληροφορίες

Συνιστάται η εκτέλεση των μετρήσεων εγκάρσιου προφίλ με τη χρήση ενός ομοιώματος νερού και
ενός ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο
ανιχνευτής υψηλής ανάλυσης όπως περιγράφεται στη Σελίδα 48.

Ρύθμιση

Ρυθμίστε το ομοίωμα νερού με τον ίδιο τρόπο όπως προηγουμένως (SSD = SID = 1.000 mm).
• Οι μετρήσεις πρέπει να εκτελούνται στις παρακάτω τιμές βάθους: dmax, 100 mm και 200 mm.
• Επαναλάβετε τη βαθμονόμηση των συντεταγμένων x/y/z του ομοιώματος νερού, αν ο
ανιχνευτής έχει αλλάξει η περιστραφεί.

• Χρησιμοποιήστε τον κατευθυντήρα MLC και τα διαφράγματα για να διαμορφώσετε το σχήμα
που ορίζεται για το δικό σας MLC (βλ. Σελίδα 71).

• Τα εγκάρσια προφίλ πρέπει να μετρώνται κατά μήκος (κατεύθυνση x) ΚΑΙ κάθετα (κατεύθυνση
y) στην κατεύθυνση των φύλλων.

Ροή εργασιών

• Για να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες για την περιοχή παρασκιάς και την περιοχή που
μπλοκάρεται από τον MLC, το προφίλ πρέπει να καλύπτει ολόκληρο το μέγεθος πεδίου με
ανάλυση τουλάχιστον 0,5 mm.

• Όλα τα προφίλ x/y πρέπει να χρησιμοποιούν τις ίδιες τιμές άξονα x/y. Αν χρειάζεται,
χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο λογισμικό για εκτέλεση παρεμβολής.

Βήματα

1.
Τοποθετήστε τον ανιχνευτή έτσι ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία κενού μεταξύ των
φύλλων, για παράδειγμα, για ένα σχεδιασμό MLC που χρησιμοποιεί 2 κεντρικά φύλλα,
λάβετε το προφίλ x από τη μέση του ενός από τα δύο κεντρικά φύλλα.

2.
Προσανατολίστε τον ανιχνευτή έτσι ώστε να είναι δυνατή η μέγιστη ανάλυση για τη
μέτρηση προφίλ (θυμηθείτε να περιστρέψετε τον ανιχνευτή μεταξύ της παράλληλης και
της κάθετης κατεύθυνσης).

3.
Τοποθετήστε τον ανιχνευτή στο κέντρο της δέσμης και βεβαιωθείτε ότι η απόσταση των
κενών εντός των φύλλων μέχρι τον άξονα σάρωσης είναι μεγαλύτερη από 20 mm.
Προσαρμόστε τον άξονα, αν χρειάζεται.

4. Επαναλάβετε το βήμα 2 με την επόμενη μέτρηση βάθους.

Καταχώρηση αποτελεσμάτων μέτρησης

Εισάγετε τα μετρούμενα προφίλ στο πρότυπο αρχείο Excel που παρέχεται από τη Brainlab και
προωθήστε το συμπληρωμένο πρότυπο στη διεύθυνση radio.physics@brainlab.com.
Καταχωρήστε τη διόρθωση συνάρτησης πηγής και τη μετατόπιση ακτινολογικού φύλλου στο
Beam Profile Editor / Physics Administration αφού λάβετε τα αποτελέσματα επεξεργασίας από
τη Brainlab.

Διασφάλιση ακρίβειας

Ελέγξτε τα δικά σας προφίλ μέτρησης σύμφωνα με το παράδειγμα που εμφανίζεται στην Εικόνα
11, και βεβαιωθείτε ότι:
• Το εύρος παρασκιάς είναι μικρό (περίπου 4 ± 1 mm για micro MLC)
• Η εξωτερική διαρροή MLC για ένα βάθος μικρότερο από 50 mm είναι κοντά στο 3%

Εγκάρσια προφίλ
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4.7.2 Μέτρηση δοσιμετρίας φιλμ

Πληροφορίες

Αν οι μετρήσεις με τη χρήση ενός ομοιώματος νερού και ενός ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης δεν
είναι δυνατές, μπορούν να πραγματοποιηθούν μετρήσεις δοσιμετρίας φιλμ αντί αυτών. Για την
ακριβή δοσιμετρία φιλμ, οι μετρήσεις πρέπει να γίνονται χρησιμοποιώντας φιλμ και ένα πλαστικό
ομοίωμα που αποτελείται από διάφορα στρώματα συσσώρευσης και αρκετό υλικό οπίσθιας
σκέδασης με πάχος 100 mm.

Ρύθμιση

Οι μετρήσεις πρέπει να εκτελούνται στις παρακάτω τιμές βάθους: dmax, 100 mm και 200 mm.
• Τοποθετήστε το υλικό οπίσθιας σκέδασης στην κλίνη ασθενή και ευθυγραμμίστε το στη θέση
ισόκεντρου, χρησιμοποιώντας τα λέιζερ τοποθέτησης.

• Βεβαιωθείτε ότι η επάνω επιφάνεια του υλικού οπίσθιας σκέδασης είναι οριζόντια
ευθυγραμμισμένη στο επίπεδο του ισόκεντρου.

• Τοποθετήστε ένα φιλμ στην κάτω πλάκα στο επίπεδο του ισόκεντρου και προσθέστε το
κατάλληλο στρώμα συσσώρευσης.

• Χρησιμοποιήστε τον κατευθυντήρα MLC και τα διαφράγματα για να διαμορφώσετε το σχήμα
που ορίζεται για το δικό σας MLC (βλ. Σελίδα 71).

Ροή εργασιών

• Για κάθε φιλμ πρέπει να εξάγονται προφίλ (x και y).
• Για να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες για την περιοχή παρασκιάς και την περιοχή που
μπλοκάρεται από τον MLC, το προφίλ πρέπει να καλύπτει ολόκληρο το μέγεθος πεδίου με
ανάλυση τουλάχιστον 0,5 mm.

• Όλα τα προφίλ x/y πρέπει να χρησιμοποιούν τις ίδιες τιμές άξονα x/y. Αν χρειάζεται,
χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο λογισμικό για εκτέλεση παρεμβολής.

Βήματα

1.

Εκθέστε τρία φιλμ χρησιμοποιώντας τα στρώματα συσσώρευσης σε βάθος dmax
(ανάλογα με την ενέργεια γραμμικού επιταχυντή, π.χ. 15 mm για 6 MV), 100 mm και
200 mm.
- Για να διατηρηθεί η παραμονή εντός του γραμμικού εύρους της καμπύλης μέτρησης
ευαισθησίας, ενεργοποιήστε την ακτινοβολία χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο
επίπεδο μονάδων παρακολούθησης.

- Για παράδειγμα, για το φιλμ Kodak X-Omat, η δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα
0,8 Gy. Για το φιλμ Kodak EDR2, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,0 Gy.

2. Εμφανίστε και σαρώστε τα φιλμ.

3.
- Εξάγετε το προφίλ x παράλληλα προς την κατεύθυνση του φύλλου.
- Για να αποφύγετε το κενό μεταξύ των φύλλων, λάβετε το προφίλ από τη μέση ενός
από τα κεντρικά φύλλα.

4.

- Εξάγετε το προφίλ y μέσω του κέντρου της δέσμης κάθετα προς την κατεύθυνση του
φύλλου.

- Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση των κενών μεταξύ των φύλλων μέχρι τον άξονα
σάρωσης είναι μεγαλύτερη από 20 mm. Προσαρμόστε τον άξονα, αν χρειάζεται.

Καταχώρηση αποτελεσμάτων μέτρησης

Εισάγετε τα εξαγόμενα προφίλ στο πρότυπο αρχείο Excel που παρέχεται από τη Brainlab και
προωθήστε το συμπληρωμένο πρότυπο στη διεύθυνση radio.physics@brainlab.com.
Καταχωρήστε τη διόρθωση συνάρτησης πηγής και τη μετατόπιση ακτινολογικού φύλλου στο
Beam Profile Editor / Physics Administration αφού λάβετε τα αποτελέσματα επεξεργασίας από
τη Brainlab.

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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Διασφάλιση ακρίβειας

Ελέγξτε τα δικά σας προφίλ μέτρησης σύμφωνα με το παράδειγμα που εμφανίζεται στην Εικόνα
11, και βεβαιωθείτε ότι:
• Το εύρος παρασκιάς είναι μικρό (περίπου 4 ± 1 mm για micro MLC)
• Η εξωτερική διαρροή MLC για ένα βάθος μικρότερο από 50 mm είναι κοντά στο 3%

Κατά τη μέτρηση δοσιμετρίας φιλμ, η ακρίβεια της καμπύλης μέτρησης ευαισθησίας είναι
απαραίτητη για την ακριβή ρύθμιση της διόρθωσης συνάρτησης πηγής.

Εγκάρσια προφίλ
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4.8 Μετρήσεις δυναμικής μετατόπισης φύλλου

Δυναμική μετατόπιση φύλλου

Η δυναμική μετατόπιση φύλλου περιγράφει μια ωφέλιμη μετατόπιση φύλλου, εξαιτίας του
στρογγυλού σχεδιασμού του άκρου του φύλλου στους περισσότερους κατευθυντήρες MLC.
Αυτή η τιμή προσδιορίζεται με τη χρήση αρχείων Varian MLC ή αρχείων DICOM που παρέχει η
Brainlab για μέτρηση των δόσεων ισόκεντρου για διάκενα ολίσθησης με διαφορετικό εύρος.
Η μετρούμενη δόση D μπορεί να περιγραφεί κατά προσέγγιση από τη γραμμική συνάρτηση

agapbgapbDD leak +⋅=+=− )2( δ

όπου:
• κενό είναι το ονομαστικό εύρος κενού (1, 5, …, 100 mm)
• Dleak είναι η μετρούμενη διαρροή του MLC
• δ είναι η ωφέλιμη δυναμική μετατόπιση φύλλου ανά φύλλο
Μετά τον προσδιορισμό των a και b με γραμμική παλινδρόμηση, το δυπολογίζεται ως εξής:

ba 2=δ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. φύλλο Excel “Dynamic Shift” στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.
 

Ρύθμιση

• Τοποθετήστε το σχετικό βαθμονομημένο θάλαμο ή το θάλαμο ιονισμού (βλ. σελίδα 48) στο
ομοίωμα νερού, έτσι ώστε ο άξονας του θαλάμου να είναι κάθετος προς την κατεύθυνση του
φύλλου.

• Ρυθμίστε το επίπεδο επιφάνειας του νερού έτσι ώστε ο ανιχνευτής να είναι κάτω από την
περιοχή συσσώρευσης (dmax ή βαθύτερα) όπου [SSD = 1.000 mm - βάθος μέτρησης]. Για 6
MV, το συνιστώμενο βάθος είναι 20 mm.

• Ρυθμίστε τα διαφράγματα έτσι ώστε να σχηματίσουν ένα τετράγωνο πεδίο 100 x 100 mm².

Ροή εργασιών

Βήματα

1. Ενεργοποιήστε διαδοχικά την ακτινοβολία στα δυναμικά πεδία του MLC που έχουν
καθοριστεί για το δικό σας κατευθυντήρα MLC στη Σελίδα 71.

2.

• Κλείστε τον κατευθυντήρα MLC και μετρήστε τη δόση διαρροής χρησιμοποιώντας την
ίδια ρύθμιση όπως παραπάνω.

• Με μια ρύθμιση ασύμμετρου κενού, το κενό μεταξύ των φύλλων πρέπει να είναι στα
50 mm από το ισόκεντρο.

3.
Ρυθμίστε τον κατευθυντήρα MLC σε ένα τετράγωνο πεδίο 100 x 100 mm² και μετρήστε τη
δόση ανοιχτού πεδίου χρησιμοποιώντας τις ίδιες ρυθμίσεις όπως παραπάνω.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Χρησιμοποιήστε την ίδια MU και τον ίδιο ρυθμό δόσης, όπως στο βήμα 1.
 

Καταχώρηση αποτελεσμάτων μέτρησης

Όλα τα δεδομένα θα πρέπει να εισάγονται στο αντίστοιχο πρότυπο αρχείο Excel που παρέχεται
από την Brainlab. Το αποτέλεσμα υπολογίζεται και εμφανίζεται στο πρότυπο αρχείο Excel. Στο
Beam Profile Editor / Physics Administration, καταχωρήστε το αποτέλεσμα από το πρότυπο
αρχείο Excel στο πεδίο Leaf Shift Dynamic στο Radiologic Field.

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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4.9 Επαλήθευση των διορθώσεων ακτινολογικού
πεδίου

Πληροφορίες

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος επαλήθευσης και ενημέρωσης των διορθώσεων
ακτινολογικού πεδίου (στατική και δυναμική μετατόπιση ακτινολογικού φύλλου).
Οι αναθεωρημένες παράμετροι χρησιμοποιούνται στο ειδικό για κάθε πελάτη προφίλ του
μηχανήματος σε συνδυασμό με το λογισμικό σχεδιασμού θεραπείας της Brainlab iPlan RT Dose ή
BrainSCAN.

Πότε απαιτείται επαλήθευση

Η Brainlab συνιστά την επαλήθευση των διορθώσεων ακτινολογικού πεδίου σε τακτά διαστήματα
και ιδιαίτερα μετά από τροποποιήσεις του MLC, όπως οι εξής:
• Μηχανικές αλλαγές στον αισθητήρα υπέρυθρης ακτινοβολίας, που βαθμονομεί τις θέσεις των
φύλλων κατά την αρχικοποίηση του MLC

• Αλλαγή της παροχής ισχύος m3
• Αλλαγές στις βαθμονομήσεις των θέσεων των φύλλων του MLC, για παράδειγμα, τροποποίηση
του αρχείου mlcxcal.txt στο σταθμό εργασίας ελέγχου του MLC

Ανάλογα με τις τροποποιήσεις, ενδέχεται να χρειαστούν περαιτέρω μετρήσεις, για να διασφαλιστεί
ότι το σύστημα χορήγησης λειτουργεί όπως πρέπει.

Διαφορά μεταξύ ακτινολογικού πεδίου και γεωμετρικού πεδίου

Στην Εικόνα 13 απεικονίζεται η διαφορά μεταξύ του ακτινολογικού πεδίου και των ονομαστικών
θέσεων των φύλλων του MLC. Το ακτινολογικό πεδίο διαφέρει από το ονομαστικό πεδίο MLC και
στις δύο κατευθύνσεις, x και y. Η διαφορά πεδίου στην κατεύθυνση y (μέγεθος γλωττίδας και
εγκοπής) εξαρτάται κυρίως από το γεωμετρικό σχεδιασμό των φύλλων και για το λόγο αυτό δεν
επηρεάζεται από τις τροποποιήσεις του MLC. Κατά τις τροποποιήσεις του MLC στην κατεύθυνση x
ενδέχεται να χρειαστούν λίγο διαφορετικές διορθώσεις ακτινολογικού πεδίου.
Απεικόνιση της διαφοράς μεταξύ του ακτινολογικού πεδίου και του γεωμετρικού πεδίου του MLC:

Εικόνα 13 

Επαλήθευση των διορθώσεων ακτινολογικού πεδίου
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Πληροφορίες για την επαλήθευση

Οι διορθώσεις ακτινολογικού πεδίου ορίζονται ως αποστάσεις διόρθωσης στο επίπεδο
ισόκεντρου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η μέτρηση φιλμ που περιγράφηκε εκτελείται
ισοκεντρικά. Για ακριβή δοσιμετρία φιλμ, η Brainlab συνιστά τη χρήση ενός πλαστικού ομοιώματος
που αποτελείται από ένα στρώμα συσσώρευσης 25 mm και επαρκές υλικό οπίσθιας σκέδασης,
πάχους τουλάχιστον 100 mm.

Προετοιμασία

Βήματα

1. Τοποθετήστε το υλικό οπίσθιας σκέδασης στην κλίνη ασθενή και ευθυγραμμίστε την
επάνω άκρη του στη θέση ισόκεντρου, χρησιμοποιώντας τα λέιζερ τοποθέτησης.

2. Βεβαιωθείτε ότι η επάνω επιφάνεια του υλικού οπίσθιας σκέδασης είναι οριζόντια
ευθυγραμμισμένη στο επίπεδο του ισόκεντρου.

3. Τοποθετήστε ένα φιλμ στην κάτω πλάκα στο επίπεδο του ισόκεντρου και προσθέστε το
κατάλληλο στρώμα συσσώρευσης.

4.
Χρησιμοποιήστε τον κατευθυντήρα MLC για να σχηματίσετε ένα τετραγωνικό (ή σχεδόν
τετραγωνικό) πεδίο:
Πεδίο MLC 60 x 60 mm2.

5.
Βεβαιωθείτε ότι η διάταξη επέκτασης πεδίου διαφραγμάτων επεκτείνει το πεδίο MLC κατά
τουλάχιστον 10 mm σε κάθε πλευρά:
Πεδίο διαφραγμάτων 80 x 80 mm2.

Ροή εργασιών

Για να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες για την περιοχή παρασκιάς και την περιοχή που
μπλοκάρεται από το MLC, το προφίλ πρέπει να καλύπτει ολόκληρο το μέγεθος πεδίου με ανάλυση
τουλάχιστον 0,5 mm.

Βήματα

1.

Εκθέστε το φιλμ χρησιμοποιώντας το στρώμα συσσώρευσης των 25 mm.
• Για να διατηρηθεί η παραμονή εντός του γραμμικού εύρους της καμπύλης μέτρησης
ευαισθησίας, ενεργοποιήστε την ακτινοβολία χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο επίπεδο
μονάδων παρακολούθησης.

• Για παράδειγμα, για ένα φιλμ Kodak X-Omat, η δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,8
Gy. Για ένα φιλμ Kodak EDR2, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,0 Gy. Αν το φιλμ δεν είναι
επαρκώς γραμμικό στο καθορισμένο εύρος δόσης, χρησιμοποιήστε φιλμ
βαθμονόμησης για να μετατρέψετε τα γκρι μοτίβα σύμφωνα με τις τιμές δόσης.

2. Εμφανίστε και σαρώστε το φιλμ.

3.
Εξάγετε το προφίλ x (κατεύθυνση παράλληλη προς την κίνηση του φύλλου).
Για να αποφύγετε το κενό μεταξύ των φύλλων, λάβετε το προφίλ από τη μέση ενός από τα
κεντρικά φύλλα.

4.

Μετρήστε το 50% του ισοδοσιακού εύρους του προφίλ και προσδιορίστε τη στατική
μετατόπιση φύλλου (Δs) μεταξύ του ονομαστικού μεγέθους πεδίου στην κατεύθυνση x
(snominal) και του μετρούμενου 50% του ισοδοσιακού εύρους (s50%):

Δs 0.5∗ s50% snominal–( ) Δs 0>( ),=

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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Σύγκριση των αποτελεσμάτων

Συγκρίνετε τη νέα τιμή μετατόπισης του ακτινολογικού φύλλου με την τιμή στατικής μετατόπισης
φύλλου που χρησιμοποιείται την προκειμένη στιγμή στο Beam Profile Editor / Physics
Administration (βλ. κεφάλαιο 13 του Κλινικού εγχειριδίου χρήσης του iPlan RT Dose 4.x). Αν
η διαφορά μεταξύ των δύο τιμών δεν είναι αμελητέα, καταχωρήστε τη νέα τιμή στο κατάλληλο
πεδίο του Beam Profile Editor / Physics Administration.
Αν η παράμετρος στατικής μετατόπισης φύλλου είναι παλιά, μπορεί να είναι ανακριβής η
παράμετρος δυναμικής μετατόπισης φύλλου. Σε αυτήν την περίπτωση, η Brainlab συνιστά να
επαναληφθούν οι μετρήσεις δυναμικής μετατόπισης φύλλου, όπως περιγράφονται στη Σελίδα 67.
Αν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της παλιάς και της νέας τιμής δυναμικής μετατόπισης
φύλλου, καταχωρήστε τη νέα τιμή στο κατάλληλο πεδίο του Beam Profile Editor / Physics
Administration. Στη συνέχεια, αποθηκεύστε και εγκρίνετε το ενημερωμένο προφίλ του
μηχανήματος.

Επαλήθευση των διορθώσεων ακτινολογικού πεδίου
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5 ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ:
ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ

5.1 Δεδομένα δέσμης για Brainlab m3 (Varian, Elekta,
Siemens Mevatron, Primus, MLC Oncor 82
φύλλων)

Λίστα ελέγχου (πρότυπο αρχείο Excel της Brainlab, ΦΟΡΜΑ 09-620)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διατίθεται υποστήριξη για δέσμες χωρίς φίλτρο επιπέδωσης (μη επίπεδες) σε
επιλεγμένους γραμμικούς επιταχυντές για το iPlan RT 4.5 και τα νεότερα. Για περισσότερες
λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Brainlab:
 

Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Βαθμονόμηση γραμμικού επιταχυντή (NLOut) με χρήση του βαθμονομημένου θαλάμου:
• Διάφραγμα: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Καταχωρήστε μέγεθος τετράγωνου πεδίου 98 mm για το μέγεθος τετράγωνου
πεδίου τιμής NLout εστιασμένης δέσμης.
 

Σελίδα 50 ☐

Διαρροή στον περιβάλλοντα χώρο για ανοικτά και κλειστά διαφράγματα, χρησιμοποιώντας το
βαθμονομημένο θάλαμο:
• Καταχωρήστε την τιμή NLOut στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε τις τιμές διαρροής στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε την τιμή SSD και το βάθος κανονικοποίησης στο πρότυπο αρχείο Excel
Ανοικτό πεδίο:
• Διάφραγμα: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Σελίδα 53 ☐

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ δόσης βάθους (PDD/TPR) χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή
υψηλής ανάλυσης:
• Πεδία MLC (διαφράγματα) [mm²]

6 x 6 (8 x 8),
12 x 12 (14 x 14),
18 x 18 (20 x 20),
30 x 30 (32 x 32),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (98 x 98)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τις τιμές TPR ή PDD στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
(βλ. σελίδα 55).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εισάγετε ένα ωφέλιμο τετράγωνο πεδίο μεγέθους 98 mm για το μεγαλύτερο
προφίλ δόσης βάθους.
 

Σελίδα 55 ☐

Συντελεστές σκέδασης χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή υψηλής ανά-
λυσης:
• Πεδία διαφραγμάτων

8 x 8, 14 x 14, 20 x 20, 44 x 44, 60 x 60, 80 x 80, 98 x 98 [mm²]
• Πεδία MLC

6 x 6, 12 x 12, 18 x 18, 24 x 24, 30 x 30, 36 x 36, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100 [mm²]
Μια ενδεικτική μήτρα παρέχεται στη σελίδα 74. Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισ-
άγετε τους συντελεστές σκέδασης στο πρότυπο αρχείο Excel που παρέχεται από τη
Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
με κατάλληλη διασταυρούμενη βαθμονόμηση (βλ. Σελίδα 57).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εισάγετε ένα τετράγωνο πεδίο μεγέθους 100 mm για το μεγαλύτερο πεδίο MLC
(σειρά) και 98 mm για το μεγαλύτερο πεδίο διαφραγμάτων (στήλη).
 

Σελίδα 57 ☐

Διαγώνια ακτινικά προφίλ χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού:
• Πεδίο MLC: 100 x 100 mm2

• Πεδίο διαφραγμάτων: 98 x 98 mm2

Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα διαγώνια ακτινικά προφίλ στο πρότυπο αρ-
χείο Excel που παρέχεται από τη Brainlab.
Εάν χρησιμοποιείται ο Raw Data Mode Physics Administration ΜΗΝ αφαιρείτε το MLC
(βλ. σελίδα 281).

Σελίδα 59 ☐

Εγκάρσια προφίλ χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης:
• Πεδίο διαφραγμάτων: 98 x 98 mm²
• Πεδία MLC (βλ. σελίδα 75)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα εγκάρσια προφίλ στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 62 ☐

Δυναμική μετατόπιση φύλλου (μόνο με δυναμική ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης)
χρησιμοποιώντας το βαθμονομημένο ανιχνευτή:
• Για την ακτινοβόληση των δυναμικών κενών μεταξύ φύλλων, χρησιμοποιήστε τα αρχεία

MLC: “M3_1.d01”, “M3_5.d01”, … , “M3_100.d01”.
• Για κάθε πεδίο: χορηγήστε 300 MU σε ρυθμό δόσης 300 MU/min.
Υπολογίστε τη δυναμική μετατόπιση φύλλου χρησιμοποιώντας το πρότυπο αρχείο Excel που
παρέχεται από τη Brainlab.
Χρησιμοποιήστε έναν κατάλληλο συνδυασμό m MU και m MU/min αν ο ρυθμός δόσης
300 MU/min δεν είναι διαθέσιμος.

Σελίδα 67 ☐

Δεδομένα δέσμης για Brainlab m3 (Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus, MLC Oncor 82 φύλλων)
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Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Προωθήστε τα δεδομένα της ολοκληρωμένης μέτρησης (πρότυπο αρχείο Excel) είτε απευ-
θείας στα κεντρικά γραφεία της Brainlab (radio.physics@brainlab.com) είτε στο μηχανικό
υποστήριξης της περιοχής σας.

☐

Προετοιμάστε το απαιτούμενο προφίλ δέσμης χρησιμοποιώντας το Beam Profile Editor /
Physics Administration (τρόπος λειτουργίας Machine Profile). ☐

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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5.1.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Ενδεικτική μήτρα

Τα δεδομένα που μετρώνται για το δικό σας γραμμικό επιταχυντή μπορεί να διαφέρουν.
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το παράδειγμα κλινικά.

Ρυθμίσεις διαφραγμάτων [mm]

Μεγέθη πε-
δίου MLC
[mm²]

8 x 8 14 x 14 20 x 20 44 x 44 60 x 60 80 x 80 98 x 98

6 x 6 0,601 0,605 0,606 0,607 0,608 0,608 0,609

12 x 12 0,605 0,746 0,759 0,765 0,766 0,766 0,768

18 x 18 0,605 0,756 0,796 0,814 0,815 0,815 0,817

24 x 24 0,605 0,756 0,810 0,838 0,840 0,841 0,842

30 x 30 0,605 0,756 0,810 0,858 0,860 0,860 0,862

36 x 36 0,605 0,756 0,810 0,876 0,878 0,880 0,880

42 x 42 0,605 0,756 0,810 0,880 0,894 0,896 0,897

60 x 60 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,936 0,937

80 x 80 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 0,972

100 x 100 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 1,000

Brainlab m3: Πιθανοί μετρούμενοι συντελεστές σκέδασης (μόνο παραδείγματα)
• Τα γκρι πεδία πρέπει να μετρώνται σε κάθε περίπτωση.
• Τα λευκά πεδία αντιπροσωπεύουν τους συνδυασμούς MLC και διαφραγμάτων που δεν
συνιστώνται για χρήση με το λογισμικό σχεδιασμού ακτινοθεραπείας της Brainlab.
Λεπτομέρειες παρέχονται στην ενότητα Σελίδα 42.

• Τα κενά πεδία δεν επιτρέπονται (βλ. Σελίδα 57).

Δεδομένα δέσμης για Brainlab m3 (Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus, MLC Oncor 82 φύλλων)
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5.1.2 Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Brainlab m3: Ρύθμιση πεδίου MLC για μετρήσεις προφίλ (κατεύθυνση X και Y):

IEC 1217: -40mm 0mm +40mm

Εικόνα 14 

Ανοικτά φύλλα:
Αρ. φύλλου: 2-4, 7-20, 24-25

Κλειστά φύλλα

Θέση φύλλου κατά
IEC 1217 -40 mm και +40 mm -50 mm

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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5.2 Δεδομένα δέσμης για το Brainlab m3 (MLC Oncor
160 φύλλων, Artiste της Siemens)

Λίστα ελέγχου (πρότυπο αρχείο Excel της Brainlab, ΦΟΡΜΑ 09-712)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ο συνδυασμός του Brainlab m3 που προσαρτάται στον κατευθυντήρα MLC 160
φύλλων Oncor της Siemens ή στον κατευθυντήρα Artiste της Siemens υποστηρίζεται από το iPlan
RT 4.1 και τα νεότερα. Διατίθεται υποστήριξη για δέσμες χωρίς φίλτρο επιπέδωσης (μη επίπεδες)
για το iPlan RT 4.5 και τα νεότερα.
 

Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Βαθμονόμηση γραμμικού επιταχυντή (NLOut) με χρήση του βαθμονομημένου θαλάμου:
• Διάφραγμα: 98 x 94 mm²
• MLC: 98 x 98,7 mm²
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Καταχωρήστε ισοδύναμο μέγεθος τετράγωνου πεδίου 96 mm για το μέγεθος τε-
τράγωνου πεδίου τιμής NLout εστιασμένης δέσμης.
 

Σελίδα 50 ☐

Διαρροή στον περιβάλλοντα χώρο για ανοικτά και κλειστά διαφράγματα, χρησιμοποιώντας το
βαθμονομημένο θάλαμο:
• Καταχωρήστε την τιμή NLOut στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε τις τιμές διαρροής στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε την τιμή SSD και το βάθος κανονικοποίησης στο πρότυπο αρχείο Excel
Ανοικτό πεδίο:
• Διάφραγμα: 98 x 94 mm²
• MLC: 98 x 98,7 mm²

Σελίδα 53 ☐

Προφίλ δόσης βάθους (PDD/TPR) χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή
υψηλής ανάλυσης:
• Πεδία MLC (διαφράγματα) [mm²]

5,9 x 5,9 (8 x 8),
11,8 x 11,8 (14 x 14),
17,8 x 17,8 (20 x 20),
29,6 x 29,6 (32 x 32),
41,5 x 41,5 (44 x 44),
59,2 x 59,2 (60 x 60),
79,0 x 79,0 (80 x 80),
98,0 x 98,7 (98 x 94)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τις τιμές TPR ή PDD στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
(βλ. σελίδα 55).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εισάγετε ένα ωφέλιμο ισοδύναμο τετράγωνο πεδίο μεγέθους 96 mm για το μεγα-
λύτερο προφίλ δόσης βάθους.
 

Σελίδα 55 ☐

Δεδομένα δέσμης για το Brainlab m3 (MLC Oncor 160 φύλλων, Artiste της Siemens)
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Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Συντελεστές σκέδασης χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή υψηλής ανά-
λυσης:
• Πεδία διαφραγμάτων

8 x 8, 14 x 14, 20 x 20, 44 x 44, 60 x 60, 80 x 80, 98 x 94 [mm²]
• Πεδία MLC

5,9 x 5,9, 11,8 x 11,8, 17,8 x 17,8, 23,7 x 23,7, 29,6 x 29,6, 35,5 x 35,5, 41,5 x 41,5,
59,2 x 59,2, 79,0 x 79,0, 98,0 x 98,7 [mm²]
Μια ενδεικτική μήτρα παρέχεται στη σελίδα 78. Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισ-
άγετε τους συντελεστές σκέδασης στο πρότυπο αρχείο Excel που παρέχεται από τη
Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
με κατάλληλη διασταυρούμενη βαθμονόμηση (βλ. Σελίδα 57).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εισάγετε ένα τετράγωνο πεδίο μεγέθους 96 mm για το μεγαλύτερο πεδίο MLC
(σειρά) και 96 mm για το μεγαλύτερο πεδίο διαφράγματος (στήλη).
 

Σελίδα 57 ☐

Διαγώνια ακτινικά προφίλ χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού:
• Πεδίο MLC: 98 x 98,7 mm2

• Πεδίο διαφραγμάτων: 98 x 94 mm2

Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα διαγώνια ακτινικά προφίλ στο πρότυπο αρ-
χείο Excel που παρέχεται από τη Brainlab.
Εάν χρησιμοποιείται ο Raw Data Mode Physics Administration ΜΗΝ αφαιρείτε το MLC
(βλ. σελίδα 281).

Σελίδα 59 ☐

Εγκάρσια προφίλ χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης:
• Πεδίο διαφραγμάτων: 98 x 94 mm²
• Πεδία MLC (βλ. σελίδα 79)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα εγκάρσια προφίλ στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 62 ☐

Προωθήστε τα δεδομένα της ολοκληρωμένης μέτρησης (πρότυπο αρχείο Excel) είτε απευ-
θείας στα κεντρικά γραφεία της Brainlab (radio.physics@brainlab.com) είτε στο μηχανικό
υποστήριξης της περιοχής σας.

☐

Προετοιμάστε το απαιτούμενο προφίλ δέσμης χρησιμοποιώντας το Beam Profile Editor /
Physics Administration (τρόπος λειτουργίας Machine Profile). ☐

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ

Τεχνικός οδηγός αναφοράς Αναθ. 1.8 Θέματα φυσικής της Brainlab 77



5.2.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Ενδεικτική μήτρα

Τα δεδομένα που μετρώνται για το δικό σας γραμμικό επιταχυντή μπορεί να διαφέρουν.
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το παράδειγμα κλινικά.

Ρυθμίσεις διαφραγμάτων [mm]

Μεγέθη πε-
δίου MLC
[mm²]

8 x 8 14 x 14 20 x 20 44 x 44 60 x 60 80 x 80 98 x 94

5,9 x 5,9 0,601 0,605 0,606 0,607 0,608 0,608 0,609

11,8 x 11,8 0,605 0,746 0,759 0,765 0,766 0,766 0,768

17,8 x 17,8 0,605 0,756 0,796 0,814 0,815 0,815 0,817

23,7 x 23,7 0,605 0,756 0,810 0,838 0,840 0,841 0,842

29,6 x 29,6 0,605 0,756 0,810 0,858 0,860 0,860 0,862

35,5 x 35,5 0,605 0,756 0,810 0,876 0,878 0,880 0,880

41,5 x 41,5 0,605 0,756 0,810 0,880 0,894 0,896 0,897

59,2 x 59,2 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,936 0,937

79 x 79 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 0,972

98 x 98,7 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 1,000

Brainlab m3: Πιθανοί μετρούμενοι συντελεστές σκέδασης (μόνο παραδείγματα)
• Τα γκρι πεδία πρέπει να μετρώνται σε κάθε περίπτωση.
• Τα λευκά πεδία αντιπροσωπεύουν τους συνδυασμούς MLC και διαφραγμάτων που δεν
συνιστώνται για χρήση με το λογισμικό σχεδιασμού ακτινοθεραπείας της Brainlab.
Λεπτομέρειες παρέχονται στην ενότητα Σελίδα 42.

• Τα κενά πεδία δεν επιτρέπονται (βλ. Σελίδα 57).

Δεδομένα δέσμης για το Brainlab m3 (MLC Oncor 160 φύλλων, Artiste της Siemens)
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5.2.2 Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Brainlab m3: Ρύθμιση πεδίου MLC για μετρήσεις προφίλ (κατεύθυνση X και Y):

IEC 1217: -40mm 0mm +40mm

Εικόνα 15 

Ανοικτά φύλλα:
Αρ. φύλλου: 2-4, 7-20, 24-25

Κλειστά φύλλα

Θέση φύλλου κατά
IEC 1217 -40 mm και +40 mm -49 mm

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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5.3 Δεδομένα δέσμης για Elekta Beam Modulator

Λίστα ελέγχου (πρότυπο αρχείο Excel της Brainlab, ΦΟΡΜΑ 09-621)

Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Βαθμονόμηση γραμμικού επιταχυντή (NLOut) με χρήση του βαθμονομημένου θαλάμου:
• Πεδίο MLC: 104 x 96 mm² (διατομή επιπέδων x εντός επιπέδου), που έχει το ισοδύναμο
μέγεθος τετράγωνου πεδίου 100 mm

Σελίδα 50 ☐

Διαρροή στον περιβάλλοντα χώρο για κλειστό πεδίο MLC, χρησιμοποιώντας το βαθμονομη-
μένο θάλαμο:
• Καταχωρήστε την τιμή NLOut στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε τις τιμές διαρροής στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε την τιμή SSD και το βάθος κανονικοποίησης στο πρότυπο αρχείο Excel
Ανοιχτό πεδίο MLC (διατομή επιπέδων x εντός επιπέδου): 104 x 96 mm²

Σελίδα 53 ☐

Προφίλ δόσης βάθους (PDD/TPR) χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή
υψηλής ανάλυσης:
• Πεδία MLC (διατομή επιπέδων x εντός επιπέδου)

8 x 8, 16 x 16, 24 x 24, 32 x 32, 48 x 48, 80 x 80, 104 x 96, 120 x 120, 160 x 160, 210 x 160
[mm²]
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τις τιμές TPR ή PDD στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab. Χρησιμοποιείτε πάντα ισοδύναμα μεγέθη τετράγωνου
πεδίου (δηλ. 104 x 96 mm² → 100 mm και 210 x 160 mm² → 182 mm).
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
(βλ. σελίδα 55).

Σελίδα 55 ☐

Συντελεστές σκέδασης χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή υψηλής ανά-
λυσης:
• Πεδία MLC (διατομή επιπέδων x εντός επιπέδου)

8 x 8, 16 x 16, 24 x 24, 32 x 32, 48 x 48, 80 x 80, 104 x 96, 120 x 120, 160 x 160, 210 x 160
[mm²]
Μια ενδεικτική μήτρα παρέχεται στη σελίδα 81. Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισ-
άγετε τους συντελεστές σκέδασης στο πρότυπο αρχείο Excel που παρέχεται από τη
Brainlab.
Χρησιμοποιείτε πάντα ισοδύναμα μεγέθη τετράγωνου πεδίου (δηλ. 104 x 96 mm² → 100 mm,
και 210 x 160 mm² → 182 mm).
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
με κατάλληλη διασταυρούμενη βαθμονόμηση (βλ. Σελίδα 57).

Σελίδα 57 ☐

Διαγώνια ακτινικά προφίλ χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού:
• Συμπτυγμένα φύλλα MLC
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα διαγώνια ακτινικά προφίλ στο πρότυπο αρ-
χείο Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 59 ☐

Εγκάρσια προφίλ χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης:
• Πεδία MLC (βλ. σελίδα 82)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα εγκάρσια προφίλ στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 62 ☐

Προωθήστε τα δεδομένα της ολοκληρωμένης μέτρησης (πρότυπο αρχείο Excel) είτε απευ-
θείας στα κεντρικά γραφεία της Brainlab (radio.physics@brainlab.com) είτε στο μηχανικό
υποστήριξης της περιοχής σας.

☐

Προετοιμάστε το απαιτούμενο προφίλ δέσμης χρησιμοποιώντας το Beam Profile Editor /
Physics Administration (τρόπος λειτουργίας Machine Profile). ☐

Δεδομένα δέσμης για Elekta Beam Modulator
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5.3.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Ενδεικτική μήτρα

Τα δεδομένα που μετρώνται για το δικό σας γραμμικό επιταχυντή μπορεί να διαφέρουν.
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το παράδειγμα κλινικά.

Ρυθμίσεις διαφραγμάτων για το
Beam Profile Editor / Physics
Administration [mm]

Μεγέθη πεδίου MLC
[mm²]

Ισοδύναμο μέγεθος πεδίου
MLC [mm] 182

8 x 8 8 0,587

16 x 16 16 0,817

24 x 24 24 0,870

32 x 32 32 0,902

48 x 48 48 0,939

80 x 80 80 0,986

104 x 96 100 1,000

120 x 120 120 1,021

160 x 160 160 1,041

210 x 160 182 1,048

Elekta Beam Modulator: Πιθανοί μετρούμενοι συντελεστές σκέδασης (μόνο παραδείγματα)
• Για να καταχωρήσετε τα δεδομένα στο Beam Profile Editor / Physics Administration,
χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση μεγέθους πεδίου διαφραγμάτων 182 mm.

• Για το iPlan RT Dose 3.x, είναι σημαντικό να εμφανίζονται τουλάχιστον δύο στήλες
διαφραγμάτων. Συνεπώς, πρέπει να καταχωρήσετε τα δεδομένα MLC δύο φορές: μία φορά με
μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων 181 mm και μια δεύτερη φορά με μέγεθος πεδίου
διαφραγμάτων 182 mm.

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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5.3.2 Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Elekta Beam Modulator: Ρύθμιση πεδίου MLC για μετρήσεις προφίλ (κατεύθυνση X και Y):

Εικόνα 16 

Ανοικτά φύλλα: Αρ. φύλλου: 14,
18-22, 25-28

Κλειστά φύλλα

Θέση φύλλου κατά
IEC 1217 -75 mm και +25 mm -105 mm

Δεδομένα δέσμης για Elekta Beam Modulator

82 Τεχνικός οδηγός αναφοράς Αναθ. 1.8 Θέματα φυσικής της Brainlab



5.4 Δεδομένα δέσμης για το Elekta MLCi και MLCi2

Λίστα ελέγχου (πρότυπο αρχείο Excel της Brainlab, ΦΟΡΜΑ 09-622)

Μην χρησιμοποιείτε «guard leaves» (π.χ. χωρίς επιπλέον ανοιχτά ζεύγη φύλλων κάτω από το
γειτονικό διάφραγμα που βρίσκεται στην ίδια θέση με το τελευταίο φύλλο του πεδίου).

Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Βαθμονόμηση γραμμικού επιταχυντή (NLOut) με χρήση του βαθμονομημένου θαλάμου. Σελίδα 50 ☐

Διαρροή στον περιβάλλοντα χώρο για ανοικτά και κλειστά διαφράγματα, χρησιμοποιώντας το
βαθμονομημένο θάλαμο:
• Καταχωρήστε την τιμή NLOut στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε τις τιμές διαρροής στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε την τιμή SSD και το βάθος κανονικοποίησης στο πρότυπο αρχείο Excel

Σελίδα 53 ☐

Προφίλ δόσης βάθους (PDD/TPR) χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή
υψηλής ανάλυσης:
• Μεγέθη πεδίου MLC (διαφραγμάτων) [mm²]:

20 x 20 (20 x 20),
40 x 40 (40 x 40),
60 x 60, (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
140 x 140 (140 x 140),
200 x 200 (200 x 200),
300 x 300 (300 x 300),
400 x 400 (400 x 400),
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τις τιμές TPR ή PDD στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
(βλ. σελίδα 55).

Σελίδα 55 ☐

Συντελεστές σκέδασης χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή υψηλής ανά-
λυσης:
• Πεδία διαφραγμάτων

20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400
[mm²]
• Πεδία MLC

20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400
[mm²]
Μια ενδεικτική μήτρα παρέχεται στη σελίδα 85. Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισ-
άγετε τους συντελεστές σκέδασης στο πρότυπο αρχείο Excel που παρέχεται από τη
Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
με κατάλληλη διασταυρούμενη βαθμονόμηση (βλ. Σελίδα 57).

Σελίδα 57 ☐

Διαγώνια ακτινικά προφίλ χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού:
• Πεδίο MLC και διαφραγμάτων: 400 x 400 [mm²]
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα διαγώνια ακτινικά προφίλ στο πρότυπο αρ-
χείο Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 59 ☐

Εγκάρσια προφίλ χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης:
• Πεδίο διαφραγμάτων: 160 x 200 mm² (Τα διαφράγματα αναπαρίστανται ως Εφεδρικά δια-
φράγματα X και διαφράγματα Y)

• Πεδία MLC (βλ. σελίδα 86)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα εγκάρσια προφίλ στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 62 ☐

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Προωθήστε τα δεδομένα της ολοκληρωμένης μέτρησης (πρότυπο αρχείο Excel) είτε απευ-
θείας στα κεντρικά γραφεία της Brainlab (radio.physics@brainlab.com) είτε στο μηχανικό
υποστήριξης της περιοχής σας.

☐

Προετοιμάστε το απαιτούμενο προφίλ δέσμης χρησιμοποιώντας το Beam Profile Editor /
Physics Administration (τρόπος λειτουργίας Machine Profile). ☐

Δεδομένα δέσμης για το Elekta MLCi και MLCi2
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5.4.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Ενδεικτική μήτρα

Τα δεδομένα που μετρώνται για το δικό σας γραμμικό επιταχυντή μπορεί να διαφέρουν.
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το παράδειγμα κλινικά.

Ρυθμίσεις διαφραγμάτων [mm]

Μεγέθη πε-
δίου MLC
[mm²]

20 x 20 40 x 40 60 x 60 80 x 80 100 x 100 140 x 140 200 x 200 300 x 300 400 x 400

20 x 20 0,8337 0,8507 0,8546 0,8572 0,8579 0,8612 0,8677 0,869 0,869

40 x 40 0,8337 0,8939 0,9122 0,9234 0,9273 0,9306 0,9371 0,9384 0,9384

60 x 60 0,8337 0,8939 0,9371 0,9542 0,964 0,9725 0,9797 0,9823 0,9823

80 x 80 0,8337 0,8939 0,9371 0,9718 0,9856 0,9987 1,0079 1,0105 1,0105

100 x 100 0,8337 0,8939 0,9371 0,9718 1,0000 1,0190 1,0295 1,0314 1,0314

140 x 140 0,8337 0,8939 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,0655 1,0655 1,0655

200 x 200 0,8337 0,8939 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,1054 1,1133 1,1133

300 x 300 0,8337 0,8939 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,1054 1,1244 1,1244

400 x 400 0,8337 0,8939 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,1054 1,1244 1,1300

Κατευθυντήρας Elekta MLCi: Πιθανοί μετρούμενοι συντελεστές σκέδασης (μόνο παραδείγματα)
• Τα γκρι πεδία πρέπει να μετρώνται σε κάθε περίπτωση.
• Τα λευκά πεδία αντιπροσωπεύουν τους συνδυασμούς MLC και διαφραγμάτων που δεν
συνιστώνται για χρήση με το λογισμικό σχεδιασμού ακτινοθεραπείας της Brainlab.
Λεπτομέρειες παρέχονται στην ενότητα Σελίδα 42.

• Τα κενά πεδία δεν επιτρέπονται (βλ. Σελίδα 57). Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να
αντιγράφετε τις μετρούμενες τιμές σκέδασης στη σωστή στήλη και γραμμή (βλ. παραπάνω
παράδειγμα).

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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5.4.2 Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Κατευθυντήρας Elekta MLCi: Ρύθμιση πεδίου MLC για μετρήσεις προφίλ (κατεύθυνση X και Y):

Εικόνα 17 

Αριστερή πλευρά φύλ-
λου (X1)

Δεξιά πλευρά φύλλου (X2)

Θέση φύλλου κατά
IEC 1217

1-9: -80 mm
10,11: -80 mm
12, 13: -75 mm
14-16: -75 mm
17-24: -75 mm
25, 26: -75 mm
27-29: -75 mm
30, 31: +65 mm
32-40: +65 mm

-75 mm
-65 mm
+75 mm
-70 mm
+75 mm
-70 mm
+75 mm
+80 mm
+70 mm

Διαφράγματα Χ (Εφεδρικά διαφράγματα Χ): X1: -80 mm, X2:
+80 mm
Διαφράγματα Υ: Y1: -100 mm, Y2: +100 mm

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το σχήμα είναι σχεδιασμένο με τέτοιον τρόπο ώστε να επιτρέπει τη μέτρηση της
καθαρής παρασκιάς του MLC. Συνεπώς, τα διαφράγματα πρέπει να τοποθετηθούν πίσω από το
περίγραμμα του MLC, όπως φαίνεται στην εικόνα.
 

Δεδομένα δέσμης για το Elekta MLCi και MLCi2
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5.5 Δεδομένα δέσμης για κατευθυντήρα Elekta Agility

Λίστα ελέγχου (πρότυπο αρχείο Excel της Brainlab, ΦΟΡΜΑ 09-879)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διατίθεται υποστήριξη για αυτό το MLC για το iPlan RT 4.5.3 και τα νεότερα.
 

Μην χρησιμοποιείτε «guard leaves» (π.χ. χωρίς επιπλέον ανοιχτά ζεύγη φύλλων κάτω από το
γειτονικό διάφραγμα που βρίσκεται στην ίδια θέση με το τελευταίο φύλλο του πεδίου) για τη
μέτρηση.

Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Βαθμονόμηση γραμμικού επιταχυντή (NLOut) με χρήση του βαθμονομημένου θαλάμου.
• Άνοιγμα διαφράγματος Y: 100 mm
• Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100 mm², χωρίς «guard leaves»

Σελίδα 50 ☐

Διαρροή στον περιβάλλοντα χώρο για ανοιχτό και κλειστό διάφραγμα Υ, χρησιμοποιώντας το
βαθμονομημένο θάλαμο:
• Καταχωρήστε την τιμή NLOut στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε τις τιμές διαρροής στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε την τιμή SSD και το βάθος κανονικοποίησης στο πρότυπο αρχείο Excel
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Χρησιμοποιήστε φύλλα με μικρά ανοίγματα σε σημείο εκτός του κέντρου για την
υποβοήθηση των ανοιγμάτων των διαφραγμάτων με κλειστά πεδία MLC, σε περίπτωση που
τα διαφράγματα δεν μπορούν να τοποθετηθούν ανεξάρτητα από το πεδίο MLC.
 

Σελίδα 53 ☐

Προφίλ δόσης βάθους (PDD/TPR) χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή
υψηλής ανάλυσης:
• Μεγέθη πεδίου MLC (διάφραγμα) (χωρίς «guard leaves») [mm²]([mm]):

10 x 10 (10),
20 x 20 (20),
30 x 30 (30),
40 x 40 (40),
60 x 60 (60),
80 x 80 (80),
100 x 100 (100),
140 x 140 (140),
200 x 200 (200),
300 x 300 (300),
400 x 400 (400)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τις τιμές TPR ή PDD στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
(βλ. σελίδα 55).

Σελίδα 55 ☐

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Συντελεστές σκέδασης χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή υψηλής ανά-
λυσης:
• Ανοίγματα διαφράγματος Y

10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 140, 200, 300, 400 [mm]
Χρησιμοποιήστε φύλλα με μικρά ανοίγματα σε σημείο εκτός του κέντρου για την υποβοήθη-
ση των ανοιγμάτων των διαφραγμάτων που είναι μεγαλύτερα από το πεδίο MLC, σε περί-
πτωση που τα διαφράγματα δεν μπορούν να τοποθετηθούν ανεξάρτητα από το πεδίο MLC.
• Πεδία MLC, χωρίς «guard leaves»

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200,
300 x 300, 400 x 400 [mm²]
Μια ενδεικτική μήτρα παρέχεται στη σελίδα 89. Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισ-
άγετε τους συντελεστές σκέδασης στο πρότυπο αρχείο Excel που παρέχεται από τη
Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
με κατάλληλη διασταυρούμενη βαθμονόμηση (βλ. Σελίδα 57).

Σελίδα 57 ☐

Διαγώνια ακτινικά προφίλ χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού:
• Άνοιγμα διαφράγματος Y: 400 [mm]
• Συμπτυγμένα φύλλα MLC, μέγεθος πεδίου 400 x 400 mm²
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μετρήστε από γωνία σε γωνία, ακόμα και αν τα εξώτερα φύλλα στις γωνίες του
πεδίου δεν είναι πλήρως συμπτυγμένα.
 

Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα διαγώνια ακτινικά προφίλ στο πρότυπο αρ-
χείο Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 59 ☐

Εγκάρσια προφίλ χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης:
• Ανοίγματα διαφράγματος Y: Διάφραγμα Y1 στα -75 mm, διάφραγμα Y2 στα 55 mm (περι-
θώριο 5 mm για άνοιγμα πεδίου MLC)

• Πεδία MLC (βλ. σελίδα 90)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα εγκάρσια προφίλ στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 62 ☐

Δυναμική μετατόπιση φύλλου (μόνο με δυναμική ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης)
χρησιμοποιώντας το βαθμονομημένο ανιχνευτή:
Για την ακτινοβόληση των δυναμικών κενών μεταξύ φύλλων, χρησιμοποιήστε τα αντίστοιχα
αρχεία DICOM.
Για κάθε πεδίο: χορηγήστε 300 MU σε ρυθμό δόσης 300 MU/min.
Χρησιμοποιήστε έναν κατάλληλο συνδυασμό m MU και m MU/min αν ο προεπιλεγμένος ρυθ-
μός δόσης (300 MU/min) δεν είναι διαθέσιμος.
Υπολογίστε τη δυναμική μετατόπιση φύλλου χρησιμοποιώντας το πρότυπο αρχείο Excel που
παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 67 ☐

Προωθήστε τα δεδομένα της ολοκληρωμένης μέτρησης (πρότυπο αρχείο Excel) είτε απευ-
θείας στα κεντρικά γραφεία της Brainlab (radio.physics@brainlab.com) είτε στο μηχανικό
υποστήριξης της περιοχής σας.

☐

Προετοιμάστε το απαιτούμενο προφίλ δέσμης χρησιμοποιώντας το Beam Profile Editor /
Physics Administration (τρόπος λειτουργίας Machine Profile). ☐

Δεδομένα δέσμης για κατευθυντήρα Elekta Agility
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5.5.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Ενδεικτική μήτρα

Τα δεδομένα που μετρώνται για το δικό σας γραμμικό επιταχυντή μπορεί να διαφέρουν.
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το παράδειγμα κλινικά.

Ρυθμίσεις μεγέθους πεδίου διαφράγματος Υ [mm]

Μεγέθη πε-
δίου MLC
[mm²]

10 20 30 40 60 80 100 140 200 300 400

10 x 10 0,6791 0,6946 0,6991 0,7027 0,7063 0,7077 0,7090 0,7099 0,7111 0,7123 0,7124

20 x 20 0,6791 0,8007 0,8080 0,8122 0,8178 0,8198 0,8218 0,8250 0,8259 0,8287 0,8292

30 x 30 0,6791 0,8007 0,8414 0,8469 0,8535 0,8580 0,8611 0,8645 0,8669 0,8695 0,8710

40 x 40 0,6791 0,8007 0,8414 0,8736 0,8821 0,8874 0,8900 0,8944 0,8982 0,9019 0,9035

60 x 60 0,6791 0,8007 0,8414 0,8736 0,9255 0,9332 0,9379 0,9444 0,9496 0,9543 0,9558

80 x 80 0,6791 0,8007 0,8414 0,8736 0,9255 0,9678 0,9733 0,9795 0,9845 0,9879 0,9887

100 x 100 0,6791 0,8007 0,8414 0,8736 0,9255 0,9678 1,0000 1,0087 1,0143 1,0193 1,0198

140 x 140 0,6791 0,8007 0,8414 0,8736 0,9255 0,9678 1,0000 1,0496 1,0573 1,0631 1,0647

200 x 200 0,6791 0,8007 0,8414 0,8736 0,9255 0,9678 1,0000 1,0496 1,0998 1,1075 1,1092

300 x 300 0,6791 0,8007 0,8414 0,8736 0,9255 0,9678 1,0000 1,0496 1,0998 1,1491 1,1511

400 x 400 0,6791 0,8007 0,8414 0,8736 0,9255 0,9678 1,0000 1,0496 1,0998 1,1491 1,1707

Elekta Agility MLC: Πιθανοί μετρούμενοι συντελεστές σκέδασης (μόνο παραδείγματα)
• Χωρίς «guard leaves».
• Χρησιμοποιήστε φύλλα με μικρά ανοίγματα σε σημείο εκτός του κέντρου για την υποβοήθηση
των ανοιγμάτων των διαφραγμάτων που είναι μεγαλύτερα από το πεδίο MLC, σε περίπτωση
που τα διαφράγματα δεν μπορούν να τοποθετηθούν ανεξάρτητα από το πεδίο MLC.

• Τα γκρι πεδία πρέπει να μετρώνται σε κάθε περίπτωση.
• Τα λευκά πεδία αντιπροσωπεύουν τους συνδυασμούς MLC και διαφραγμάτων που δεν
συνιστώνται για χρήση με το λογισμικό σχεδιασμού ακτινοθεραπείας της Brainlab.
Λεπτομέρειες παρέχονται στην ενότητα Σελίδα 42.

• Τα κενά πεδία δεν επιτρέπονται (βλ. Σελίδα 57).

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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5.5.2 Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Elekta Agility MLC: Ρύθμιση πεδίου MLC για μετρήσεις προφίλ (κατεύθυνση X και Y):

Ανοικτά φύλλα:
Αρ. φύλλου: 27-34, 37-44, 49-50

Κλειστά φύλλα

Θέση φύλλου κατά
IEC 1217 -25 mm και +75 mm -125 mm (με το ελάχιστο κενό)

• Χωρίς «guard leaves»
• Ανοίξτε τα φύλλα #25 και #52 από -125 mm έως -120 mm και προσαρμόστε αυτόματα τα
διαφράγματα, αν δεν μπορείτε να ορίσετε χειροκίνητα τα διαφράγματα Υ στις εξής τιμές: Y1 =
-75 mm, Y2 = 55 mm

Δεδομένα δέσμης για κατευθυντήρα Elekta Agility
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5.6 Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος
φύλλου: 2,42 mm

Λίστα ελέγχου (πρότυπο αρχείο Excel της Brainlab, ΦΟΡΜΑ 09-887)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διατίθεται υποστήριξη για αυτό το MLC για το iPlan RT 4.5.4 και τα νεότερα και
απαιτείται ενσωμάτωση με το Elekta/Mosaiq.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για το Apex, ο κατευθυντήρας περιστρέφεται συνήθως στις 270°. Σε αντίθεση με τη
γωνία που απαιτείται για τη λήψη δεδομένων δέσμης, η γωνία του κατευθυντήρα πρέπει να είναι
0°. Σε αυτή τη θέση, τα φύλλα κινούνται σε κατεύθυνση βραχίονα και τραπεζιού.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το μέγιστο μέγεθος πεδίου MLC είναι 135,5 x 116 mm². Το μέγεθος πεδίου
διαφραγμάτων είναι πάντα ρυθμισμένο σε 140 x 120 mm².
 

Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Βαθμονόμηση γραμμικού επιταχυντή (NLOut) με χρήση του βαθμονομημένου θαλάμου.
• Μέγεθος πεδίου MLC: 96,8 x 96,8 mm²
• Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 140 x 120 mm²
Καταχωρήστε μέγεθος τετράγωνου πεδίου 96,8 mm για το μέγεθος τετράγωνου πεδίου τιμής
NLout εστιασμένης δέσμης.

Σελίδα 50 ☐

Διαρροή στον περιβάλλοντα χώρο για ανοιχτό και κλειστό διάφραγμα Υ, χρησιμοποιώντας το
βαθμονομημένο θάλαμο:
• Καταχωρήστε την τιμή NLOut στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε τις τιμές διαρροής στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε την τιμή SSD και το βάθος κανονικοποίησης στο πρότυπο αρχείο Excel

Σελίδα 53 ☐

Προφίλ δόσης βάθους (PDD/TPR) χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή
υψηλής ανάλυσης:
• Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 140 x 120 mm²
• Μεγέθη πεδίου MLC [mm²]:

4,8 x 4,8,
9,7 x 9,7,
19,4 x 19,4,
29 x 29,
38,7 x 38,7,
58,1 x 58,1,
77,4 x 77,4,
96,8 x 96,8,
111,3 x 111,3,
135,5 x 116
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τις τιμές TPR ή PDD στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab. Χρησιμοποιείτε ισοδύναμα μεγέθη τετράγωνου πεδίου
(δηλ. 135,5 x 116 mm² → 125 mm²).
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
(βλ. σελίδα 55).

Σελίδα 55 ☐

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Συντελεστές σκέδασης χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή υψηλής ανά-
λυσης:
• Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 140 x 120 mm²
• Πεδία MLC

4,8 x 4,8, 9,7 x 9,7, 19,4 x 19,4, 29 x 29, 38,7 x 38,7, 58,1 x 58,1, 77,4 x 77,4, 96,8 x 96,8,
111,3 x 111,3, 135,5 x 116 [mm²]
Μια ενδεικτική μήτρα παρέχεται στη σελίδα 93. Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισ-
άγετε τους συντελεστές σκέδασης στο πρότυπο αρχείο Excel που παρέχεται από τη
Brainlab. Χρησιμοποιείτε ισοδύναμα μεγέθη τετράγωνου πεδίου (δηλ. 135,5 x 116 mm² →
125 mm²).
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
με κατάλληλη διασταυρούμενη βαθμονόμηση (βλ. Σελίδα 57).

Σελίδα 57 ☐

Διαγώνια ακτινικά προφίλ χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού:
• Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 140 x 120 mm2

• Συμπτυγμένα φύλλα MLC, μέγεθος πεδίου 135,5 x 116 mm²
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα διαγώνια ακτινικά προφίλ στο πρότυπο αρ-
χείο Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 59 ☐

Εγκάρσια προφίλ χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης:
• Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 140 x 120 mm2

• Πεδία MLC (βλ. σελίδα 94)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα εγκάρσια προφίλ στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 62 ☐

Προωθήστε τα δεδομένα της ολοκληρωμένης μέτρησης (πρότυπο αρχείο Excel) είτε απευ-
θείας στα κεντρικά γραφεία της Brainlab (radio.physics@brainlab.com) είτε στο μηχανικό
υποστήριξης της περιοχής σας.

☐

Προετοιμάστε το απαιτούμενο προφίλ δέσμης χρησιμοποιώντας το Beam Profile Editor /
Physics Administration (τρόπος λειτουργίας Machine Profile). ☐

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,42 mm
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5.6.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Ενδεικτική μήτρα

Τα δεδομένα που μετρώνται για το δικό σας γραμμικό επιταχυντή μπορεί να διαφέρουν.
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το παράδειγμα κλινικά.

Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων [mm²]

Μεγέθη πεδίου MLC [mm²] 129,2

4,8 0,692

9,7 0,826

19,4 0,895

29 0,926

38,7 0,949

58,1 0,977

77,4 0,992

96,8 1,007

111,3 1,018

125 1,018

Elekta Apex MLC: Πιθανοί μετρούμενοι συντελεστές σκέδασης (μόνο παραδείγματα)
• Τα γκρι πεδία πρέπει να μετρώνται σε κάθε περίπτωση.
• Τα κενά πεδία δεν επιτρέπονται (βλ. Σελίδα 57).

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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5.6.2 Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Elekta Apex MLC: Ρύθμιση πεδίου MLC για μετρήσεις προφίλ (κατεύθυνση X και Y):

Ανοικτά φύλλα:
Αρ. φύλλου: 3-16, 21-36, 45-48

Κλειστά φύλλα

Θέση φύλλου κατά
IEC 1217 -50 mm και +40 mm -29 mm

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,42 mm
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5.7 Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος
φύλλου: 2,43 mm

Λίστα ελέγχου (πρότυπο αρχείο Excel της Brainlab, ΦΟΡΜΑ 09-887)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διατίθεται υποστήριξη για αυτό το MLC για το iPlan RT 4.5.4 και τα νεότερα και
απαιτείται ενσωμάτωση με το Elekta/Mosaiq.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για το Apex, ο κατευθυντήρας περιστρέφεται συνήθως στις 270°. Σε αντίθεση με τη
γωνία που απαιτείται για τη λήψη δεδομένων δέσμης, η γωνία του κατευθυντήρα πρέπει να είναι
0°. Σε αυτή τη θέση, τα φύλλα κινούνται σε κατεύθυνση βραχίονα και τραπεζιού.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το μέγιστο μέγεθος πεδίου MLC είναι 136,1 x 116 mm². Το μέγεθος πεδίου
διαφραγμάτων είναι πάντα ρυθμισμένο σε 140 x 120 mm².
 

Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Βαθμονόμηση γραμμικού επιταχυντή (NLOut) με χρήση του βαθμονομημένου θαλάμου.
• Μέγεθος πεδίου MLC: 97,2 x 97,2 mm²
• Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 140 x 120 mm²
Καταχωρήστε μέγεθος τετράγωνου πεδίου 97,2 mm για το μέγεθος τετράγωνου πεδίου τιμής
NLout εστιασμένης δέσμης.

Σελίδα 50 ☐

Διαρροή στον περιβάλλοντα χώρο για ανοιχτό και κλειστό διάφραγμα Υ, χρησιμοποιώντας το
βαθμονομημένο θάλαμο:
• Καταχωρήστε την τιμή NLOut στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε τις τιμές διαρροής στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε την τιμή SSD και το βάθος κανονικοποίησης στο πρότυπο αρχείο Excel

Σελίδα 53 ☐

Προφίλ δόσης βάθους (PDD/TPR) χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή
υψηλής ανάλυσης:
• Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 140 x 120 mm²
• Μεγέθη πεδίου MLC [mm²]:

4,9 x 4,9,
9,7 x 9,7,
19,4 x 19,4,
29,2 x 29,2,
38,9 x 38,9,
58,3 x 58,3,
77,8 x 77,8,
97,2 x 97,2, 111,8 x 111,8,
136,1 x 116
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τις τιμές TPR ή PDD στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab. Χρησιμοποιείτε ισοδύναμα μεγέθη τετράγωνου πεδίου
(δηλ. 136,1 x 116 mm² → 125,2 mm²).
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
(βλ. σελίδα 55).

Σελίδα 55 ☐

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Συντελεστές σκέδασης χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή υψηλής ανά-
λυσης:
• Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 140 x 120 mm²
• Πεδία MLC

4,9 x 4,9, 9,7 x 9,7, 19,4 x 19,4, 29,2 x 29,2, 38,9 x 38,9, 58,3 x 58,3, 77,8 x 77,8, 97,2 x
97,2, 111,8 x 111,8, 136,1 x 116 [mm²]
Μια ενδεικτική μήτρα παρέχεται στη σελίδα 97. Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισ-
άγετε τους συντελεστές σκέδασης στο πρότυπο αρχείο Excel που παρέχεται από τη
Brainlab. Χρησιμοποιείτε ισοδύναμα μεγέθη τετράγωνου πεδίου (δηλ. 136,1 x 116 mm² →
125,2 mm²).
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
με κατάλληλη διασταυρούμενη βαθμονόμηση (βλ. Σελίδα 57).

Σελίδα 57 ☐

Διαγώνια ακτινικά προφίλ χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού:
• Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 140 x 120 mm2

• Συμπτυγμένα φύλλα MLC, μέγεθος πεδίου 136,1 x 116 mm²
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα διαγώνια ακτινικά προφίλ στο πρότυπο αρ-
χείο Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 59 ☐

Εγκάρσια προφίλ χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης:
• Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 140 x 120 mm2

• Πεδία MLC (βλ. σελίδα 98)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα εγκάρσια προφίλ στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 62 ☐

Προωθήστε τα δεδομένα της ολοκληρωμένης μέτρησης (πρότυπο αρχείο Excel) είτε απευ-
θείας στα κεντρικά γραφεία της Brainlab (radio.physics@brainlab.com) είτε στο μηχανικό
υποστήριξης της περιοχής σας.

☐

Προετοιμάστε το απαιτούμενο προφίλ δέσμης χρησιμοποιώντας το Beam Profile Editor /
Physics Administration (τρόπος λειτουργίας Machine Profile). ☐

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,43 mm
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5.7.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Ενδεικτική μήτρα

Τα δεδομένα που μετρώνται για το δικό σας γραμμικό επιταχυντή μπορεί να διαφέρουν.
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το παράδειγμα κλινικά.

Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων [mm²]

Μεγέθη πεδίου MLC [mm²] 129,2

4,9 0,692

9,7 0,826

19,4 0,895

29,2 0,926

38,9 0,949

58,3 0,977

77,8 0,992

97,2 1,007

111,8 1,018

125,2 1,018

Elekta Apex MLC: Πιθανοί μετρούμενοι συντελεστές σκέδασης (μόνο παραδείγματα)
• Τα γκρι πεδία πρέπει να μετρώνται σε κάθε περίπτωση.
• Τα κενά πεδία δεν επιτρέπονται (βλ. Σελίδα 57).

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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5.7.2 Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Elekta Apex MLC: Ρύθμιση πεδίου MLC για μετρήσεις προφίλ (κατεύθυνση X και Y):

Ανοικτά φύλλα:
Αρ. φύλλου: 3-16, 21-36, 45-48

Κλειστά φύλλα

Θέση φύλλου κατά
IEC 1217 -50 mm και +40 mm -29 mm

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,43 mm

98 Τεχνικός οδηγός αναφοράς Αναθ. 1.8 Θέματα φυσικής της Brainlab



5.8 Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος
φύλλου: 2,44 mm

Λίστα ελέγχου (πρότυπο αρχείο Excel της Brainlab, ΦΟΡΜΑ 09-887)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διατίθεται υποστήριξη για αυτό το MLC για το iPlan RT 4.5.4 και τα νεότερα και
απαιτείται ενσωμάτωση με το Elekta/Mosaiq.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για το Apex, ο κατευθυντήρας περιστρέφεται συνήθως στις 270°. Σε αντίθεση με τη
γωνία που απαιτείται για τη λήψη δεδομένων δέσμης, η γωνία του κατευθυντήρα πρέπει να είναι
0°. Σε αυτή τη θέση, τα φύλλα κινούνται σε κατεύθυνση βραχίονα και τραπεζιού.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το μέγιστο μέγεθος πεδίου MLC είναι 136,6 x 116 mm². Το μέγεθος πεδίου
διαφραγμάτων είναι πάντα ρυθμισμένο σε 140 x 120 mm².
 

Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Βαθμονόμηση γραμμικού επιταχυντή (NLOut) με χρήση του βαθμονομημένου θαλάμου.
• Μέγεθος πεδίου MLC: 97,6 x 97,6 mm²
• Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 140 x 120 mm²
Καταχωρήστε μέγεθος τετράγωνου πεδίου 97,6 mm για το μέγεθος τετράγωνου πεδίου τιμής
NLout εστιασμένης δέσμης.

Σελίδα 50 ☐

Διαρροή στον περιβάλλοντα χώρο για ανοιχτό και κλειστό διάφραγμα Υ, χρησιμοποιώντας το
βαθμονομημένο θάλαμο:
• Καταχωρήστε την τιμή NLOut στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε τις τιμές διαρροής στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε την τιμή SSD και το βάθος κανονικοποίησης στο πρότυπο αρχείο Excel

Σελίδα 53 ☐

Προφίλ δόσης βάθους (PDD/TPR) χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή
υψηλής ανάλυσης:
• Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 140 x 120 mm²
• Μεγέθη πεδίου MLC [mm²]:

4,9 x 4,9,
9,8 x 9,8,
19,5 x 19,5,
29,3 x 29,3,
39 x 39,
58,6 x 58,6,
78,1 x 78,1,
97,6 x 97,6, 112,2 x 112,2,
136,6 x 116
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τις τιμές TPR ή PDD στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab. Χρησιμοποιείτε ισοδύναμα μεγέθη τετράγωνου πεδίου
(δηλ. 136,6 x 116 mm² → 125,5 mm²).
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
(βλ. σελίδα 55).

Σελίδα 55 ☐

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Συντελεστές σκέδασης χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή υψηλής ανά-
λυσης:
• Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 140 x 120 mm²
• Πεδία MLC

4,9 x 4,9, 9,8 x 9,8, 19,5 x 19,5, 29,3 x 29,3, 39 x 39, 58,6 x 58,6, 78,1 x 78,1, 97,6 x 97,6,
112,2 x 112,2, 136,6 x 116 [mm²]
Μια ενδεικτική μήτρα παρέχεται στη σελίδα 101. Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισ-
άγετε τους συντελεστές σκέδασης στο πρότυπο αρχείο Excel που παρέχεται από τη
Brainlab. Χρησιμοποιείτε ισοδύναμα μεγέθη τετράγωνου πεδίου (δηλ. 136,6 x 116 mm² →
125,5 mm²).
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
με κατάλληλη διασταυρούμενη βαθμονόμηση (βλ. Σελίδα 57).

Σελίδα 57 ☐

Διαγώνια ακτινικά προφίλ χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού:
• Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 140 x 120 mm2

• Συμπτυγμένα φύλλα MLC, μέγεθος πεδίου 136,6 x 116 mm²
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα διαγώνια ακτινικά προφίλ στο πρότυπο αρ-
χείο Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 59 ☐

Εγκάρσια προφίλ χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης:
• Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 140 x 120 mm2

• Πεδία MLC (βλ. σελίδα 102)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα εγκάρσια προφίλ στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 62 ☐

Προωθήστε τα δεδομένα της ολοκληρωμένης μέτρησης (πρότυπο αρχείο Excel) είτε απευ-
θείας στα κεντρικά γραφεία της Brainlab (radio.physics@brainlab.com) είτε στο μηχανικό
υποστήριξης της περιοχής σας.

☐

Προετοιμάστε το απαιτούμενο προφίλ δέσμης χρησιμοποιώντας το Beam Profile Editor /
Physics Administration (τρόπος λειτουργίας Machine Profile). ☐

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,44 mm
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5.8.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Ενδεικτική μήτρα

Τα δεδομένα που μετρώνται για το δικό σας γραμμικό επιταχυντή μπορεί να διαφέρουν.
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το παράδειγμα κλινικά.

Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων [mm²]

Μεγέθη πεδίου MLC [mm²] 129,2

4,9 0,692

9,8 0,826

19,5 0,895

29,3 0,926

39 0,949

58,6 0,977

78,1 0,992

97,6 1,007

112,2 1,018

125,5 1,018

Elekta Apex MLC: Πιθανοί μετρούμενοι συντελεστές σκέδασης (μόνο παραδείγματα)
• Τα γκρι πεδία πρέπει να μετρώνται σε κάθε περίπτωση.
• Τα κενά πεδία δεν επιτρέπονται (βλ. Σελίδα 57).

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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5.8.2 Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Elekta Apex MLC: Ρύθμιση πεδίου MLC για μετρήσεις προφίλ (κατεύθυνση X και Y):

Ανοικτά φύλλα:
Αρ. φύλλου: 3-16, 21-36, 45-48

Κλειστά φύλλα

Θέση φύλλου κατά
IEC 1217 -50 mm και +40 mm -29 mm

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,44 mm
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5.9 Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος
φύλλου: 2,45 mm

Λίστα ελέγχου (πρότυπο αρχείο Excel της Brainlab, ΦΟΡΜΑ 09-887)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διατίθεται υποστήριξη για αυτό το MLC για το iPlan RT 4.5.4 και τα νεότερα και
απαιτείται ενσωμάτωση με το Elekta/Mosaiq.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για το Apex, ο κατευθυντήρας περιστρέφεται συνήθως στις 270°. Σε αντίθεση με τη
γωνία που απαιτείται για τη λήψη δεδομένων δέσμης, η γωνία του κατευθυντήρα πρέπει να είναι
0°. Σε αυτή τη θέση, τα φύλλα κινούνται σε κατεύθυνση βραχίονα και τραπεζιού.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το μέγιστο μέγεθος πεδίου MLC είναι 137,2 x 116 mm². Το μέγεθος πεδίου
διαφραγμάτων είναι πάντα ρυθμισμένο σε 140 x 120 mm².
 

Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Βαθμονόμηση γραμμικού επιταχυντή (NLOut) με χρήση του βαθμονομημένου θαλάμου.
• Μέγεθος πεδίου MLC: 98 x 98 mm²
• Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 140 x 120 mm²
Καταχωρήστε μέγεθος τετράγωνου πεδίου 98 mm για το μέγεθος τετράγωνου πεδίου τιμής
NLout εστιασμένης δέσμης.

Σελίδα 50 ☐

Διαρροή στον περιβάλλοντα χώρο για ανοιχτό και κλειστό διάφραγμα Υ, χρησιμοποιώντας το
βαθμονομημένο θάλαμο:
• Καταχωρήστε την τιμή NLOut στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε τις τιμές διαρροής στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε την τιμή SSD και το βάθος κανονικοποίησης στο πρότυπο αρχείο Excel

Σελίδα 53 ☐

Προφίλ δόσης βάθους (PDD/TPR) χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή
υψηλής ανάλυσης:
• Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 140 x 120 mm²
• Μεγέθη πεδίου MLC [mm²]:

4,9 x 4,9,
9,8 x 9,8,
19,6 x 19,6,
29,4 x 29,4,
39,2 x 39,2,
58,8 x 58,8,
78,4 x 78,4,
98 x 98,
112,7 x 112,7,
137,2 x 116
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τις τιμές TPR ή PDD στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab. Χρησιμοποιείτε ισοδύναμα μεγέθη τετράγωνου πεδίου
(δηλ. 137,2 x 116 mm² → 125,7 mm²).
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
(βλ. σελίδα 55).

Σελίδα 55 ☐

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Συντελεστές σκέδασης χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή υψηλής ανά-
λυσης:
• Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 140 x 120 mm²
• Πεδία MLC

4,9 x 4,9, 9,8 x 9,8, 19,6 x 19,6, 29,4 x 29,4, 39,2 x 39,2, 58,8 x 58,8, 78,4 x 78,4, 98 x 98,
112,7 x 112,7, 137,2 x 116 [mm²]
Μια ενδεικτική μήτρα παρέχεται στη σελίδα 105. Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισ-
άγετε τους συντελεστές σκέδασης στο πρότυπο αρχείο Excel που παρέχεται από τη
Brainlab. Χρησιμοποιείτε ισοδύναμα μεγέθη τετράγωνου πεδίου (δηλ. 137,2 x 116 mm² →
125,7 mm²).
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
με κατάλληλη διασταυρούμενη βαθμονόμηση (βλ. Σελίδα 57).

Σελίδα 57 ☐

Διαγώνια ακτινικά προφίλ χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού:
• Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 140 x 120 mm2

• Συμπτυγμένα φύλλα MLC, μέγεθος πεδίου 137,2 x 116 mm²
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα διαγώνια ακτινικά προφίλ στο πρότυπο αρ-
χείο Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 59 ☐

Εγκάρσια προφίλ χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης:
• Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 140 x 120 mm2

• Πεδία MLC (βλ. σελίδα 106)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα εγκάρσια προφίλ στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 62 ☐

Προωθήστε τα δεδομένα της ολοκληρωμένης μέτρησης (πρότυπο αρχείο Excel) είτε απευ-
θείας στα κεντρικά γραφεία της Brainlab (radio.physics@brainlab.com) είτε στο μηχανικό
υποστήριξης της περιοχής σας.

☐

Προετοιμάστε το απαιτούμενο προφίλ δέσμης χρησιμοποιώντας το Beam Profile Editor /
Physics Administration (τρόπος λειτουργίας Machine Profile). ☐

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,45 mm
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5.9.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Ενδεικτική μήτρα

Τα δεδομένα που μετρώνται για το δικό σας γραμμικό επιταχυντή μπορεί να διαφέρουν.
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το παράδειγμα κλινικά.

Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων [mm²]

Μεγέθη πεδίου MLC [mm²] 129,2

4,9 0,692

9,8 0,826

19,6 0,895

29,4 0,926

39,2 0,949

58,8 0,977

78,4 0,992

98 1,007

112,7 1,018

125,7 1,018

Elekta Apex MLC: Πιθανοί μετρούμενοι συντελεστές σκέδασης (μόνο παραδείγματα)
• Τα γκρι πεδία πρέπει να μετρώνται σε κάθε περίπτωση.
• Τα κενά πεδία δεν επιτρέπονται (βλ. Σελίδα 57).

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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5.9.2 Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Elekta Apex MLC: Ρύθμιση πεδίου MLC για μετρήσεις προφίλ (κατεύθυνση X και Y):

Ανοικτά φύλλα:
Αρ. φύλλου: 3-16, 21-36, 45-48

Κλειστά φύλλα

Θέση φύλλου κατά
IEC 1217 -50 mm και +40 mm -29 mm

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,45 mm
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5.10 Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος
φύλλου: 2,46 mm

Λίστα ελέγχου (πρότυπο αρχείο Excel της Brainlab, ΦΟΡΜΑ 09-887)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διατίθεται υποστήριξη για αυτό το MLC για το iPlan RT 4.5.4 και τα νεότερα και
απαιτείται ενσωμάτωση με το Elekta/Mosaiq.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για το Apex, ο κατευθυντήρας περιστρέφεται συνήθως στις 270°. Σε αντίθεση με τη
γωνία που απαιτείται για τη λήψη δεδομένων δέσμης, η γωνία του κατευθυντήρα πρέπει να είναι
0°. Σε αυτή τη θέση, τα φύλλα κινούνται σε κατεύθυνση βραχίονα και τραπεζιού.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το μέγιστο μέγεθος πεδίου MLC είναι 137,8 x 116 mm². Το μέγεθος πεδίου
διαφραγμάτων είναι πάντα ρυθμισμένο σε 140 x 120 mm².
 

Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Βαθμονόμηση γραμμικού επιταχυντή (NLOut) με χρήση του βαθμονομημένου θαλάμου.
• Μέγεθος πεδίου MLC: 98,4 x 98,4 mm²
• Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 140 x 120 mm²
Καταχωρήστε μέγεθος τετράγωνου πεδίου 98,4 mm για το μέγεθος τετράγωνου πεδίου τιμής
NLout εστιασμένης δέσμης.

Σελίδα 50 ☐

Διαρροή στον περιβάλλοντα χώρο για ανοιχτό και κλειστό διάφραγμα Υ, χρησιμοποιώντας το
βαθμονομημένο θάλαμο:
• Καταχωρήστε την τιμή NLOut στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε τις τιμές διαρροής στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε την τιμή SSD και το βάθος κανονικοποίησης στο πρότυπο αρχείο Excel

Σελίδα 53 ☐

Προφίλ δόσης βάθους (PDD/TPR) χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή
υψηλής ανάλυσης:
• Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 140 x 120 mm²
• Μεγέθη πεδίου MLC [mm²]:

4,9 x 4,9,
9,8 x 9,8,
19,7 x 19,7,
29,5 x 29,5,
39,4 x 39,4,
59 x 59,
78,7 x 78,7,
98,4 x 98,4, 113,2 x 113,2,
137,8 x 116
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τις τιμές TPR ή PDD στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab. Χρησιμοποιείτε ισοδύναμα μεγέθη τετράγωνου πεδίου
(δηλ. 137,8 x 116 mm² → 126 mm²).
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
(βλ. σελίδα 55).

Σελίδα 55 ☐

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Συντελεστές σκέδασης χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή υψηλής ανά-
λυσης:
• Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 140 x 120 mm²
• Πεδία MLC

4,9 x 4,9, 9,8 x 9,8, 19,7 x 19,7, 29,5 x 29,5, 39,4 x 39,4, 59 x 59, 78,7 x 78,7, 98,4 x 98,4,
113,2 x 113,2, 137,8 x 116 [mm²]
Μια ενδεικτική μήτρα παρέχεται στη σελίδα 109. Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισ-
άγετε τους συντελεστές σκέδασης στο πρότυπο αρχείο Excel που παρέχεται από τη
Brainlab. Χρησιμοποιείτε ισοδύναμα μεγέθη τετράγωνου πεδίου (δηλ. 137,8 x 116 mm² →
126 mm²).
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
με κατάλληλη διασταυρούμενη βαθμονόμηση (βλ. Σελίδα 57).

Σελίδα 57 ☐

Διαγώνια ακτινικά προφίλ χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού:
• Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 140 x 120 mm2

• Συμπτυγμένα φύλλα MLC, μέγεθος πεδίου 137,8 x 116 mm²
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα διαγώνια ακτινικά προφίλ στο πρότυπο αρ-
χείο Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 59 ☐

Εγκάρσια προφίλ χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης:
• Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 140 x 120 mm2

• Πεδία MLC (βλ. σελίδα 110)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα εγκάρσια προφίλ στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 62 ☐

Προωθήστε τα δεδομένα της ολοκληρωμένης μέτρησης (πρότυπο αρχείο Excel) είτε απευ-
θείας στα κεντρικά γραφεία της Brainlab (radio.physics@brainlab.com) είτε στο μηχανικό
υποστήριξης της περιοχής σας.

☐

Προετοιμάστε το απαιτούμενο προφίλ δέσμης χρησιμοποιώντας το Beam Profile Editor /
Physics Administration (τρόπος λειτουργίας Machine Profile). ☐

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,46 mm
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5.10.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Ενδεικτική μήτρα

Τα δεδομένα που μετρώνται για το δικό σας γραμμικό επιταχυντή μπορεί να διαφέρουν.
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το παράδειγμα κλινικά.

Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων [mm²]

Μεγέθη πεδίου MLC [mm²] 129,2

4,9 0,692

9,8 0,826

19,7 0,895

29,5 0,926

39,4 0,949

59 0,977

78,7 0,992

98,4 1,007

113,2 1,018

126 1,018

Elekta Apex MLC: Πιθανοί μετρούμενοι συντελεστές σκέδασης (μόνο παραδείγματα)
• Τα γκρι πεδία πρέπει να μετρώνται σε κάθε περίπτωση.
• Τα κενά πεδία δεν επιτρέπονται (βλ. Σελίδα 57).

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ

Τεχνικός οδηγός αναφοράς Αναθ. 1.8 Θέματα φυσικής της Brainlab 109



5.10.2 Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Elekta Apex MLC: Ρύθμιση πεδίου MLC για μετρήσεις προφίλ (κατεύθυνση X και Y):

Ανοικτά φύλλα:
Αρ. φύλλου: 3-16, 21-36, 45-48

Κλειστά φύλλα

Θέση φύλλου κατά
IEC 1217 -50 mm και +40 mm -29 mm

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,46 mm
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5.11 Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος
φύλλου: 2,47 mm

Λίστα ελέγχου (πρότυπο αρχείο Excel της Brainlab, ΦΟΡΜΑ 09-887)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διατίθεται υποστήριξη για αυτό το MLC για το iPlan RT 4.5.4 και τα νεότερα και
απαιτείται ενσωμάτωση με το Elekta/Mosaiq.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για το Apex, ο κατευθυντήρας περιστρέφεται συνήθως στις 270°. Σε αντίθεση με τη
γωνία που απαιτείται για τη λήψη δεδομένων δέσμης, η γωνία του κατευθυντήρα πρέπει να είναι
0°. Σε αυτή τη θέση, τα φύλλα κινούνται σε κατεύθυνση βραχίονα και τραπεζιού.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το μέγιστο μέγεθος πεδίου MLC είναι 138,3 x 116 mm². Το μέγεθος πεδίου
διαφραγμάτων είναι πάντα ρυθμισμένο σε 140 x 120 mm².
 

Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Βαθμονόμηση γραμμικού επιταχυντή (NLOut) με χρήση του βαθμονομημένου θαλάμου.
• Μέγεθος πεδίου MLC: 98,4 x 98,4 mm²
• Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 140 x 120 mm²
Καταχωρήστε μέγεθος τετράγωνου πεδίου 98,8 mm για το μέγεθος τετράγωνου πεδίου τιμής
NLout εστιασμένης δέσμης.

Σελίδα 50 ☐

Διαρροή στον περιβάλλοντα χώρο για ανοιχτό και κλειστό διάφραγμα Υ, χρησιμοποιώντας το
βαθμονομημένο θάλαμο:
• Καταχωρήστε την τιμή NLOut στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε τις τιμές διαρροής στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε την τιμή SSD και το βάθος κανονικοποίησης στο πρότυπο αρχείο Excel

Σελίδα 53 ☐

Προφίλ δόσης βάθους (PDD/TPR) χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή
υψηλής ανάλυσης:
• Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 140 x 120 mm²
• Μεγέθη πεδίου MLC [mm²]:

4,9 x 4,9,
9,9 x 9,9,
19,8 x 19,8,
29,6 x 29,6,
39,5 x 39,5,
59,3 x 59,3,
79 x 79,
98,8 x 98,8,
113,6 x 113,6,
138,3 x 116
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τις τιμές TPR ή PDD στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab. Χρησιμοποιείτε ισοδύναμα μεγέθη τετράγωνου πεδίου
(δηλ. 138,3 x 116 mm² → 126,2 mm²).
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
(βλ. σελίδα 55).

Σελίδα 55 ☐

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Συντελεστές σκέδασης χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή υψηλής ανά-
λυσης:
• Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 140 x 120 mm²
• Πεδία MLC

4,9 x 4,9, 9,9 x 9,9, 19,8 x 19,8, 29,6 x 29,6, 39,5 x 39,5, 59,3 x 59,3, 79 x 79, 98,8 x 98,8,
113,6 x 113,6, 138,3 x 116 [mm²]
Μια ενδεικτική μήτρα παρέχεται στη σελίδα 113. Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισ-
άγετε τους συντελεστές σκέδασης στο πρότυπο αρχείο Excel που παρέχεται από τη
Brainlab. Χρησιμοποιείτε ισοδύναμα μεγέθη τετράγωνου πεδίου (δηλ. 138,3 x 116 mm² →
126,2 mm²).
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
με κατάλληλη διασταυρούμενη βαθμονόμηση (βλ. Σελίδα 57).

Σελίδα 57 ☐

Διαγώνια ακτινικά προφίλ χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού:
• Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 140 x 120 mm2

• Συμπτυγμένα φύλλα MLC, μέγεθος πεδίου 138,3 x 116 mm²
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα διαγώνια ακτινικά προφίλ στο πρότυπο αρ-
χείο Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 59 ☐

Εγκάρσια προφίλ χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης:
• Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 140 x 120 mm2

• Πεδία MLC (βλ. σελίδα 114)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα εγκάρσια προφίλ στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 62 ☐

Προωθήστε τα δεδομένα της ολοκληρωμένης μέτρησης (πρότυπο αρχείο Excel) είτε απευ-
θείας στα κεντρικά γραφεία της Brainlab (radio.physics@brainlab.com) είτε στο μηχανικό
υποστήριξης της περιοχής σας.

☐

Προετοιμάστε το απαιτούμενο προφίλ δέσμης χρησιμοποιώντας το Beam Profile Editor /
Physics Administration (τρόπος λειτουργίας Machine Profile). ☐

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,47 mm
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5.11.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Ενδεικτική μήτρα

Τα δεδομένα που μετρώνται για το δικό σας γραμμικό επιταχυντή μπορεί να διαφέρουν.
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το παράδειγμα κλινικά.

Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων [mm²]

Μεγέθη πεδίου MLC [mm²] 129,2

4,9 0,692

9,9 0,826

19,8 0,895

29,6 0,926

39,5 0,949

59,3 0,977

79 0,992

98,8 1,007

113,6 1,018

126,2 1,018

Elekta Apex MLC: Πιθανοί μετρούμενοι συντελεστές σκέδασης (μόνο παραδείγματα)
• Τα γκρι πεδία πρέπει να μετρώνται σε κάθε περίπτωση.
• Τα κενά πεδία δεν επιτρέπονται (βλ. Σελίδα 57).

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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5.11.2 Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Elekta Apex MLC: Ρύθμιση πεδίου MLC για μετρήσεις προφίλ (κατεύθυνση X και Y):

Ανοικτά φύλλα:
Αρ. φύλλου: 3-16, 21-36, 45-48

Κλειστά φύλλα

Θέση φύλλου κατά
IEC 1217 -50 mm και +40 mm -29 mm

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,47 mm
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5.12 Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος
φύλλου: 2,48 mm

Λίστα ελέγχου (πρότυπο αρχείο Excel της Brainlab, ΦΟΡΜΑ 09-887)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διατίθεται υποστήριξη για αυτό το MLC για το iPlan RT 4.5.4 και τα νεότερα και
απαιτείται ενσωμάτωση με το Elekta/Mosaiq.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για το Apex, ο κατευθυντήρας περιστρέφεται συνήθως στις 270°. Σε αντίθεση με τη
γωνία που απαιτείται για τη λήψη δεδομένων δέσμης, η γωνία του κατευθυντήρα πρέπει να είναι
0°. Σε αυτή τη θέση, τα φύλλα κινούνται σε κατεύθυνση βραχίονα και τραπεζιού.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το μέγιστο μέγεθος πεδίου MLC είναι 138,9 x 116 mm². Το μέγεθος πεδίου
διαφραγμάτων είναι πάντα ρυθμισμένο σε 140 x 120 mm².
 

Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Βαθμονόμηση γραμμικού επιταχυντή (NLOut) με χρήση του βαθμονομημένου θαλάμου.
• Μέγεθος πεδίου MLC: 99,2 x 99,2 mm²
• Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 140 x 120 mm²
Καταχωρήστε μέγεθος τετράγωνου πεδίου 99,2 mm για το μέγεθος τετράγωνου πεδίου τιμής
NLout εστιασμένης δέσμης.

Σελίδα 50 ☐

Διαρροή στον περιβάλλοντα χώρο για ανοιχτό και κλειστό διάφραγμα Υ, χρησιμοποιώντας το
βαθμονομημένο θάλαμο:
• Καταχωρήστε την τιμή NLOut στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε τις τιμές διαρροής στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε την τιμή SSD και το βάθος κανονικοποίησης στο πρότυπο αρχείο Excel

Σελίδα 53 ☐

Προφίλ δόσης βάθους (PDD/TPR) χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή
υψηλής ανάλυσης:
• Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 140 x 120 mm²
• Μεγέθη πεδίου MLC [mm²]:

5 x 5,
9,9 x 9,9,
19,8 x 19,8,
29,8 x 29,8,
39,7 x 39,7,
59,5 x 59,5,
79,4 x 79,4,
99,2 x 99,2, 114,1 x 114,1,
138,9 x 116
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τις τιμές TPR ή PDD στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab. Χρησιμοποιείτε ισοδύναμα μεγέθη τετράγωνου πεδίου
(δηλ. 138,9 x 116 mm² → 126,4 mm²).
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
(βλ. σελίδα 55).

Σελίδα 55 ☐

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Συντελεστές σκέδασης χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή υψηλής ανά-
λυσης:
• Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 140 x 120 mm²
• Πεδία MLC

5 x 5, 9,9 x 9,9, 19,8 x 19,8, 29,8 x 29,8, 39,7 x 39,7, 59,5 x 59,5, 79,4 x 79,4, 99,2 x 99,2,
114,1 x 114,1, 138,9 x 116 [mm²]
Μια ενδεικτική μήτρα παρέχεται στη σελίδα 117. Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισ-
άγετε τους συντελεστές σκέδασης στο πρότυπο αρχείο Excel που παρέχεται από τη
Brainlab. Χρησιμοποιείτε ισοδύναμα μεγέθη τετράγωνου πεδίου (δηλ. 138,9 x 116 mm² →
126,4 mm²).
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
με κατάλληλη διασταυρούμενη βαθμονόμηση (βλ. Σελίδα 57).

Σελίδα 57 ☐

Διαγώνια ακτινικά προφίλ χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού:
• Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 140 x 120 mm2

• Συμπτυγμένα φύλλα MLC, μέγεθος πεδίου 138,9 x 116 mm²
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα διαγώνια ακτινικά προφίλ στο πρότυπο αρ-
χείο Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 59 ☐

Εγκάρσια προφίλ χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης:
• Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 140 x 120 mm2

• Πεδία MLC (βλ. σελίδα 118)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα εγκάρσια προφίλ στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 62 ☐

Προωθήστε τα δεδομένα της ολοκληρωμένης μέτρησης (πρότυπο αρχείο Excel) είτε απευ-
θείας στα κεντρικά γραφεία της Brainlab (radio.physics@brainlab.com) είτε στο μηχανικό
υποστήριξης της περιοχής σας.

☐

Προετοιμάστε το απαιτούμενο προφίλ δέσμης χρησιμοποιώντας το Beam Profile Editor /
Physics Administration (τρόπος λειτουργίας Machine Profile). ☐

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,48 mm
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5.12.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Ενδεικτική μήτρα

Τα δεδομένα που μετρώνται για το δικό σας γραμμικό επιταχυντή μπορεί να διαφέρουν.
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το παράδειγμα κλινικά.

Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων [mm²]

Μεγέθη πεδίου MLC [mm²] 129,2

5 0,692

9,9 0,826

19,8 0,895

29,8 0,926

39,7 0,949

59,5 0,977

79,4 0,992

99,2 1,007

114,1 1,018

126,4 1,018

Elekta Apex MLC: Πιθανοί μετρούμενοι συντελεστές σκέδασης (μόνο παραδείγματα)
• Τα γκρι πεδία πρέπει να μετρώνται σε κάθε περίπτωση.
• Τα κενά πεδία δεν επιτρέπονται (βλ. Σελίδα 57).

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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5.12.2 Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Elekta Apex MLC: Ρύθμιση πεδίου MLC για μετρήσεις προφίλ (κατεύθυνση X και Y):

Ανοικτά φύλλα:
Αρ. φύλλου: 3-16, 21-36, 45-48

Κλειστά φύλλα

Θέση φύλλου κατά
IEC 1217 -50 mm και +40 mm -29 mm

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,48 mm
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5.13 Δεδομένα δέσμης για κατευθυντήρα MHI MLC 60

Λίστα ελέγχου (πρότυπο αρχείο Excel της Brainlab, ΦΟΡΜΑ 09-623)

Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Βαθμονόμηση γραμμικού επιταχυντή (NLOut) με χρήση του βαθμονομημένου θαλάμου. Σελίδα 50 ☐

Διαρροή στον περιβάλλοντα χώρο για κλειστό πεδίο MLC, χρησιμοποιώντας το βαθμονομη-
μένο θάλαμο:
• Καταχωρήστε την τιμή NLOut στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε τις τιμές διαρροής στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε την τιμή SSD και το βάθος κανονικοποίησης στο πρότυπο αρχείο Excel

Σελίδα 53 ☐

Προφίλ δόσης βάθους (PDD/TPR) χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή
υψηλής ανάλυσης:
• Πεδία MLC

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150 [mm²]
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τις τιμές TPR ή PDD στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
(βλ. σελίδα 55).

Σελίδα 55 ☐

Συντελεστές σκέδασης χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή υψηλής ανά-
λυσης:
• Πεδία MLC

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150 [mm²]
Μια ενδεικτική μήτρα παρέχεται στη σελίδα 120. Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισ-
άγετε τους συντελεστές σκέδασης στο πρότυπο αρχείο Excel που παρέχεται από τη
Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
με κατάλληλη διασταυρούμενη βαθμονόμηση (βλ. Σελίδα 57).

Σελίδα 57 ☐

Διαγώνια ακτινικά προφίλ χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού:
• Συμπτυγμένα φύλλα MLC
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα διαγώνια ακτινικά προφίλ στο πρότυπο αρ-
χείο Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 59 ☐

Εγκάρσια προφίλ χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης:
• Πεδία MLC (βλ. σελίδα 121)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα εγκάρσια προφίλ στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 62 ☐

Προωθήστε τα δεδομένα της ολοκληρωμένης μέτρησης (πρότυπο αρχείο Excel) είτε απευ-
θείας στα κεντρικά γραφεία της Brainlab (radio.physics@brainlab.com) είτε στο μηχανικό
υποστήριξης της περιοχής σας.

☐

Προετοιμάστε το απαιτούμενο προφίλ δέσμης χρησιμοποιώντας το Beam Profile Editor /
Physics Administration (τρόπος λειτουργίας Machine Profile). ☐

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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5.13.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Ενδεικτική μήτρα

Τα δεδομένα που μετρώνται για το δικό σας γραμμικό επιταχυντή μπορεί να διαφέρουν.
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το παράδειγμα κλινικά.

Ρυθμίσεις διαφραγμάτων για το Beam Profile
Editor / Physics Administration [mm]

Μεγέθη πεδίου MLC [mm²] 150

10 x 10 0,828

20 x 20 0,934

30 x 30 0,953

40 x 40 0,964

60 x 60 0,977

80 x 80 0,988

100 x 100 1,000

120 x 120 1,010

150 x 150 1,022

Κατευθυντήρας MHI MLC 60: Πιθανοί μετρούμενοι συντελεστές σκέδασης (μόνο παραδείγματα)
• Για να καταχωρήσετε τα δεδομένα στο Beam Profile Editor / Physics Administration,
χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση μεγέθους πεδίου διαφραγμάτων 150 mm.

• Για το iPlan RT Dose 3.x, είναι σημαντικό να εμφανίζονται τουλάχιστον δύο στήλες
διαφραγμάτων. Συνεπώς, πρέπει να καταχωρήσετε τα δεδομένα MLC δύο φορές: μία φορά με
μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων 150 mm και μια δεύτερη φορά με μέγεθος πεδίου
διαφραγμάτων 152 mm.

Δεδομένα δέσμης για κατευθυντήρα MHI MLC 60
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5.13.2 Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Κατευθυντήρας MHI MLC 60: Ρύθμιση πεδίου MLC για μετρήσεις προφίλ (κατεύθυνση X και Y):

Εικόνα 18 

Ανοικτά φύλλα:
Αρ. φύλλου: 6-8, 12-19, 22-25

Κλειστά φύλλα

Θέση φύλλου κατά
IEC 1217 -50 mm και +50 mm -78 mm και -77,5 mm

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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5.14 Δεδομένα δέσμης για σύστημα Novalis

Λίστα ελέγχου (πρότυπο αρχείο Excel της Brainlab, ΦΟΡΜΑ 09-624)

Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Βαθμονόμηση γραμμικού επιταχυντή (NLOut) με χρήση του βαθμονομημένου θαλάμου:
• Διάφραγμα: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Καταχωρήστε μέγεθος τετράγωνου πεδίου 98 mm για το μέγεθος τετράγωνου
πεδίου τιμής NLout εστιασμένης δέσμης.
 

Σελίδα 50 ☐

Διαρροή στον περιβάλλοντα χώρο για ανοικτά και κλειστά διαφράγματα, χρησιμοποιώντας το
βαθμονομημένο θάλαμο:
• Καταχωρήστε την τιμή NLOut στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε τις τιμές διαρροής στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε την τιμή SSD και το βάθος κανονικοποίησης στο πρότυπο αρχείο Excel
Ανοικτό πεδίο:
• Διάφραγμα: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Σελίδα 53 ☐

Προφίλ δόσης βάθους (PDD/TPR) χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή
υψηλής ανάλυσης:
• Πεδία MLC (διαφράγματα) [mm²]

6 x 6 (8 x 8),
12 x 12 (14 x 14),
18 x 18 (20 x 20),
30 x 30 (32 x 32),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (98 x 98)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τις τιμές TPR ή PDD στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
(βλ. σελίδα 55).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εισάγετε ένα ωφέλιμο τετράγωνο πεδίο μεγέθους 98 mm για το μεγαλύτερο
προφίλ δόσης βάθους.
 

Σελίδα 55 ☐

Συντελεστές σκέδασης χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή υψηλής ανά-
λυσης:
• Πεδία διαφραγμάτων

8 x 8, 14 x 14, 20 x 20, 44 x 44, 60 x 60, 80 x 80, 98 x 98 [mm²]
• Πεδία MLC

6 x 6, 12 x 12, 18 x 18, 24 x 24, 30 x 30, 36 x 36, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100 [mm²]
Μια ενδεικτική μήτρα παρέχεται στη σελίδα 124. Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισ-
άγετε τους συντελεστές σκέδασης στο πρότυπο αρχείο Excel που παρέχεται από τη
Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
με κατάλληλη διασταυρούμενη βαθμονόμηση (βλ. Σελίδα 57).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εισάγετε ένα τετράγωνο πεδίο μεγέθους 100 mm για το μεγαλύτερο πεδίο MLC
(σειρά) και 98 mm για το μεγαλύτερο πεδίο διαφραγμάτων (στήλη).
 

Σελίδα 57 ☐

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Novalis
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Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Διαγώνια ακτινικά προφίλ χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού:
• Πεδίο MLC: 100 x 100 mm²
• Πεδίο διαφραγμάτων: 98 x 98 mm²
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα διαγώνια ακτινικά προφίλ στο πρότυπο αρ-
χείο Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 59 ☐

Εγκάρσια προφίλ χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης:
• Πεδίο διαφραγμάτων: 98 x 98 [mm²]
• Πεδία MLC (βλ. σελίδα 125)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα εγκάρσια προφίλ στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 62 ☐

Δυναμική μετατόπιση φύλλου (μόνο με δυναμική ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης)
χρησιμοποιώντας το βαθμονομημένο ανιχνευτή:
• Για την ακτινοβόληση των δυναμικών κενών μεταξύ φύλλων, χρησιμοποιήστε τα αρχεία

MLC: “M3_1.d01”, “M3_5.d01”, … , “M3_100.d01”.
• Για κάθε πεδίο: χορηγήστε 320 MU σε ρυθμό δόσης 320 MU/min.
Υπολογίστε τη δυναμική μετατόπιση φύλλου χρησιμοποιώντας το πρότυπο αρχείο Excel που
παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 67 ☐

Προωθήστε τα δεδομένα της ολοκληρωμένης μέτρησης (πρότυπο αρχείο Excel) είτε απευ-
θείας στα κεντρικά γραφεία της Brainlab (radio.physics@brainlab.com) είτε στο μηχανικό
υποστήριξης της περιοχής σας.

☐

Προετοιμάστε το απαιτούμενο προφίλ δέσμης χρησιμοποιώντας το Beam Profile Editor /
Physics Administration (τρόπος λειτουργίας Machine Profile). ☐

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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5.14.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Ενδεικτική μήτρα

Τα δεδομένα που μετρώνται για το δικό σας γραμμικό επιταχυντή μπορεί να διαφέρουν.
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το παράδειγμα κλινικά.

Ρυθμίσεις διαφραγμάτων [mm]

Μεγέθη πεδίου
MLC [mm²] 8 x 8 14 x 14 20 x 20 44 x 44 60 x 60 80 x 80 98 x 98

6 x 6 0,601 0,605 0,606 0,607 0,608 0,608 0,609

12 x 12 0,605 0,746 0,759 0,765 0,766 0,766 0,768

18 x 18 0,605 0,756 0,796 0,814 0,815 0,815 0,817

24 x 24 0,605 0,756 0,810 0,838 0,840 0,841 0,842

30 x 30 0,605 0,756 0,810 0,858 0,860 0,860 0,862

36 x 36 0,605 0,756 0,810 0,876 0,878 0,880 0,880

42 x 42 0,605 0,756 0,810 0,880 0,894 0,896 0,897

60 x 60 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,936 0,937

80 x 80 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 0,972

100 x 100 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 1,000

Σύστημα Novalis: Πιθανοί μετρούμενοι συντελεστές σκέδασης (μόνο παραδείγματα)
• Τα γκρι πεδία πρέπει να μετρώνται σε κάθε περίπτωση.
• Τα λευκά πεδία αντιπροσωπεύουν τους συνδυασμούς MLC και διαφραγμάτων που δεν
συνιστώνται για χρήση με το λογισμικό σχεδιασμού ακτινοθεραπείας της Brainlab.
Λεπτομέρειες παρέχονται στην ενότητα Σελίδα 42.

• Τα κενά πεδία δεν επιτρέπονται (βλ. Σελίδα 57).

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Novalis
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5.14.2 Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σύστημα Novalis: Ρύθμιση πεδίου MLC για μετρήσεις προφίλ (κατεύθυνση X και Y):

IEC1217: -40mm 0mm +40mm

Εικόνα 19 

Ανοικτά φύλλα:
Αρ. φύλλου: 2-4, 7-20, 24-25

Κλειστά φύλλα

Θέση φύλλου κατά
IEC 1217 -40 mm και +40 mm -50 mm

Παραπομπές

Για περισσότερα παραδείγματα δοσιμετρικών χαρακτηριστικών του συστήματος Novalis,
ανατρέξτε στους Yin et al., 2002 (βλ. γενικές παραπομπές που παρέχονται στη σελίδα 337).

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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5.15 Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian HD120
(φίλτρο επιπέδωσης λειτουργίας SRS)

Λίστα ελέγχου (πρότυπο αρχείο Excel της Brainlab, ΦΟΡΜΑ 09-625)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η λειτουργία SRS αναφέρεται στο φίλτρο επιπέδωσης λειτουργίας SRS των
γραμμικών επιταχυντών Novalis Tx και Varian Trilogy. Αυτή η λειτουργία SRS χρησιμοποιεί δέσμες
φωτονίων 6 MV και έναν υψηλό ρυθμό δόσης 1.000 MU/min σε συνδυασμό με ένα περιορισμένο
μέγιστο μέγεθος πεδίου 15 x 15 cm². Αν ο γραμμικός επιταχυντής είναι σε λειτουργία SRS,
χρησιμοποιεί διαφορετικό φίλτρο επιπέδωσης. Συνεπώς, τα δεδομένα δέσμης για τις λειτουργίες
Standard και SRS είναι ελαφρώς διαφορετικά.
 

Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Βαθμονόμηση γραμμικού επιταχυντή (NLOut) με χρήση του βαθμονομημένου θαλάμου. Σελίδα 50 ☐

Διαρροή στον περιβάλλοντα χώρο για ανοικτά και κλειστά διαφράγματα, χρησιμοποιώντας το
βαθμονομημένο θάλαμο:
• Καταχωρήστε την τιμή NLOut στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε τις τιμές διαρροής στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε την τιμή SSD και το βάθος κανονικοποίησης στο πρότυπο αρχείο Excel

Σελίδα 53 ☐

Προφίλ δόσης βάθους (PDD/TPR) χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή
υψηλής ανάλυσης:
• Πεδία MLC (διαφράγματα) [mm²]

5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
30 x 30 (32 x 32),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
120 x 120 (120 x 120),
150 x 150 (150 x 150)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τις τιμές TPR ή PDD στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
(βλ. σελίδα 55).

Σελίδα 55 ☐

Συντελεστές σκέδασης χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή υψηλής ανά-
λυσης:
• Πεδία διαφραγμάτων

8 x 8, 12 x 12, 22 x 22, 32 x 32, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150
[mm²]
• Πεδία MLC

5 x 5, 10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150
[mm²]
Μια ενδεικτική μήτρα παρέχεται στη σελίδα 128. Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισ-
άγετε τους συντελεστές σκέδασης στο πρότυπο αρχείο Excel που παρέχεται από τη
Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
με κατάλληλη διασταυρούμενη βαθμονόμηση (βλ. Σελίδα 57).

Σελίδα 57 ☐

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian HD120 (φίλτρο επιπέδωσης λειτουργίας SRS)
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Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Διαγώνια ακτινικά προφίλ χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού:
• Πεδίο διαφραγμάτων: 150 x 150 [mm²]
• Φύλλα MLC σε θέση στάθμευσης, μέγεθος πεδίου 150 x 150 mm2

Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα διαγώνια ακτινικά προφίλ στο πρότυπο αρ-
χείο Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 59 ☐

Εγκάρσια προφίλ χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης:
• Πεδίο διαφραγμάτων: 150 x 150 [mm²]
• Πεδία MLC (βλ. σελίδα 129)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα εγκάρσια προφίλ στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 62 ☐

Δυναμική μετατόπιση φύλλου (μόνο με δυναμική ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης)
χρησιμοποιώντας το βαθμονομημένο ανιχνευτή:
• Για την ακτινοβόληση των δυναμικών κενών μεταξύ φύλλων, χρησιμοποιήστε τα αρχεία

MLC: “NTx_1.d01”, “NTx_5.d01”, … , “NTx_100.d01” ή τα αντίστοιχα αρχεία DICOM
“DynLeafShift - Varian HD120 - ...dcm”.

• Σε κάθε περίπτωση: χορηγήστε 1.000 MU σε ρυθμό δόσης 1.000 MU/min.
Υπολογίστε τη δυναμική μετατόπιση φύλλου χρησιμοποιώντας το πρότυπο αρχείο Excel που
παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 67 ☐

Προωθήστε τα δεδομένα της ολοκληρωμένης μέτρησης (πρότυπο αρχείο Excel) είτε απευ-
θείας στα κεντρικά γραφεία της Brainlab (radio.physics@brainlab.com) είτε στο μηχανικό
υποστήριξης της περιοχής σας.

☐

Προετοιμάστε το απαιτούμενο προφίλ δέσμης χρησιμοποιώντας το Beam Profile Editor /
Physics Administration (τρόπος λειτουργίας Machine Profile). ☐

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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5.15.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Ενδεικτική μήτρα

Τα δεδομένα που μετρώνται για το δικό σας γραμμικό επιταχυντή μπορεί να διαφέρουν.
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το παράδειγμα κλινικά.

Ρυθμίσεις διαφραγμάτων [mm]

Μεγέθη πε-
δίου MLC
[mm²]

8 x 8 12 x 12 22 x 22 32 x 32 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 100 120 x 120 150 x 150

5 x 5 0,638 0,682 0,685 0,686 0,687 0,688 0,689 0,692 0,692 0,694

10 x 10 0,647 0,807 0,818 0,819 0,819 0,820 0,826 0,824 0,826 0,828

20 x 20 0,647 0,815 0,876 0,881 0,891 0,892 0,894 0,894 0,895 0,899

30 x 30 0,647 0,815 0,883 0,892 0,913 0,923 0,924 0,927 0,926 0,929

40 x 40 0,647 0,815 0,883 0,907 0,927 0,939 0,946 0,949 0,949 0,954

60 x 60 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,972 0,974 0,977 0,979

80 x 80 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,982 0,989 0,992 0,996

100 x 100 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,982 1,000 1,007 1,009

120 x 120 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,982 1,000 1,018 1,027

150 x 150 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,982 1,000 1,018 1,045

Σύστημα Varian HD120 (SRS): Πιθανοί μετρούμενοι συντελεστές σκέδασης (μόνο παραδείγματα)
• Τα γκρι πεδία πρέπει να μετρώνται σε κάθε περίπτωση.
• Τα λευκά πεδία αντιπροσωπεύουν τους συνδυασμούς MLC και διαφραγμάτων που δεν
συνιστώνται για χρήση με το λογισμικό σχεδιασμού ακτινοθεραπείας της Brainlab.
Λεπτομέρειες παρέχονται στην ενότητα Σελίδα 42.

• Τα κενά πεδία δεν επιτρέπονται (βλ. Σελίδα 57).

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian HD120 (φίλτρο επιπέδωσης λειτουργίας SRS)
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5.15.2 Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σύστημα Varian HD120 (SRS): Ρύθμιση πεδίου MLC για μετρήσεις προφίλ (κατεύθυνση X και Y):

Εικόνα 20 

Ανοικτά φύλλα:
Αρ. φύλλου: 13-14, 23-38, 43-52

Κλειστά φύλλα

Θέση φύλλου κατά
IEC 1217 -35 mm και +65 mm -75 mm

Παραπομπές

Για περισσότερα παραδείγματα δοσιμετρικών χαρακτηριστικών του συστήματος Varian HD120,
ανατρέξτε στους Chang et al., 2008 (βλ. γενικές παραπομπές που παρέχονται στη σελίδα 337).

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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5.16 Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian HD120
(Τρόπος λειτουργίας Τυπικής ακτινοβόλησης και
Χωρίς φίλτρο επιπέδωσης)

Λίστα ελέγχου (πρότυπο αρχείο Excel της Brainlab, ΦΟΡΜΑ 09-626)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διατίθεται υποστήριξη για δέσμες χωρίς φίλτρο επιπέδωσης για το iPlan RT 4.5 και τα
νεότερα.
 

Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Βαθμονόμηση γραμμικού επιταχυντή (NLOut) με χρήση του βαθμονομημένου θαλάμου. Σελίδα 50 ☐

Διαρροή στον περιβάλλοντα χώρο για ανοικτά και κλειστά διαφράγματα, χρησιμοποιώντας το
βαθμονομημένο θάλαμο:
• Καταχωρήστε την τιμή NLOut στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε τις τιμές διαρροής στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε την τιμή SSD και το βάθος κανονικοποίησης στο πρότυπο αρχείο Excel

Σελίδα 53 ☐

Προφίλ δόσης βάθους (PDD/TPR) χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή
υψηλής ανάλυσης:
• Πεδία MLC (διαφράγματα) [mm²]

5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
30 x 30 (32 x 32),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
140 x 140 (140 x 140),
220 x 220 (220 x 220),
300 x 220 (300 x 220)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τις τιμές TPR ή PDD στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
(βλ. σελίδα 55).

Σελίδα 55 ☐

Συντελεστές σκέδασης χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή υψηλής ανά-
λυσης:
• Πεδία διαφραγμάτων

8 x 8, 12 x 12, 22 x 22, 32 x 32, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 220 x 220,
300 x 220 [mm²]
• Πεδία MLC

5 x 5, 10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 220 x 220,
300 x 220 [mm²]
Μια ενδεικτική μήτρα παρέχεται στη σελίδα 132. Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισ-
άγετε τους συντελεστές σκέδασης στο πρότυπο αρχείο Excel που παρέχεται από τη
Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
με κατάλληλη διασταυρούμενη βαθμονόμηση (βλ. Σελίδα 57).

Σελίδα 57 ☐

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian HD120 (Τρόπος λειτουργίας Τυπικής ακτινοβόλησης και Χωρίς φίλτρο επιπέδωσης)
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Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Διαγώνια ακτινικά προφίλ χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού:
• Πεδίο διαφραγμάτων: 400 x 400 [mm²]
• Φύλλα MLC σε θέση στάθμευσης, μέγεθος πεδίου 400 x 400 mm2

Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα διαγώνια ακτινικά προφίλ στο πρότυπο αρ-
χείο Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 59 ☐

Εγκάρσια προφίλ χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης:
• Πεδίο διαφραγμάτων: 150 x 150 [mm²]
• Πεδία MLC (βλ. σελίδα 133)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα εγκάρσια προφίλ στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 62 ☐

Δυναμική μετατόπιση φύλλου (μόνο με δυναμική ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης)
χρησιμοποιώντας το βαθμονομημένο ανιχνευτή:
• Για την ακτινοβόληση των δυναμικών κενών μεταξύ φύλλων, χρησιμοποιήστε τα αρχεία

MLC: “NTx_1.d01”, “NTx_5.d01”, … , “NTx_100.d01” ή τα αντίστοιχα αρχεία DICOM
“DynLeafShift - Varian HD120 - ...dcm”.

• Για κάθε πεδίο: χορηγήστε 300 MU σε ρυθμό δόσης 300 MU/min.
Χρησιμοποιήστε έναν κατάλληλο συνδυασμό m MU και m MU/min αν ο ρυθμός δόσης
300 MU/min δεν είναι διαθέσιμος.
Υπολογίστε τη δυναμική μετατόπιση φύλλου χρησιμοποιώντας το πρότυπο αρχείο Excel που
παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 67 ☐

Προωθήστε τα δεδομένα της ολοκληρωμένης μέτρησης (πρότυπο αρχείο Excel) είτε απευ-
θείας στα κεντρικά γραφεία της Brainlab (radio.physics@brainlab.com) είτε στο μηχανικό
υποστήριξης της περιοχής σας.

☐

Προετοιμάστε το απαιτούμενο προφίλ δέσμης χρησιμοποιώντας το Beam Profile Editor /
Physics Administration (τρόπος λειτουργίας Machine Profile). ☐

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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5.16.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Ενδεικτική μήτρα

Τα δεδομένα που μετρώνται για το δικό σας γραμμικό επιταχυντή μπορεί να διαφέρουν.
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το παράδειγμα κλινικά.

Ρυθμίσεις διαφραγμάτων [mm]

Μεγέθη
πεδίου
MLC
[mm²]

8 x 8 12 x 12
 22 x 22 32 x 32

 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 100
 

140 x 140
 

220 x 220
 

300 x 220
 
(254 x 
254)

5 x 5 0,6356 0,6673 0,6726 0,6729 0,6739 0,6758 0,6768 0,6791 0,6804 0,6870 0,6860

10 x 10 0,6608 0,7649 0,7754 0,7770 0,7787 0,7800 0,7819 0,7832 0,7852 0,7924 0,7931

20 x 20 0,6608 0,7747 0,8337 0,8412 0,8507 0,8546 0,8572 0,8579 0,8612 0,8677 0,8690

30 x 30 0,6608 0,7747 0,8389 0,8583 0,8782 0,8919 0,8959 0,8978 0,9011 0,9077 0,9090

40 x 40 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8939 0,9122 0,9234 0,9273 0,9306 0,9371 0,9384

60 x 60 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9542 0,9640 0,9725 0,9797 0,9823

80 x 80 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 0,9856 0,9987 1,0079 1,0105

100 x 100
 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0190 1,0295 1,0314

140 x 140
 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,0655 1,0655

220 x 220
 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,1054 1,1133

300 x 220
 
(254 x 
254)

0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,1054 1,1244

Σύστημα Varian HD120 (Τρόπος λειτουργίας Tυπικής ακτινοβόλησης): Πιθανοί μετρούμενοι
συντελεστές σκέδασης (μόνο παραδείγματα)
• Τα γκρι πεδία πρέπει να μετρώνται σε κάθε περίπτωση.
• Τα λευκά πεδία αντιπροσωπεύουν τους συνδυασμούς MLC και διαφραγμάτων που δεν
συνιστώνται για χρήση με το λογισμικό σχεδιασμού ακτινοθεραπείας της Brainlab.
Λεπτομέρειες παρέχονται στην ενότητα Σελίδα 42.

• Τα κενά πεδία δεν επιτρέπονται (βλ. Σελίδα 57).
• Για τους συντελεστές σκέδασης που μετρήθηκαν για ένα ορθογώνιο πεδίο μεγέθους

300 x 220 mm², πρέπει να χρησιμοποιηθεί το ισοδύναμο τετράγωνο πεδίο μεγέθους 254 mm
στο Beam Profile Editor / Physics Administration.

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian HD120 (Τρόπος λειτουργίας Τυπικής ακτινοβόλησης και Χωρίς φίλτρο επιπέδωσης)
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5.16.2 Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σύστημα Varian HD120 (Τρόπος λειτουργίας Tυπικής ακτινοβόλησης): Ρύθμιση πεδίου MLC για
μετρήσεις προφίλ (κατεύθυνση X και Y):

Εικόνα 21 

Ανοικτά φύλλα:
Αρ. φύλλου: 13-14, 23-38, 43-52

Κλειστά φύλλα

Θέση φύλλου κατά
IEC 1217 -35 mm και +65 mm -75 mm

Παραπομπές

Για περισσότερα παραδείγματα δοσιμετρικών χαρακτηριστικών του συστήματος Varian HD120,
ανατρέξτε στους Chang et al., 2008 (βλ. γενικές παραπομπές που παρέχονται στη σελίδα 337).

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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5.17 Δεδομένα δέσμης για σύστημα Siemens 3-D (58
και 82 φύλλων)

Λίστα ελέγχου (πρότυπο αρχείο Excel της Brainlab, ΦΟΡΜΑ 09-628)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διατίθεται υποστήριξη για δέσμες χωρίς φίλτρο επιπέδωσης (μη επίπεδες) για το
iPlan RT 4.5 και τα νεότερα.
 

Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Βαθμονόμηση γραμμικού επιταχυντή (NLOut) με χρήση του βαθμονομημένου θαλάμου:
• Άνοιγμα διαφράγματος Y: 100 mm
• Πεδίο MLC: 100 x 110 mm²

Σελίδα 50 ☐

Διαρροή στον περιβάλλοντα χώρο για ανοικτά και κλειστά διαφράγματα, χρησιμοποιώντας το
βαθμονομημένο θάλαμο:
• Καταχωρήστε την τιμή NLOut στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε τις τιμές διαρροής στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε την τιμή SSD και το βάθος κανονικοποίησης στο πρότυπο αρχείο Excel
Ανοικτό πεδίο:
• Άνοιγμα διαφράγματος Y: 100 mm
• Πεδίο MLC (διατομή επιπέδων x εντός επιπέδου): 100 x 110 mm²

Σελίδα 53 ☐

Προφίλ δόσης βάθους (PDD/TPR) χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή
υψηλής ανάλυσης:
• Πεδία MLC (διάφραγμα Y) [mm²]

10 x 10 (12),
30 x 30 (32),
50 x 50 (50),
70 x 70 (70),
90 x 90 (90),
130 x 130 (130),
190 x 190 (190),
270 x 270 (270),
400 x 400 (400)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τις τιμές TPR ή PDD στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
(βλ. σελίδα 55).

Σελίδα 55 ☐

Συντελεστές σκέδασης χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή υψηλής ανά-
λυσης:
• Ανοίγματα διαφράγματος Y

12, 32, 50, 70, 90, 130, 190, 270, 400 [mm]
• Πεδία MLC

10 x 10, 30 x 30, 50 x 50, 70 x 70, 90 x 90, 130 x 130, 190 x 190, 270 x 270, 400 x 400
[mm²]
Μια ενδεικτική μήτρα παρέχεται στη σελίδα 136. Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισ-
άγετε τους συντελεστές σκέδασης στο πρότυπο αρχείο Excel που παρέχεται από τη
Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
με κατάλληλη διασταυρούμενη βαθμονόμηση (βλ. Σελίδα 57).

Σελίδα 57 ☐

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Siemens 3-D (58 και 82 φύλλων)
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Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Διαγώνια ακτινικά προφίλ χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού:
• Συμπτυγμένα διαφράγματα, άνοιγμα Y 400 mm
• Συμπτυγμένα φύλλα MLC, μέγεθος πεδίου 400 x 400 mm2

Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα διαγώνια ακτινικά προφίλ στο πρότυπο αρ-
χείο Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 59 ☐

Εγκάρσια προφίλ χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης:
• Ανοίγματα διαφράγματος Y
Διάφραγμα Y1 στα -57 mm, διάφραγμα Y2 στα 77 mm (περιθώριο 2 mm για άνοιγμα πεδίου
MLC)
• Πεδία MLC (βλ. σελίδα 137)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα εγκάρσια προφίλ στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 62 ☐

Προωθήστε τα δεδομένα της ολοκληρωμένης μέτρησης (πρότυπο αρχείο Excel) είτε απευ-
θείας στα κεντρικά γραφεία της Brainlab (radio.physics@brainlab.com) είτε στο μηχανικό
υποστήριξης της περιοχής σας.

☐

Προετοιμάστε το απαιτούμενο προφίλ δέσμης χρησιμοποιώντας το Beam Profile Editor /
Physics Administration (τρόπος λειτουργίας Machine Profile). ☐

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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5.17.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Ενδεικτική μήτρα

Τα δεδομένα που μετρώνται για το δικό σας γραμμικό επιταχυντή μπορεί να διαφέρουν.
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το παράδειγμα κλινικά.

Ρυθμίσεις μεγέθους πεδίου διαφράγματος Υ [mm]

Μεγέθη πεδίου
MLC [mm²] 12 32 50 70 90 130 190 270 400

10 x 10 0,6760 0,6790 0,6810 0,6800 0,6810 0,6840 0,6860 0,6920 0,6920

30 x 30 0,6905 0,7800 0,7870 0,7870 0,7880 0,7920 0,7930 0,8010 0,8010

50 x 50 0,6905 0,7830 0,8230 0,8260 0,8270 0,8310 0,8330 0,8420 0,8420

70 x 70 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8530 0,8560 0,8580 0,8660 0,8660

90 x 90 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8800 0,8880 0,8930 0,8980 0,8980

130 x 130 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8800 0,9200 0,9250 0,9320 0,9320

190 x 190 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8800 0,9200 0,9410 0,9520 0,9600

270 x 270 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8800 0,9200 0,9410 0,9770 0,9820

400 x 400 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8800 0,9200 0,9410 0,9770 1,0050

Σύστημα Siemens 3-D (58 και 82 φύλλων): Πιθανοί μετρούμενοι συντελεστές σκέδασης (μόνο
παραδείγματα)
• Τα γκρι πεδία πρέπει να μετρώνται σε κάθε περίπτωση.
• Τα λευκά πεδία αντιπροσωπεύουν τους συνδυασμούς MLC και διαφραγμάτων που δεν
συνιστώνται για χρήση με το λογισμικό σχεδιασμού ακτινοθεραπείας της Brainlab.
Λεπτομέρειες παρέχονται στην ενότητα Σελίδα 42.

• Τα κενά πεδία δεν επιτρέπονται (βλ. Σελίδα 57).

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Siemens 3-D (58 και 82 φύλλων)
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5.17.2 Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σύστημα Siemens 3-D (58 και 82 φύλλων): Ρύθμιση πεδίου MLC για μετρήσεις προφίλ
(κατεύθυνση X και Y):

Εικόνα 22 

Ανοιχτά φύλλα για κατευθυντήρα
3-D MLC 58: Αρ. φύλλου: 10,
13-17, 19-22
Ανοιχτά φύλλα για κατευθυντήρα
3-D MLC 82: Αρ. φύλλου: 16,
19-23, 25-28

Κλειστά φύλλα:

Θέση φύλλου κατά
IEC 1217 -25 mm και +95 mm -25 mm

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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5.18 Δεδομένα δέσμης για σύστημα Siemens 160

Λίστα ελέγχου (πρότυπο αρχείο Excel της Brainlab, ΦΟΡΜΑ 09-627)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διατίθεται υποστήριξη για δέσμες χωρίς φίλτρο επιπέδωσης (μη επίπεδες) για το
iPlan RT 4.5 και τα νεότερα.
 

Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Βαθμονόμηση γραμμικού επιταχυντή (NLOut) με χρήση του βαθμονομημένου θαλάμου.
• Άνοιγμα διαφράγματος Y: 100 mm
• Πεδίο MLC: 100 x 100 mm²

Σελίδα 50 ☐

Διαρροή στον περιβάλλοντα χώρο για ανοιχτό και κλειστό διάφραγμα Υ, χρησιμοποιώντας το
βαθμονομημένο θάλαμο:
• Καταχωρήστε την τιμή NLOut στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε τις τιμές διαρροής στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε την τιμή SSD και το βάθος κανονικοποίησης στο πρότυπο αρχείο Excel

Σελίδα 53 ☐

Προφίλ δόσης βάθους (PDD/TPR) χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή
υψηλής ανάλυσης:
• Πεδία MLC (διάφραγμα Y) [mm²]

10 x 10 (12),
20 x 20 (22),
30 x 30 (32),
40 x 40 (42),
60 x 60 (60),
80 x 80 (80),
100 x 100 (100),
140 x 140 (140),
200 x 200 (200),
300 x 300 (300),
400 x 400 (400)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τις τιμές TPR ή PDD στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
(βλ. σελίδα 55).

Σελίδα 55 ☐

Συντελεστές σκέδασης χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή υψηλής ανά-
λυσης:
• Ανοίγματα διαφράγματος Y

12, 22, 32, 42, 60, 80, 100, 140, 200, 300, 400 [mm]
• Πεδία MLC

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200,
300 x 300, 400 x 400 [mm²]
Μια ενδεικτική μήτρα παρέχεται στη σελίδα 140. Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισ-
άγετε τους συντελεστές σκέδασης στο πρότυπο αρχείο Excel που παρέχεται από τη
Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
με κατάλληλη διασταυρούμενη βαθμονόμηση (βλ. Σελίδα 57).

Σελίδα 57 ☐

Διαγώνια ακτινικά προφίλ χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού:
• Άνοιγμα διαφράγματος Y: 400 [mm]
• Συμπτυγμένα φύλλα MLC, μέγεθος πεδίου 400 x 400 mm2

Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα διαγώνια ακτινικά προφίλ στο πρότυπο αρ-
χείο Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 59 ☐

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Siemens 160
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Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Εγκάρσια προφίλ χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης:
• Ανοίγματα διαφράγματος Y
Διάφραγμα Y1 στα -72 mm, διάφραγμα Y2 στα 52 mm (περιθώριο 2 mm για άνοιγμα πεδίου
MLC)
• Πεδία MLC (βλ. σελίδα 141)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα εγκάρσια προφίλ στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 62 ☐

Προωθήστε τα δεδομένα της ολοκληρωμένης μέτρησης (πρότυπο αρχείο Excel) είτε απευ-
θείας στα κεντρικά γραφεία της Brainlab (radio.physics@brainlab.com) είτε στο μηχανικό
υποστήριξης της περιοχής σας.

☐

Προετοιμάστε το απαιτούμενο προφίλ δέσμης χρησιμοποιώντας το Beam Profile Editor /
Physics Administration (τρόπος λειτουργίας Machine Profile). ☐

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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5.18.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Ενδεικτική μήτρα

Τα δεδομένα που μετρώνται για το δικό σας γραμμικό επιταχυντή μπορεί να διαφέρουν.
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το παράδειγμα κλινικά.

Ρυθμίσεις μεγέθους πεδίου διαφράγματος Υ [mm]

Μεγέθη πε-
δίου MLC
[mm²]

12 22 32 42 60 80 100 140 200 300 400

10 x 10 0,7649 0,7754 0,7770 0,7787 0,7800 0,7819 0,7832 0,7852 0,7924 0,7931 0,7931

20 x 20 0,7747 0,8337 0,8412 0,8507 0,8546 0,8572 0,8579 0,8612 0,8677 0,8690 0,8690

30 x 30 0,7747 0,8389 0,8583 0,8782 0,8919 0,8959 0,8978 0,9011 0,9077 0,9090 0,9090

40 x 40 0,7747 0,8389 0,8689 0,8939 0,9122 0,9234 0,9273 0,9306 0,9371 0,9384 0,9384

60 x 60 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9542 0,9640 0,9725 0,9797 0,9823 0,9823

80 x 80 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 0,9856 0,9987 1,0079 1,0105 1,0105

100 x 100 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0190 1,0295 1,0314 1,0314

140 x 140 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,0655 1,0655 1,0655

200 x 200 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,1054 1,1133 1,1133

300 x 300 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,1054 1,1244 1,1244

400 x 400 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,1054 1,1244 1,1244

Κατευθυντήρας Siemens 160 MLC: Πιθανοί μετρούμενοι συντελεστές σκέδασης (μόνο
παραδείγματα)
• Τα γκρι πεδία πρέπει να μετρώνται σε κάθε περίπτωση.
• Τα λευκά πεδία αντιπροσωπεύουν τους συνδυασμούς MLC και διαφραγμάτων που δεν
συνιστώνται για χρήση με το λογισμικό σχεδιασμού ακτινοθεραπείας της Brainlab.
Λεπτομέρειες παρέχονται στην ενότητα Σελίδα 42.

• Τα κενά πεδία δεν επιτρέπονται (βλ. Σελίδα 57).

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Siemens 160
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5.18.2 Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Κατευθυντήρας Siemens 160 MLC: Ρύθμιση πεδίου MLC για μετρήσεις προφίλ (κατεύθυνση X και
Y):

Εικόνα 23 

Ανοικτά φύλλα:
Αρ. φύλλου: 27-34, 37-44, 49-50

Κλειστά φύλλα

Θέση φύλλου κατά
IEC 1217 -75 mm και +25 mm -175 mm

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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5.19 Δεδομένα δέσμης για σύστημα Siemens
ModuLeaf

Λίστα ελέγχου (πρότυπο αρχείο Excel της Brainlab, ΦΟΡΜΑ 09-629)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διατίθεται υποστήριξη για δέσμες χωρίς φίλτρο επιπέδωσης για το iPlan RT 4.5 και τα
νεότερα.
 

Οι προδιαγραφές μεγέθους πεδίου διαφραγμάτων και MLC στον παρακάτω πίνακα
βασίζονται σε ένα ισοκεντρικό εύρος φύλλου 2,5 mm. Αυτή είναι μια τιμή κατά προσέγγιση
για το σύστημα ModuLeaf, προσαρτημένο σε ένα γραμμικό επιταχυντή Siemens με SCD
στα 678,6 mm ή σε ένα γραμμικό επιταχυντή Elekta με SCD στα 673,6 mm. Για
εγκαταστάσεις με SCD εκτός αυτού του εύρους, τα μεγέθη πεδίου πρέπει να
προσαρμόζονται ανάλογα.

Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Λάβετε την απόσταση πηγής-κατευθυντήρα (SCD) από το σύστημα MLC και καταχωρήστε
την τιμή στο πρότυπο αρχείο Excel. ☐

Βαθμονόμηση γραμμικού επιταχυντή (NLOut) με χρήση του βαθμονομημένου θαλάμου. Σελίδα 50 ☐

Διαρροή στον περιβάλλοντα χώρο για ανοικτά και κλειστά διαφράγματα, χρησιμοποιώντας το
βαθμονομημένο θάλαμο:
• Καταχωρήστε την τιμή NLOut στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε τις τιμές διαρροής στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε την τιμή SSD και το βάθος κανονικοποίησης στο πρότυπο αρχείο Excel

Σελίδα 53 ☐

Προφίλ δόσης βάθους (PDD/TPR) χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή
υψηλής ανάλυσης:
• Πεδία MLC (διαφραγμάτων) [mm²] (διατομή επιπέδων x εντός επιπέδου)

5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
15 x 15 (18 x 18),
20 x 20 (22 x 22),
30 x 30 (32 x 32),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
120 x 100 (120 x 100)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τις τιμές TPR ή PDD στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab. Χρησιμοποιείτε πάντα ισοδύναμα μεγέθη τετράγωνου
πεδίου (δηλ. 120 x 100 mm² → 109 mm).
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
(βλ. σελίδα 55).

Σελίδα 55 ☐

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Siemens ModuLeaf
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Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Συντελεστές σκέδασης χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή υψηλής ανά-
λυσης:
• Πεδία διαφραγμάτων (διατομή επιπέδων x εντός επιπέδου)

8 x 8, 12 x 12, 22 x 22, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 100 [mm²]
• Πεδία MLC (διατομή επιπέδων x εντός επιπέδου)

5 x 5, 10 x 10, 15 x 15, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 100
[mm²]
Μια ενδεικτική μήτρα παρέχεται στη σελίδα 144. Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισ-
άγετε τους συντελεστές σκέδασης στο πρότυπο αρχείο Excel που παρέχεται από τη
Brainlab. Χρησιμοποιείτε πάντα ισοδύναμα μεγέθη τετράγωνου πεδίου (δηλ. 120 x 100 mm²
→ 109 mm).
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
με κατάλληλη διασταυρούμενη βαθμονόμηση (βλ. Σελίδα 57).

Σελίδα 57 ☐

Διαγώνια ακτινικά προφίλ χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού:
• Πεδίο MLC: 120 x 100 mm2

• Πεδίο διαφραγμάτων: 120 x 100 mm2

Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα διαγώνια ακτινικά προφίλ στο πρότυπο αρ-
χείο Excel που παρέχεται από τη Brainlab.
Εάν χρησιμοποιείται ο Raw Data Mode Physics Administration ΜΗΝ αφαιρείτε το MLC
(βλ. σελίδα 281).

Σελίδα 59 ☐

Εγκάρσια προφίλ χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης:
• Πεδίο διαφραγμάτων (διατομή επιπέδων x εντός επιπέδου) 100 x 100 mm²
• Πεδία MLC (βλ. σελίδα 145)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα εγκάρσια προφίλ στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 62 ☐

Προωθήστε τα δεδομένα της ολοκληρωμένης μέτρησης (πρότυπο αρχείο Excel) είτε απευ-
θείας στα κεντρικά γραφεία της Brainlab (radio.physics@brainlab.com) είτε στο μηχανικό
υποστήριξης της περιοχής σας.

☐

Προετοιμάστε το απαιτούμενο προφίλ δέσμης χρησιμοποιώντας το Beam Profile Editor /
Physics Administration (τρόπος λειτουργίας Machine Profile). ☐

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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5.19.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Ενδεικτική μήτρα

Τα δεδομένα που μετρώνται για το δικό σας γραμμικό επιταχυντή μπορεί να διαφέρουν.
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το παράδειγμα κλινικά.

Ρυθμίσεις διαφραγμάτων [mm]

Μεγέθη πε-
δίου MLC
[mm²]

8 x 8 12 x 12 22 x 22 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 100 120 x 100
(109²)

5 x 5 0,423 0,468 0,470 0,471 0,472 0,474 0,474 0,475

10 x 10 0,451 0,723 0,737 0,738 0,737 0,744 0,745 0,744

15 x 15 0,451 0,743 0,815 0,828 0,830 0,831 0,832 0,832

20 x 20 0,451 0,743 0,848 0,867 0,874 0,875 0,876 0,876

30 x 30 0,451 0,743 0,868 0,897 0,910 0,917 0,920 0,920

40 x 40 0,451 0,743 0,868 0,912 0,927 0,937 0,943 0,945

60 x 60 0,451 0,743 0,868 0,919 0,950 0,963 0,971 0,973

80 x 80 0,451 0,743 0,868 0,919 0,950 0,979 0,990 0,993

100 x 100 0,451 0,743 0,868 0,919 0,950 0,979 1,000 1,007

120 x 100
(109²) 0,451 0,743 0,868 0,919 0,950 0,979 1,000 1,009

Σύστημα Siemens ModuLeaf: Πιθανοί μετρούμενοι συντελεστές σκέδασης (μόνο παραδείγματα)
• Τα γκρι πεδία πρέπει να μετρώνται σε κάθε περίπτωση.
• Τα λευκά πεδία αντιπροσωπεύουν τους συνδυασμούς MLC και διαφραγμάτων που δεν
συνιστώνται για χρήση με το λογισμικό σχεδιασμού ακτινοθεραπείας της Brainlab.
Λεπτομέρειες παρέχονται στην ενότητα Σελίδα 42.

• Τα κενά πεδία δεν επιτρέπονται (βλ. Σελίδα 57).

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Siemens ModuLeaf
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5.19.2 Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σύστημα Siemens ModuLeaf: Ρύθμιση πεδίου MLC για μετρήσεις προφίλ (κατεύθυνση X και Y):

Εικόνα 24 

Ανοικτά φύλλα:
Αρ. φύλλου: 7-12, 15-26, 33-34

Κλειστά φύλλα: (κενό μετα-
ξύ φύλλων 5 mm)

Θέση φύλλου κατά
IEC 1217 -40 mm και +40 mm -60 mm και -55 mm

Σημαντικές σημειώσεις

• Όλα τα μεγέθη πεδίου που καθορίζονται σε αυτό το έγγραφο αναφέρονται στην τυπική
απόσταση προσάρτησης του κατευθυντήρα ModuLeaf MLC για όλους τους γραμμικούς
επιταχυντές της Siemens, που σημαίνει SCD = 678,6 mm (μετρημένη ανάμεσα στην πηγή και
στο κάτω άκρο του κατευθυντήρα). Ελέγξτε αν ο δικός σας εγκατεστημένος κατευθυντήρας
MLC χρησιμοποιεί αυτήν την τιμή SCD. Αν η τιμή SCD που χρησιμοποιείται αποκλίνει
περισσότερο από 1% από τα 678,6 mm, επικοινωνήστε με τη Brainlab για βοήθεια, καθώς τα
μεγέθη πεδίου πρέπει να ρυθμιστούν αναλόγως.

• Βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα των διαφραγμάτων δεν υπερβαίνει ποτέ τα 120 x 100 mm² ενόσω
είναι προσαρτημένος ο κατευθυντήρας MLC.

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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5.20 Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 52

Λίστα ελέγχου (πρότυπο αρχείο Excel της Brainlab, ΦΟΡΜΑ 09-630)

Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Βαθμονόμηση γραμμικού επιταχυντή (NLOut) με χρήση του βαθμονομημένου θαλάμου. Σελίδα 50 ☐

Διαρροή στον περιβάλλοντα χώρο για ανοικτά και κλειστά διαφράγματα, χρησιμοποιώντας το
βαθμονομημένο θάλαμο:
• Καταχωρήστε την τιμή NLOut στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε τις τιμές διαρροής στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε την τιμή SSD και το βάθος κανονικοποίησης στο πρότυπο αρχείο Excel

Σελίδα 53 ☐

Προφίλ δόσης βάθους (PDD/TPR) χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή
υψηλής ανάλυσης:
• Πεδία MLC (διαφράγματα) [mm²]

20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
140 x 140 (140 x 140),
200 x 200 (200 x 200),
290 x 256 (290 x 256)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τις τιμές TPR ή PDD στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
(βλ. σελίδα 55).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εισάγετε ισοδύναμο τετράγωνο πεδίο μεγέθους 272 mm για το μεγαλύτερο προ-
φίλ δόσης βάθους.
 

Σελίδα 55 ☐

Συντελεστές σκέδασης χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή υψηλής ανά-
λυσης:
• Πεδία διαφράγματος

22 x 22, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200, 290 x 256 [mm²]
• Πεδία MLC

20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200, 290 x 256 [mm²]
Μια ενδεικτική μήτρα παρέχεται στη σελίδα 148. Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισ-
άγετε τους συντελεστές σκέδασης στο πρότυπο αρχείο Excel που παρέχεται από τη
Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
με κατάλληλη διασταυρούμενη βαθμονόμηση (βλ. Σελίδα 57).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εισάγετε ισοδύναμο τετράγωνο πεδίο μεγέθους 272 mm για το μεγαλύτερο μέγε-
θος πεδίου.
 

Σελίδα 57 ☐

Διαγώνια ακτινικά προφίλ χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού:
• Πεδίο διαφραγμάτων: 400 x 400 [mm²]
• Συμπτυγμένα φύλλα MLC, μέγεθος πεδίου 400 x 400 mm2

Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα διαγώνια ακτινικά προφίλ στο πρότυπο αρ-
χείο Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 59 ☐

Εγκάρσια προφίλ χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης:
• Πεδίο διαφραγμάτων: 150 x 150 [mm²]
• Πεδία MLC (βλ. σελίδα 149)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα εγκάρσια προφίλ στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 62 ☐

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 52
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Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Δυναμική μετατόπιση φύλλου (μόνο με δυναμική ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης)
χρησιμοποιώντας το βαθμονομημένο ανιχνευτή:
• Για την ακτινοβόληση των δυναμικών κενών μεταξύ φύλλων, χρησιμοποιήστε τα αρχεία

MLC: “V52_1.d01”, “V52_5.d01”, … , “V52_100.d01”.
• Για κάθε πεδίο: χορηγήστε 300 MU σε ρυθμό δόσης 300 MU/min.
Υπολογίστε τη δυναμική μετατόπιση φύλλου χρησιμοποιώντας το πρότυπο αρχείο Excel που
παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 67 ☐

Προωθήστε τα δεδομένα της ολοκληρωμένης μέτρησης (πρότυπο αρχείο Excel) είτε απευ-
θείας στα κεντρικά γραφεία της Brainlab (radio.physics@brainlab.com) είτε στο μηχανικό
υποστήριξης της περιοχής σας.

☐

Προετοιμάστε το απαιτούμενο προφίλ δέσμης χρησιμοποιώντας το Beam Profile Editor /
Physics Administration (τρόπος λειτουργίας Machine Profile). ☐

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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5.20.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Ενδεικτική μήτρα

Τα δεδομένα που μετρώνται για το δικό σας γραμμικό επιταχυντή μπορεί να διαφέρουν.
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το παράδειγμα κλινικά.

Ρυθμίσεις διαφραγμάτων [mm]

Μεγέθη πε-
δίου MLC
[mm²]

22 x 22 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 100 140 x 140 200 x 200 290 x 256 (272
x 272)

20 x 20 0,7825 0,7865 0,7870 0,7880 0,7920 0,7930 0,8010 0,8010

40 x 40 0,7830 0,8310 0,8490 0,8530 0,8560 0,8580 0,8660 0,8660

60 x 60 0,7830 0,8400 0,8710 0,8800 0,8880 0,8930 0,8980 0,8980

80 x 80 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9080 0,9130 0,9190 0,9190

100 x 100 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9250 0,9320 0,9320

140 x 140 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9520 0,9600

200 x 200 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 0,9820

290 x 256 (272
x 272) 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 1,0050

Σύστημα Varian 52: Πιθανοί μετρούμενοι συντελεστές σκέδασης (μόνο παραδείγματα)
• Τα γκρι πεδία πρέπει να μετρώνται σε κάθε περίπτωση.
• Τα λευκά πεδία αντιπροσωπεύουν τους συνδυασμούς MLC και διαφραγμάτων που δεν
συνιστώνται για χρήση με το λογισμικό σχεδιασμού ακτινοθεραπείας της Brainlab.
Λεπτομέρειες παρέχονται στην ενότητα Σελίδα 42.

• Τα κενά πεδία δεν επιτρέπονται (βλ. Σελίδα 57).
• Για τους συντελεστές σκέδασης που μετρήθηκαν για ένα ορθογώνιο πεδίο μεγέθους

290 x 256 mm², πρέπει να χρησιμοποιηθεί το ισοδύναμο τετράγωνο πεδίο μεγέθους 272 mm
στο Beam Profile Editor / Physics Administration.

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 52
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5.20.2 Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σύστημα Varian 52: Ρύθμιση πεδίου MLC για μετρήσεις προφίλ (κατεύθυνση X και Y):

Εικόνα 25 

Ανοικτά φύλλα:
Αρ. φύλλου: 9, 12-15, 17-20

Κλειστά φύλλα

Θέση φύλλου κατά
IEC 1217 -35 mm και +65 mm -85 mm

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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5.21 Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 80

Λίστα ελέγχου (πρότυπο αρχείο Excel της Brainlab, ΦΟΡΜΑ 09-631)

Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Βαθμονόμηση γραμμικού επιταχυντή (NLOut) με χρήση του βαθμονομημένου θαλάμου. Σελίδα 50 ☐

Διαρροή στον περιβάλλοντα χώρο για ανοικτά και κλειστά διαφράγματα, χρησιμοποιώντας το
βαθμονομημένο θάλαμο:
• Καταχωρήστε την τιμή NLOut στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε τις τιμές διαρροής στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε την τιμή SSD και το βάθος κανονικοποίησης στο πρότυπο αρχείο Excel

Σελίδα 53 ☐

Προφίλ δόσης βάθους (PDD/TPR) χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή
υψηλής ανάλυσης:
• Πεδία MLC (διαφράγματα) [mm²]

20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
140 x 140 (140 x 140),
200 x 200 (200 x 200),
290 x 300 (290 x 300)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τις τιμές TPR ή PDD στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
(βλ. σελίδα 55).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εισάγετε ισοδύναμο τετράγωνο πεδίο μεγέθους 295 mm για το μεγαλύτερο προ-
φίλ δόσης βάθους.
 

Σελίδα 55 ☐

Συντελεστές σκέδασης χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή υψηλής ανά-
λυσης:
• Πεδία διαφραγμάτων

22 x 22, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200, 290 x 300 [mm²]
• Πεδία MLC

20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200, 290 x 300 [mm²]
Μια ενδεικτική μήτρα παρέχεται στη σελίδα 152. Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισ-
άγετε τους συντελεστές σκέδασης στο πρότυπο αρχείο Excel που παρέχεται από τη
Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
με κατάλληλη διασταυρούμενη βαθμονόμηση (βλ. Σελίδα 57).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εισάγετε ισοδύναμο τετράγωνο πεδίο μεγέθους 295 mm για το μεγαλύτερο προ-
φίλ δόσης βάθους.
 

Σελίδα 57 ☐

Διαγώνια ακτινικά προφίλ χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού:
• Πεδίο διαφραγμάτων: 400 x 400 [mm²]
• Συμπτυγμένα φύλλα MLC, μέγεθος πεδίου 400 x 400 mm2

Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα διαγώνια ακτινικά προφίλ στο πρότυπο αρ-
χείο Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 59 ☐

Εγκάρσια προφίλ χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης:
• Πεδίο διαφραγμάτων: 150 x 150 [mm²]
• Πεδία MLC (βλ. σελίδα 153)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα εγκάρσια προφίλ στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 62 ☐

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 80
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Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Δυναμική μετατόπιση φύλλου (μόνο με δυναμική ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης)
χρησιμοποιώντας το βαθμονομημένο ανιχνευτή:
• Για την ακτινοβόληση των δυναμικών κενών μεταξύ φύλλων, χρησιμοποιήστε τα αρχεία

MLC: “V80_1.d01”, “V80_5.d01”, … , “V80_100.d01”.
• Για κάθε πεδίο: χορηγήστε 300 MU σε ρυθμό δόσης 300 MU/min.
Υπολογίστε τη δυναμική μετατόπιση φύλλου χρησιμοποιώντας το πρότυπο αρχείο Excel που
παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 67 ☐

Προωθήστε τα δεδομένα της ολοκληρωμένης μέτρησης (πρότυπο αρχείο Excel) είτε απευ-
θείας στα κεντρικά γραφεία της Brainlab (radio.physics@brainlab.com) είτε στο μηχανικό
υποστήριξης της περιοχής σας.

☐

Προετοιμάστε το απαιτούμενο προφίλ δέσμης χρησιμοποιώντας το Beam Profile Editor /
Physics Administration (τρόπος λειτουργίας Machine Profile). ☐

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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5.21.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Ενδεικτική μήτρα

Τα δεδομένα που μετρώνται για το δικό σας γραμμικό επιταχυντή μπορεί να διαφέρουν.
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το παράδειγμα κλινικά.

Ρυθμίσεις διαφραγμάτων [mm]

Μεγέθη πε-
δίου MLC
[mm²]

22 x 22 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 100 140 x 140 200 x 200 290 x 300 (295
x 295)

20 x 20 0,7825 0,7865 0,7870 0,7880 0,7920 0,7930 0,8010 0,8010

40 x 40 0,7830 0,8310 0,8490 0,8530 0,8560 0,8580 0,8660 0,8660

60 x 60 0,7830 0,8400 0,8710 0,8800 0,8880 0,8930 0,8980 0,8980

80 x 80 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9080 0,9130 0,9190 0,9190

100 x 100 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9250 0,9320 0,9320

140 x 140 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9520 0,9600

200 x 200 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 0,9820

290 x 300 (295
x 295) 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 1,0050

Σύστημα Varian 80: Πιθανοί μετρούμενοι συντελεστές σκέδασης (μόνο παραδείγματα)
• Τα γκρι πεδία πρέπει να μετρώνται σε κάθε περίπτωση.
• Τα λευκά πεδία αντιπροσωπεύουν τους συνδυασμούς MLC και διαφραγμάτων που δεν
συνιστώνται για χρήση με το λογισμικό σχεδιασμού ακτινοθεραπείας της Brainlab.
Λεπτομέρειες παρέχονται στην ενότητα Σελίδα 42.

• Τα κενά πεδία δεν επιτρέπονται (βλ. Σελίδα 57).
• Για τους συντελεστές σκέδασης που μετρήθηκαν για ένα ορθογώνιο πεδίο μεγέθους

290 x 300 mm², πρέπει να χρησιμοποιηθεί το ισοδύναμο τετράγωνο πεδίο μεγέθους 295 mm
στο Beam Profile Editor / Physics Administration.

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 80
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5.21.2 Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σύστημα Varian 80: Ρύθμιση πεδίου MLC για μετρήσεις προφίλ (κατεύθυνση X και Y):

Εικόνα 26 

Ανοικτά φύλλα:
Αρ. φύλλου: 16, 19-22, 24-27

Κλειστά φύλλα

Θέση φύλλου κατά
IEC 1217 -35 mm και +65 mm -80 mm

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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5.22 Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 120
(φίλτρο επιπέδωσης λειτουργίας SRS)

Λίστα ελέγχου (πρότυπο αρχείο Excel της Brainlab, ΦΟΡΜΑ 09-632)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η λειτουργία SRS αναφέρεται στο φίλτρο επιπέδωσης λειτουργίας SRS των
γραμμικών επιταχυντών Novalis Tx και Varian Trilogy. Αυτή η λειτουργία SRS χρησιμοποιεί δέσμες
φωτονίων 6 MV και έναν υψηλό ρυθμό δόσης 1.000 MU/min σε συνδυασμό με ένα περιορισμένο
μέγιστο μέγεθος πεδίου 15 x 15 cm². Αν ο γραμμικός επιταχυντής είναι σε λειτουργία SRS,
χρησιμοποιεί διαφορετικό φίλτρο επιπέδωσης. Συνεπώς, τα δεδομένα δέσμης για τις λειτουργίες
Standard και SRS είναι ελαφρώς διαφορετικά.
 

Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Βαθμονόμηση γραμμικού επιταχυντή (NLOut) με χρήση του βαθμονομημένου θαλάμου. Σελίδα 50 ☐

Διαρροή στον περιβάλλοντα χώρο για ανοικτά και κλειστά διαφράγματα, χρησιμοποιώντας το
βαθμονομημένο θάλαμο:
• Καταχωρήστε την τιμή NLOut στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε τις τιμές διαρροής στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε την τιμή SSD και το βάθος κανονικοποίησης στο πρότυπο αρχείο Excel

Σελίδα 53 ☐

Προφίλ δόσης βάθους (PDD/TPR) χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή
υψηλής ανάλυσης:
• Πεδία MLC (διαφράγματα) [mm²]

10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
30 x 30 (32 x 32),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
120 x 120 (120 x 120),
150 x 150 (150 x 150)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τις τιμές TPR ή PDD στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
(βλ. σελίδα 55).

Σελίδα 55 ☐

Συντελεστές σκέδασης χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή υψηλής ανά-
λυσης:
• Πεδία διαφραγμάτων

12 x 12, 22 x 22, 32 x 32, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150 [mm²]
• Πεδία MLC

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150 [mm²]
Μια ενδεικτική μήτρα παρέχεται στη σελίδα 156. Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισ-
άγετε τους συντελεστές σκέδασης στο πρότυπο αρχείο Excel που παρέχεται από τη
Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
με κατάλληλη διασταυρούμενη βαθμονόμηση (βλ. Σελίδα 57).

Σελίδα 57 ☐

Διαγώνια ακτινικά προφίλ χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού:
• Πεδίο διαφραγμάτων: 150 x 150 [mm²]
• Φύλλα MLC σε θέση στάθμευσης, μέγεθος πεδίου 150 x 150 mm2

Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα διαγώνια ακτινικά προφίλ στο πρότυπο αρ-
χείο Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 59 ☐

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 120 (φίλτρο επιπέδωσης λειτουργίας SRS)
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Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Εγκάρσια προφίλ χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης:
• Πεδίο διαφραγμάτων: 150 x 150 [mm²]
• Πεδία MLC (βλ. σελίδα 157)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα εγκάρσια προφίλ στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 62 ☐

Δυναμική μετατόπιση φύλλου (μόνο με δυναμική ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης)
χρησιμοποιώντας το βαθμονομημένο ανιχνευτή:
• Για την ακτινοβόληση των δυναμικών κενών μεταξύ φύλλων, χρησιμοποιήστε τα αρχεία

MLC: “V120_1.d01”, “V120_5.d01”, … , “V120_100.d01” ή τα αντίστοιχα αρχεία DICOM
“DynLeafShift - Varian 120 - ...dcm”.

• Σε κάθε περίπτωση: χορηγήστε 1.000 MU σε ρυθμό δόσης 1.000 MU/min.
Υπολογίστε τη δυναμική μετατόπιση φύλλου χρησιμοποιώντας το πρότυπο αρχείο Excel που
παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 67 ☐

Προωθήστε τα δεδομένα της ολοκληρωμένης μέτρησης (πρότυπο αρχείο Excel) είτε απευ-
θείας στα κεντρικά γραφεία της Brainlab (radio.physics@brainlab.com) είτε στο μηχανικό
υποστήριξης της περιοχής σας.

☐

Προετοιμάστε το απαιτούμενο προφίλ δέσμης χρησιμοποιώντας το Beam Profile Editor /
Physics Administration (τρόπος λειτουργίας Machine Profile). ☐

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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5.22.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Ενδεικτική μήτρα

Τα δεδομένα που μετρώνται για το δικό σας γραμμικό επιταχυντή μπορεί να διαφέρουν.
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το παράδειγμα κλινικά.

Ρυθμίσεις διαφραγμάτων [mm]

Μεγέθη πεδίου
MLC [mm²] 12 x 12 22 x 22 32 x 32 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x

100
120 x
120

150 x
150

10 x 10 0,800 0,818 0,819 0,819 0,820 0,826 0,824 0,826 0,828

20 x 20 0,807 0,869 0,881 0,891 0,892 0,894 0,894 0,895 0,899

30 x 30 0,807 0,876 0,892 0,913 0,923 0,924 0,927 0,926 0,929

40 x 40 0,807 0,876 0,907 0,927 0,939 0,946 0,949 0,949 0,954

60 x 60 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,972 0,974 0,977 0,979

80 x 80 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 0,989 0,992 0,996

100 x 100 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 1,000 1,007 1,009

120 x 120 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 1,000 1,018 1,027

150 x 150 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 1,000 1,018 1,045

Σύστημα Varian 120 (SRS): Πιθανοί μετρούμενοι συντελεστές σκέδασης (μόνο παραδείγματα)
• Τα γκρι πεδία πρέπει να μετρώνται σε κάθε περίπτωση.
• Τα λευκά πεδία αντιπροσωπεύουν τους συνδυασμούς MLC και διαφραγμάτων που δεν
συνιστώνται για χρήση με το λογισμικό σχεδιασμού ακτινοθεραπείας της Brainlab.
Λεπτομέρειες παρέχονται στην ενότητα Σελίδα 42.

• Τα κενά πεδία δεν επιτρέπονται (βλ. Σελίδα 57).

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 120 (φίλτρο επιπέδωσης λειτουργίας SRS)
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5.22.2 Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σύστημα Varian 120 (SRS): Ρύθμιση πεδίου MLC για μετρήσεις προφίλ (κατεύθυνση X και Y):

Εικόνα 27 

Ανοικτά φύλλα:
Αρ. φύλλου: 21-22, 27-34, 37-44

Κλειστά φύλλα

Θέση φύλλου κατά
IEC 1217 -35 mm και +65 mm -75 mm

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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5.23 Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 120
(Τρόπος λειτουργίας Τυπικής ακτινοβόλησης και
Χωρίς φίλτρο επιπέδωσης)

Λίστα ελέγχου (πρότυπο αρχείο Excel της Brainlab, ΦΟΡΜΑ 09-633)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διατίθεται υποστήριξη για δέσμες χωρίς φίλτρο επιπέδωσης για το iPlan RT 4.5 και τα
νεότερα.
 

Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Βαθμονόμηση γραμμικού επιταχυντή (NLOut) με χρήση του βαθμονομημένου θαλάμου. Σελίδα 50 ☐

Διαρροή στον περιβάλλοντα χώρο για ανοικτά και κλειστά διαφράγματα, χρησιμοποιώντας το
βαθμονομημένο θάλαμο:
• Καταχωρήστε την τιμή NLOut στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε τις τιμές διαρροής στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε την τιμή SSD και το βάθος κανονικοποίησης στο πρότυπο αρχείο Excel

Σελίδα 53 ☐

Προφίλ δόσης βάθους (PDD/TPR) χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή
υψηλής ανάλυσης:
• Πεδία MLC (διαφράγματα) [mm²]

10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
30 x 30 (32 x 32),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
140 x 140 (140 x 140),
200 x 200 (200 x 200),
300 x 300 (300 x 300)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τις τιμές TPR ή PDD στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
(βλ. σελίδα 55).

Σελίδα 55 ☐

Συντελεστές σκέδασης χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή υψηλής ανά-
λυσης:
• Πεδία διαφραγμάτων

12 x 12, 22 x 22, 32 x 32, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200,
300 x 300 [mm²]
• Πεδία MLC

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200,
300 x 300 [mm²]
Μια ενδεικτική μήτρα παρέχεται στη σελίδα 160. Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισ-
άγετε τους συντελεστές σκέδασης στο πρότυπο αρχείο Excel που παρέχεται από τη
Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
με κατάλληλη διασταυρούμενη βαθμονόμηση (βλ. Σελίδα 57).

Σελίδα 57 ☐

Διαγώνια ακτινικά προφίλ χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού:
• Συμπτυγμένα φύλλα MLC, μέγεθος πεδίου 400 x 400 mm2

• Συμπτυγμένα διαφράγματα, μέγεθος πεδίου 400 x 400 mm2

Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα διαγώνια ακτινικά προφίλ στο πρότυπο αρ-
χείο Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 59 ☐

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 120 (Τρόπος λειτουργίας Τυπικής ακτινοβόλησης και Χωρίς φίλτρο επιπέδωσης)
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Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Εγκάρσια προφίλ χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης:
• Πεδίο διαφραγμάτων: 150 x 150 [mm²]
• Πεδία MLC (βλ. σελίδα 161)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα εγκάρσια προφίλ στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 62 ☐

Δυναμική μετατόπιση φύλλου (μόνο με δυναμική ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης)
χρησιμοποιώντας το βαθμονομημένο ανιχνευτή:
• Για την ακτινοβόληση των δυναμικών κενών μεταξύ φύλλων, χρησιμοποιήστε τα αρχεία

MLC: “V120_1.d01”, “V120_5.d01”, … , “V120_100.d01” ή τα αντίστοιχα αρχεία DICOM
“DynLeafShift - Varian 120 - ...dcm”.

• Για κάθε πεδίο: χορηγήστε 300 MU σε ρυθμό δόσης 300 MU/min.
Χρησιμοποιήστε έναν κατάλληλο συνδυασμό m MU και m MU/min αν ο ρυθμός δόσης
300 MU/min δεν είναι διαθέσιμος.
Υπολογίστε τη δυναμική μετατόπιση φύλλου χρησιμοποιώντας το πρότυπο αρχείο Excel που
παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 67 ☐

Προωθήστε τα δεδομένα της ολοκληρωμένης μέτρησης (πρότυπο αρχείο Excel) είτε απευ-
θείας στα κεντρικά γραφεία της Brainlab (radio.physics@brainlab.com) είτε στο μηχανικό
υποστήριξης της περιοχής σας.

☐

Προετοιμάστε το απαιτούμενο προφίλ δέσμης χρησιμοποιώντας το Beam Profile Editor /
Physics Administration (τρόπος λειτουργίας Machine Profile). ☐

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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5.23.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Ενδεικτική μήτρα

Τα δεδομένα που μετρώνται για το δικό σας γραμμικό επιταχυντή μπορεί να διαφέρουν.
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το παράδειγμα κλινικά.

Ρυθμίσεις διαφραγμάτων [mm]

Μεγέθη πε-
δίου MLC
[mm²]

12 x 12 22 x 22 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 100 140 x 140 200 x 200 300 x 300

10 x 10 0,6730 0,6790 0,6810 0,6800 0,6810 0,6840 0,6860 0,6920 0,6920

20 x 20 0,6760 0,7820 0,7870 0,7870 0,7880 0,7920 0,7930 0,8010 0,8010

30 x 30 0,6760 0,7830 0,8230 0,8260 0,8270 0,8310 0,8330 0,8420 0,8420

40 x 40 0,6760 0,7830 0,8350 0,8490 0,8530 0,8560 0,8580 0,8660 0,8660

60 x 60 0,6760 0,7830 0,8400 0,8710 0,8800 0,8880 0,8930 0,8980 0,8980

80 x 80 0,6760 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9080 0,9130 0,9190 0,9190

100 x 100 0,6760 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9250 0,9320 0,9320

140 x 140 0,6760 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9520 0,9600

200 x 200 0,6760 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 0,9820

300 x 300 0,6760 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 1,0050

Σύστημα Varian 120 (Τρόπος λειτουργίας Tυπικής ακτινοβόλησης): Πιθανοί μετρούμενοι
συντελεστές σκέδασης (μόνο παραδείγματα)
• Τα γκρι πεδία πρέπει να μετρώνται σε κάθε περίπτωση.
• Τα λευκά πεδία αντιπροσωπεύουν τους συνδυασμούς MLC και διαφραγμάτων που δεν
συνιστώνται για χρήση με το λογισμικό σχεδιασμού ακτινοθεραπείας της Brainlab.
Λεπτομέρειες παρέχονται στην ενότητα Σελίδα 42.

• Τα κενά πεδία δεν επιτρέπονται (βλ. Σελίδα 57).

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 120 (Τρόπος λειτουργίας Τυπικής ακτινοβόλησης και Χωρίς φίλτρο επιπέδωσης)
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5.23.2 Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σύστημα Varian 120 (Τρόπος λειτουργίας Tυπικής ακτινοβόλησης): Ρύθμιση πεδίου MLC για
μετρήσεις προφίλ (κατεύθυνση X και Y)

Εικόνα 28 

Ανοικτά φύλλα:
Αρ. φύλλου: 21-22, 27-34, 37-44

Κλειστά φύλλα

Θέση φύλλου κατά
IEC 1217 -35 mm και +65 mm -85 mm

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 120 (Τρόπος λειτουργίας Τυπικής ακτινοβόλησης και Χωρίς φίλτρο επιπέδωσης)
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6 MONTE CARLO:
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ

6.1 Εισαγωγή στον αλγόριθμο Monte Carlo

Γενική επισκόπηση

Η περιγραφή που ακολουθεί παρέχει μια επισκόπηση των υλικών λειτουργιών πίσω από τον
αλγόριθμο Monte Carlo (MC) του λογισμικού iPlan RT Dose. Βοηθά το χρήστη στην εργασία του
με το λογισμικό, να κατανοήσει τη συμπεριφορά του αλγόριθμου MC και τη σημασία των επιλογών
χρήστη στο πλαίσιο του αλγόριθμου MC. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τις
τεχνικές MC γενικά και τις τεχνικές XVMC ειδικότερα, ανατρέξτε στις δημοσιεύσεις που
παρατίθενται στη Σελίδα 339.
Οι νέες τεχνικές θεραπείας του καρκίνου όπως οι IGRT και η ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης
έντασης επιτρέπουν την ακριβέστερη εναπόθεση δόσης στον όγκο-στόχο και καλύτερο έλεγχο των
επιπλοκών που προκαλούνται στο φυσιολογικό ιστό. Απαιτείται ακριβής υπολογισμός δόσης, για
να διασφαλιστεί η ποιότητα των βελτιωμένων τεχνικών. Οι συμβατικές μέθοδοι υπολογισμού
δόσης, όπως είναι ο αλγόριθμος εστιασμένης δέσμης, είναι υψηλής ποιότητας σε περιοχές με
ομοιογενή ιστό, π.χ. εντός του εγκεφάλου. Ωστόσο, για θεραπείες στις περιοχές της κεφαλής και
του αυχένα ή του θώρακα, δηλ. στις περιοχές που αποτελούνται από οστά, μαλακό ιστό και
κοιλότητες αέρα, απαιτείται μεγαλύτερη ακρίβεια. Για παράδειγμα, ο αλγόριθμος εστιασμένης
δέσμης είναι γνωστό ότι υπερεκτιμά τη δόση στον όγκο-στόχο για τη θεραπεία μικρών όγκων στον
πνεύμονα. Αυτό συμβαίνει επειδή ο αλγόριθμος εστιασμένης δέσμης υπολογίζει τη δόση
διαβαθμίζοντας τους κωδικούς φιλτραρίσματος κατανομής δόσης εστιασμένης δέσμης σε νερό, για
να συνυπολογίσει τις ετερογένειες του ιστού. Ωστόσο, για τη μέθοδο αυτή, υπάρχουν περιορισμοί
σχετικά με την ακρίβεια σε αυτές τις περιοχές. Οι αλγόριθμοι υπολογισμού δόσης MC, από την
άλλη πλευρά, παρέχουν ακριβέστερα αποτελέσματα, ιδιαίτερα στις ετερογενείς περιοχές.

Χρήση των τεχνικών Monte Carlo στην ακτινοθεραπεία

Στην ακτινοθεραπεία, οι τεχνικές MC εφαρμόζονται για την επίλυση του προβλήματος μεταφοράς
της ιονίζουσας ακτινοβολίας εντός του ανθρώπινου σώματος. Εδώ η ακτινοβολία αναλύεται σε
μεμονωμένα κβαντικά σωματίδια (φωτόνια, ηλεκτρόνια, ποζιτρόνια). Η κίνηση αυτών των
σωματιδίων μέσω της συσκευής ακτινοβόλησης και του ανθρώπινου ιστού εξομοιώνεται
συνυπολογίζοντας τις ιδιότητες υλικών των διαφορετικών στοιχείων της κεφαλής γραμμικού
επιταχυντή και των ιδιοτήτων ιστού σε κάθε στοιχείο όγκου (στοιχειακό όγκο). Τα φωτόνια, τα
ηλεκτρόνια και τα ποζιτρόνια αλληλεπιδρούν με τα ηλεκτρόνια του ατομικού κελύφους και το
ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του ατομικού πυρήνα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει συμβάντα ιονισμού. Οι
αντίστοιχες ιδιότητες αλληλεπίδρασης βασίζονται στους νόμους της κβαντικής φυσικής. Για την
κεφαλή του γραμμικού επιταχυντή, αυτές οι ιδιότητες μπορούν να υπολογιστούν χρησιμοποιώντας
τη γνωστή ατομική σύνθεση των διαφορετικών στοιχείων, ενώ για τον ασθενή, μπορούν να
υπολογιστούν με βάση τις εικόνες CT και τις μονάδες Hounsfield σε κάθε στοιχειακό όγκο. Οι
ιδιότητες αλληλεπίδρασης εκφράζονται ως συνολικές και διαφορικές διατομές. Οι συνολικές
διατομές χαρακτηρίζουν τις πιθανότητες αλληλεπίδρασης ενός σωματιδίου με μια συγκεκριμένη
ενέργεια σε ένα μέσο με οριστική ατομική σύνθεση. Οι διαφορικές διατομές χαρακτηρίζουν τις
πιθανές συναρτήσεις κατανομής για τη δημιουργία δευτερευόντων σωματιδίων με οριστικές
δευτερεύουσες παραμέτρους σωματιδίων, όπως είναι η ενέργεια και η γωνία σκέδασης. Οι τυχαίοι
αριθμοί σε μια εξομοίωση MC χρειάζονται για τη δειγματοληψία των ειδικών παραμέτρων από
αυτές τις πιθανές συναρτήσεις κατανομής.

MONTE CARLO: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ
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Για μια λεπτομερέστερη εισαγωγή σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την κλινική εφαρμογή του
εξωτερικού σχεδιασμού θεραπείας δέσμης με βάση τις τεχνικές Monte Carlo, ανατρέξτε στη
δημοσίευση των Reynaert et al. (2007) ή στην αναφορά AAPM Task Group Report No 105 (2007).

Εισαγωγή στον αλγόριθμο Monte Carlo
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6.1.1 Αλγόριθμος Monte Carlo της Brainlab

Πληροφορίες

Ο αλγόριθμος Monte Carlo του λογισμικού iPlan RT Dose βασίζεται στον αλγόριθμο Monte Carlo
στοιχειακού όγκου ακτίνων Χ που αναπτύχθηκε από τους Iwan Kawrakow και Matthias Fippel
(Kawrakow et al. 1996, Fippel et al. 1997, Fippel 1999, Fippel et al. 1999, Kawrakow και Fippel
2000, Fippel et al. 2003, Fippel 2004).

Αλγόριθμος Monte Carlo της Brainlab

Τα τρία στοιχεία του αλγόριθμου MC της Brainlab:

Εικόνα 29 
Ο αλγόριθμος MC της Brainlab περιλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία (βλ. Εικόνα 29). Το πρώτο
στοιχείο χρησιμοποιείται ως πηγή σωματιδίων. Προτυποποιεί το επάνω μέρος της κεφαλής
γραμμικού επιταχυντή (στόχος, κύριος κατευθυντήρας, φίλτρο επιπέδωσης) και δημιουργεί
φωτόνια καθώς και μολυσματικά ηλεκτρόνια από την αντίστοιχη κατανομή. Τα σωματίδια, στη
συνέχεια, μεταφέρονται στο δεύτερο στοιχείο, στο μοντέλο του συστήματος ρύθμισης κατεύθυνσης
διαφραγμάτων. Ανάλογα με τη διαμόρφωση πεδίου, τα σωματίδια απορροφώνται, σκεδάζονται ή
διαπερνούν το σύστημα κατευθυντήρα χωρίς αλληλεπίδραση. Τα σωματίδια που επιβιώνουν
μεταφέρονται στη μηχανή υπολογισμού δόσης ασθενή. Σε αυτό το τρίτο στοιχείο, εξομοιώνεται η
μεταφορά ακτινοβολίας διαμέσου της γεωμετρίας του ασθενή και υπολογίζεται η κατανομή δόσης.
Στις παρακάτω ενότητες, περιγράφονται λεπτομερέστερα τα τρία στοιχεία του αλγόριθμου MC της
Brainlab.
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6.2 Το Εικονικό μοντέλο ροής ενέργειας (VEFM)

Πληροφορίες

Η γεωμετρία του στόχου, το φίλτρο επιπέδωσης και ο κύριος κατευθυντήρας δεν αλλάζουν όταν
αλλάζει το σχήμα του πεδίου. Συνεπώς, μπορεί να υποτεθεί ότι το διάστημα φάσης των φωτονίων
και των φορτισμένων σωματιδίων πάνω από τα διαφράγματα και τους κατευθυντήρες πολλαπλών
φύλλων (MLC) είναι ανεξάρτητο από τη διαμόρφωση πεδίου. Για την προτυποποίηση αυτού του
διαστήματος φάσης χρησιμοποιείται το Εικονικό μοντέλο ροής ενέργειας (VEFM). Το μοντέλο αυτό
με ορισμένες επεκτάσεις βασίζεται στη δουλειά των Fippel et al. (2003).

Παράμετροι γεωμετρίας

Το VEFM περιλαμβάνει δύο ή τρεις πηγές φωτονίων με δισδιάστατα σχήματα κατά Gauss και μία
μολυσματική πηγή φορτισμένων σωματιδίων (ηλεκτρόνια). Οι πηγές φωτονίων προτυποποιούν
πρωτόνια Bremsstrahlung που δημιουργούνται στο στόχο και φωτόνια Compton μετά από
σκέδαση από τον κύριο κατευθυντήρα και τα υλικά του φίλτρου επιπέδωσης. Για τις πηγές
φωτονίων απαιτούνται διάφορες παράμετροι. Για παράδειγμα, οι αποστάσεις των πηγών έως την
ονομαστική εστία δέσμης εκτιμώνται ή λαμβάνονται από τις τεχνικές πληροφορίες που παρέχει ο
προμηθευτής του γραμμικού επιταχυντή. Οι τιμές εύρους κατά Gauss (τυπικές αποκλίσεις) καθώς
και τα σχετικά βάρη των πηγών φωτονίων προσαρμόζονται χρησιμοποιώντας τις μετρούμενες
κατανομές δόσης σε αέρα. Από τις μετρήσεις αυτές προσαρμόζονται και πρόσθετες παράμετροι
διόρθωσης horn. Έτσι προτυποποιούνται οι αποκλίσεις του προφίλ δέσμης από ένα ιδανικό
επίπεδο προφίλ.

Παράμετροι ενέργειας

Το VEFM χρειάζεται επίσης πληροφορίες για το ενεργειακό φάσμα των φωτονίων καθώς και τη
ροή των μολυσματικών φορτισμένων σωματιδίων στην επιφάνεια του ασθενή.
Αυτές οι πληροφορίες προκύπτουν από μια καμπύλη μετρούμενης δόσης βάθους Dmeas(z) σε
νερό για το μέγεθος πεδίου αναφοράς (μέγεθος πεδίου που χρησιμοποιήθηκε για τη δόση -
βαθμονόμηση μονάδας παρακολούθησης).
Η καμπύλη Dmeas(z) χρησιμοποιείται για την ελαχιστοποίηση της τετραγωνισμένης διαφοράς σε
μια καμπύλη υπολογισμένης δόσης βάθους Dcalc(z). Βασισμένη στις υποθέσεις μοντέλου, η τιμή
Dcalc(z) υπολογίζεται με τον τύπο:

Dcalc z( ) wγ p E( )Dmono E z,( ) Ed
Emin

Emax

 weDe z( )+=

Η ομάδα καμπυλών μονοενεργειακών δόσεων βάθους Dmono(E,z) σε νερό μπορεί να υπολογιστεί
χρησιμοποιώντας ολόκληρο το σύστημα MC και τις γεωμετρικές παραμέτρους μοντέλου δέσμης
που προκύπτουν μετά την προσαρμογή των μετρούμενων προφίλ σε αέρα.

Εύρος παραμέτρων ενέργειας

Η ομάδα πρέπει να υπολογιστεί για έναν πίνακα ενεργειών που φτάνει από την ελάχιστη ενέργεια
του φάσματος Emin έως μια ενέργεια που είναι λίγο μεγαλύτερη από τη μέγιστη ενέργεια Emax.
Αυτό μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε και την τιμή Emax ως παράμετρο προσαρμογής. Σε
αντίθεση με την αρχική δημοσίευση (Fippel et al. 2003), εμείς προτυποποιούμε το ενεργειακό
φάσμα p(E) ως εξής:

p E( ) N 1 lE–( )exp–( ) bE–( )exp= Emin E Emax≤ ≤
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Αυτή η συνάρτηση μπορεί να συγκριθεί με τα φάσματα που υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τα
EGSnrc (Kawrakow 2000) και BEAM (Rogers et al. 1995), ιδιαίτερα στην περιοχή χαμηλής
ενέργειας.
Οι ελεύθερες παράμετροι l, b και ο συντελεστής κανονικοποίησης N πρέπει να έχουν
προσαρμοστεί. Για τα Emin και Emax συνήθως παίρνουμε σταθερές τιμές, ωστόσο, μπορούμε και
να τις προσαρμόσουμε, επειδή μερικές φορές η μέγιστη ενέργεια του φάσματος μπορεί να
διαφέρει από τη ρύθμιση ονομαστικής ενέργειας φωτονίων σε MV. Η παράμετρος wɣ εκφράζει το
συνολικό βάρος όλων των πηγών φωτονίων. Υπολογίζεται με τον τύπο wɣ = 1 - we όπου we είναι
το βάρος της μολυσματικής πηγής ηλεκτρονίων. Η παράμετρος we προσαρμόζεται επίσης
χρησιμοποιώντας τη μετρούμενη δόση βάθους σε νερό και με τον τύπο για το Dcalc(z).
Απαιτεί τον υπολογισμό MC της δόσης βάθους μιας μολυσματικής πηγής καθαρών ηλεκτρονίων
σε νερό De(z).
Επειδή τα περισσότερα ηλεκτρόνια βρίσκονται στο φίλτρο επιπέδωσης, η θέση της πηγής
ηλεκτρονίων θεωρείται ότι βρίσκεται στο επίπεδο βάσης του φίλτρου. Το ενεργειακό φάσμα των
ηλεκτρονίων υπολογίζεται από μια εκθετική κατανομή όπως περιγράφεται από τους Fippel et al.
(2003).

Αλγόριθμος Monte Carlo και εστιασμένης δέσμης

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θέσης σε δοκιμαστική λειτουργία όλες οι παράμετροι (σταθερές
και προσαρμοζόμενες) καταγράφονται σε ένα αρχείο προφίλ δόσης. Στη συνέχεια, αυτό το αρχείο
συνδέεται στο προφίλ μηχανήματος του αντίστοιχου γραμμικού επιταχυντή. Επίσης, συνδέεται και
με το προφίλ δόσης για τον αλγόριθμο εστιασμένης δέσμης. Αυτό σημαίνει ότι ο αλγόριθμος
υπολογισμού δόσης MC δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς τον αλγόριθμο εστιασμένης δέσμης.
Πρόκειται για έναν περιορισμό που εφαρμόζεται στο λογισμικό σχεδιασμού θεραπείας iPlan RT
Dose, επειδή παρουσιάζει τρία βασικά πλεονεκτήματα:
• Επιτρέπει στο χρήστη να διασταυρώνει τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας δύο σχεδόν
ανεξάρτητους υπολογισμούς δόσης.

• Παρέχει μια ομαλή μετάβαση από την κλινική εμπειρία (πρωτόκολλα) που βασίζεται σε
υπολογισμούς δόσης εστιασμένης δέσμης σε μια ακριβέστερη εμπειρία που βασίζεται στους
υπολογισμούς δόσης Monte Carlo.

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ταχύτερος αλγόριθμος εστιασμένης δέσμης για την ενδιάμεση
διαδικασία σχεδιασμός. Αργότερα, ο χρήστης μπορεί να αλλάξει και να χρησιμοποιήσει τον
αλγόριθμο Monte Carlo για λεπτομερέστερη ρύθμιση του προγράμματος θεραπείας.

Συνεπώς, για τη θέση του αλγόριθμου υπολογισμού δόσης MC σε δοκιμαστική λειτουργία
απαιτείται και η θέση σε δοκιμαστική λειτουργία του αλγόριθμου εστιασμένης δέσμης.
Πριν από την κλινική χρήση του προφίλ δόσης MC, πρέπει να προηγηθεί η επαλήθευσή του
σύμφωνα με μετρούμενες κατανομές δόσης και συντελεστές εξόδου (σκέδασης) σε ένα ομοιογενές
ομοίωμα νερού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα αυτά, ανατρέξτε στις
βασικές οδηγίες μέτρησης δεδομένων με τον αλγόριθμο Monte Carlo.

MONTE CARLO: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ

Τεχνικός οδηγός αναφοράς Αναθ. 1.8 Θέματα φυσικής της Brainlab 167



6.3 Προτυποποίηση του συστήματος ρύθμισης
κατεύθυνσης διαφραγμάτων

Διαφράγματα

Τα στοιχεία του συστήματος ρύθμισης κατεύθυνσης διαφραγμάτων (διαφράγματα και MLC)
προτυποποιούνται με διάφορους τρόπους. Το ορθογώνιο που προκύπτει από τις θέσεις και των
δύο ζευγών διαφραγμάτων χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του διαστήματος δειγματοληψίας
των αρχικών σωματιδίων. Αυτό σημαίνει ότι μόνο τα φωτόνια και τα ηλεκτρόνια που
δημιουργούνται περνούν μέσα από το άνοιγμα των διαφραγμάτων. Με άλλα λόγια, ο αλγόριθμος
MC θεωρεί ότι τα διαφράγματα εμποδίζουν πλήρως τη διέλευση. Το σφάλμα αυτής της υπόθεσης
εκτιμάται να είναι κάτω από 0,5%, εξαιτίας του πάχους των διαφραγμάτων και της εξασθένησης
του υλικού τους. Επίσης, η δέσμη εμποδίζεται και από τον κατευθυντήρα MLC, προκαλώντας
ακόμη μεγαλύτερη μείωση της ροής των φωτονίων έξω από τα όρια της δέσμης. Το πλεονέκτημα
αυτής της προσέγγισης είναι ότι εξοικονομεί χρόνο υπολογισμού. Η εξομοίωση των ιστορικών των
φωτονίων που απορροφώνται μέσα στο υλικό των διαφραγμάτων θα μπορούσε απλώς να
“ξοδέψει” την ισχύ υπολογισμού και δεν θα είχε σημαντικές επιπτώσεις στην ακρίβεια του
υπολογισμού.

Σχεδιασμοί φύλλων κατευθυντήρων MLC

Διάφοροι σχεδιασμοί φύλλων κατευθυντήρων MLC:

① ② ③

④ ⑤ ⑥

Εικόνα 30 

Αρ. Στοιχείο

① Ιδανικός κατευθυντήρας MLC (χωρίς ακτινοβολία διαρροής)

② Κεκλιμένα φύλλα (Siemens)

③ Βηματικός σχεδιασμός (Elekta)

④ Σχεδιασμός με γλωττίδα και εγκοπή (Varian)

⑤ Varian Millennium

⑥ Brainlab m3

Παρουσιάζονται μόνο 4 ζεύγη φύλλων ανά MLC.

Εξομοίωση MLC στο λογισμικό iPlan RT Dose

Ο κατευθυντήρας MLC μπορεί να προσομοιωθεί με δύο διαφορετικά επίπεδα ακριβείας που
επιλέγει ο χρήστης του λογισμικού iPlan RT Dose.
Στις επιλογές Monte Carlo, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των παρακάτω μοντέλων MLC:
• “Accuracy optimized” (προεπιλεγμένη ρύθμιση)
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• “Speed optimized”
Ανάλογα με αυτήν την επιλογή και τον τύπο του MLC, χρησιμοποιείται ένα από τα μοντέλα MLC
που αναπαρίστανται στην Εικόνα 30 για την εξομοίωση Monte Carlo.
Το μοντέλο ενός ιδανικού MLC (επάνω αριστερός κατευθυντήρας MLC στην Εικόνα 30) θα
χρησιμοποιηθεί αν επιλεγεί η ρύθμιση “Speed optimized”. Αυτό το μοντέλο δεν υπολογίζει και τα
δύο κενά αέρα μεταξύ των παρακείμενων φύλλων καθώς και τον αντίστοιχο σχεδιασμό γλωττίδας
και εγκοπής. Από την άλλη πλευρά, το πάχος του MLC, το εύρος και το υλικό των φύλλων καθώς
και τα φύλλα με τα στρογγυλεμένα άκρα (αν υπάρχουν) λαμβάνονται σωστά υπόψη με την
επιλογή “Speed optimized”. Ειδικά για το Brainlab m3, ο χρόνος υπολογισμού μπορεί να μειωθεί
κατά τους συντελεστές 2 έως 3 χρησιμοποιώντας αυτήν την επιλογή. Η επιρροή του μοντέλου
MLC με την επιλογή “Speed optimized” στην ακρίβεια της δόσης εξαρτάται από τη ρύθμιση της
δέσμης.
Αναμένεται να είναι μικρή για τις σύμμορφες δέσμες, ωστόσο, μπορεί να είναι μεγαλύτερη για τις
δέσμες ακτινοθεραπείας διαμορφούμενης έντασης. Συνεπώς, η χρήση της επιλογής “Speed
optimized” συνιστάται μόνο για την ενδιάμεση διαδικασία σχεδιασμός. Ο τελικός υπολογισμός
δόσης πρέπει να εκτελείται με ένα μοντέλο “Accuracy optimized”. Το μοντέλο “Accuracy optimized”
πάντα υπολογίζει το σωστό σχεδιασμό tongue and groove, ανάλογα με τον τύπο του MLC (βλ.
Εικόνα 30).

Αλγόριθμος εξομοίωσης MLC

Ο αλγόριθμος πίσω από αυτά τα μοντέλα βασίζεται στην εργασία που δημοσιεύτηκε από τον
Fippel (2004). Πρόκειται για μια πλήρη εξομοίωση γεωμετρίας αλγόριθμου MC της μεταφοράς
φωτονίων. Συνυπολογίζει τις αλληλεπιδράσεις Compton, τα συμβάντα παραγωγής ζευγών και τις
φωτοηλεκρικές απορροφήσεις. Γίνεται εξομοίωση κύριων και δευτερευόντων ηλεκτρονίων
χρησιμοποιώντας τη συνεχή προσέγγιση επιβράδυνσης. Σε αυτήν την προσέγγιση, οι γεωμετρίες
ορίζονται από την εικονική τοποθέτηση επιπέδων και κυλινδρικών επιφανειών στο τρισδιάστατο
διάστημα. Τα επίπεδα (και οι επιφάνειες) καθορίζουν τα όρια μεταξύ των περιοχών διαφορετικών
υλικών. Για τους κατευθυντήρες MLC, γενικά οι περιοχές περιλαμβάνουν κράμα βολφραμίου και
αέρα. Για τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται προϋπολογισμένοι πίνακες διατομών φωτονίων με
χρήση του κωδικού υπολογιστή XCOM (Berger και Hubbell 1987) καθώς και δύναμη διακοπής
ηλεκτρονίων και προϋπολογισμένοι πίνακες τιμών εύρους με χρήση του λογισμικού ESTAR
(Berger 1993). Ο αλγόριθμος ανίχνευσης ακτίνων στα σωματίδια βασίζεται σε μάσκες και μοτίβα
δυαδικών ψηφίων για την αναγνώριση των δεικτών περιοχής. Συμπληρωματικά στην αρχική
εργασία, είναι δυνατή η εφαρμογή περισσότερων μοντέλων MLC.

Προσδιορισμός θέσεων φύλλων

Στο λογισμικό iPlan RT Dose η ονομαστική θέση φύλλου καθορίζεται στο επίπεδο ισόκεντρου. Η
πραγματική θέση φύλλου όπως απαιτείται από τον αλγόριθμο MC υπολογίζεται από την
ονομαστική θέση μετά από βαθμονόμηση ενός πεδίου φωτός. Για έναν κατευθυντήρα MLC με
στρογγυλεμένο άκρο φύλλου αυτό σημαίνει ότι το φύλλο αγγίζει την ευθεία γραμμή ανάμεσα στην
ονομαστική εστία και στην ονομαστική θέση φύλλου. Με τον τρόπο αυτό, η ευθεία γραμμή γίνεται
η εφαπτομένη της καμπύλης του άκρου του φύλλου.
Στο λογισμικό iPlan RT Dose 4.5 και νεότερων εκδόσεων, οι θέσεις φύλλων για τα κλειστά ζεύγη
φύλλων προσδιορίζονται διαφορετικά. Στην περίπτωση των κλειστών ζευγών φύλλων, η ευθεία
γραμμή ανάμεσα στην ονομαστική εστία και στην ονομαστική θέση φύλλου εκτείνεται απευθείας
μέσω του τελικού σημείου του άκρου του φύλλου. Αυτή η συμπεριφορά έχει εφαρμοστεί για την
αποφυγή κενών αέρα ανάμεσα στα άκρα των αντικριστών φύλλων, αν το ζεύγος φύλλων κλείνει
μακριά από τον άξονα.
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6.4 Η μηχανή υπολογισμού δόσης ασθενή με
αλγόριθμο MC

Πληροφορίες

Ο αλγόριθμος MC για εξομοίωση της μεταφοράς φωτονίων και ηλεκτρονίων μέσω του
ανθρώπινου ιστού βασίζεται στις δημοσιεύσεις των Kawrakow et al. (1996), Fippel (1999),
Kawrakow και Fippel (2000). Πρόκειται για έναν αλγόριθμο περιεκτικού ιστορικού με συνεχή
διέλευση ορίων για την εξομοίωση της μεταφοράς των δευτερευόντων και μολυσματικών
ηλεκτρονίων. Συνυπολογίζει και εξομοιώνει τα ηλεκτρόνια δέλτα (ελεύθερα δευτερεύοντα
ηλεκτρόνια που δημιουργούνται κατά τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ηλεκτρονίων) καθώς και τα
φωτόνια Bremsstrahlung. Για τις εξομοιώσεις μεταφοράς φωτονίων MC, λαμβάνονται υπόψη οι
αλληλεπιδράσεις Compton, τα συμβάντα παραγωγής ζευγών και οι φωτοηλεκτρικές
απορροφήσεις. Πολλές τεχνικές μείωσης της μεταβλητότητας όπως είναι η επανάληψη ιστορικού
ηλεκτρονίου, η πολλαπλή μεταφορά φωτονίων ή η τεχνική της ρωσικής ρουλέτας, επιταχύνουν
σημαντικά τον υπολογισμό δόσης συγκριτικά με τους κωδικούς MC γενικής χρήσης, π.χ. EGSnrc
(Kawrakow 2000). Τα ιστορικά σωματιδίων MC μπορούν να εκτελούνται σε παράλληλα
σπειρώματα, συνεπώς, ο κωδικός επωφελείται πλήρως από τη χρήση μηχανημάτων πολλαπλής
επεξεργασίας, όπως είναι το iPlan Workstation Premium με 8 πυρήνες επεξεργαστή. Οι
περιστροφές του gantry (στατικές και δυναμικές) εξομοιώνονται συνεχώς. Αυτή η λειτουργία
αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα συγκριτικά με άλλους αλγόριθμους όπως π.χ. της εστιασμένης
δέσμης, επειδή απαιτούν διακριτές θέσεις του gantry, προκειμένου να προτυποποιήσουν την
περιστροφή.

Υπολογισμός πυκνότητας μάζας

Για εξομοιώσεις MC, απαιτείται γνώση των διατομών φωτονίων και των δυνάμεων από τη
σύγκρουση ηλεκτρονίων και τη διακοπή ακτινοβολίας. Γενικά, αυτές οι παράμετροι μπορούν να
υπολογιστούν αν είναι γνωστή η ατομική σύνθεση του τύπου του ιστού σε κάθε στοιχειακό όγκο.
Διατίθενται αριθμοί HU από τις εικόνες CT. Ωστόσο, δεν υπάρχει αντιστοίχιση ανάμεσα στις
μονάδες HU και σε ορισμένους τύπους ιστού, επειδή η σχέση ανάμεσα στις μονάδες HU και στη
στοιχειακή σύνθεση δεν είναι μοναδική. Με άλλα λόγια, υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ιστού με τις
ίδιες μονάδες HU. Συνεπώς, μπορεί να προκύψουν σφάλματα κατά τον προσδιορισμό της
στοιχειακής σύνθεσης σε έναν συγκεκριμένο στοιχειακό όγκο, αν μια μονάδα HU μετρηθεί μόνο με
χρήση της απεικόνισης CT.
Αντί αυτού, ο αλγόριθμος Monte Carlo του iPlan χρησιμοποιεί μια διαφορετική προσέγγιση.
Βασίζεται στην καμπύλη βαθμονόμησης CT που χρησιμοποιείται στην εργασία τμηματοποίησης
του εμβαδού επιφάνειας του iPlan. Ο πίνακας μετατροπής μονάδων HU σε πυκνότητα
ηλεκτρονίων (ED) μετατρέπει τις ειδικές για CT μονάδες HU σε ειδικούς για τον ιστό αριθμούς ED.
Οι τιμές ED είναι σχετικές με το νερό. Ο αλγόριθμος MC μετατρέπει εσωτερικά αυτούς τους
αριθμούς ED σε όλες τις άλλες παραμέτρους που απαιτούνται για τους υπολογισμούς MC. Αυτές
είναι, για παράδειγμα, οι πυκνότητες μάζας, οι διατομές φωτονίων και οι δυνάμεις από τη διακοπή
και τη σκέδαση ηλεκτρονίων. Αυτή η μετατροπή εκτελείται απευθείας, δηλαδή, χωρίς κάποιο
ενδιάμεσο βήμα υπολογισμού της στοιχειακής σύνθεσης. Οι δημοσιεύσεις σχετικά με τις τεχνικές
VMC/XVMC που αναφέρονται στη Σελίδα 339 περιέχουν περισσότερες πληροφορίες για αυτή την
προσέγγιση.
Αν η πυκνότητα μάζας ρ είναι γνωστή σε ένα συγκεκριμένο στοιχειακό όγκο, η συνολική διατομή
π.χ. για τις αλληλεπιδράσεις Compton μc(ρ,E) για ένα φωτόνιο με ενέργεια E μπορεί να
υπολογιστεί με τον τύπο:

μC ρ E,( ) ρ
ρW
------- fC ρ( ) μC

W E( )=

Η συνάρτηση μcw(E) είναι η διατομή Compton σε μορφή πίνακα σε νερό, ρw είναι η πυκνότητα
μάζας του νερού και η συνάρτηση fc(ρ) είναι μια συνάρτηση προσαρμογής που βασίζεται στην
ανάλυση των δεδομένων διατομής ICRU για τους σωματικούς ιστούς (ICRU 1992). Ο
παραγοντισμός σε μια συνάρτηση που εξαρτάται μόνο από την τιμή ρκαι μια δεύτερη συνάρτηση
που εξαρτάται μόνο από την τιμή E γίνεται κατά προσέγγιση. Ωστόσο, τα δεδομένα της αναφοράς
ICRU Report 46 (1992) υποδηλώνουν ότι αυτός ο κατά προσέγγιση υπολογισμός είναι δυνατός
για τον ανθρώπινο ιστό.

Η μηχανή υπολογισμού δόσης ασθενή με αλγόριθμο MC
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Ο μη ανθρώπινος ιστός, όπως είναι τα εμφυτεύματα, μπορεί να μην υπολογιστεί σωστά.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει τον ανακριβή υπολογισμό δόσης.

Αναλογία διατομής Compton

Στην Εικόνα 30 παρουσιάζεται η αναλογία διατομής Compton fc(ρ) ως συνάρτηση της πυκνότητας
μάζας ρ για όλα τα υλικά από την αναφορά ICRU Report 46.

Εικόνα 31 
Στην παραπάνω εικόνα παρουσιάζεται η αναλογία διατομής compton έναντι της πυκνότητας μάζας
για όλα τα υλικά της αναφοράς ICRU Report 46 (διατομές). Η γραμμή αναπαριστά την
προσαρμογή αυτών των δεδομένων. Αυτή η συνάρτηση χρησιμοποιείται από τον αλγόριθμο MC
για τον υπολογισμό της διατομής Compton.
Η γραμμή στην Εικόνα 30 αναπαριστά την προσαρμογή αυτών των δεδομένων. Υπολογίζεται με
τον τύπο:

fc ρ( )
0.99 0.01ρ /ρw, ρ ρw≤+

0.85 0.15 ρ ρw⁄ , ρ ρw≥+



≈

Αυτή η συνάρτηση προσαρμογής χρησιμοποιείται από τον αλγόριθμο MC για τον υπολογισμό της
διατομής Compton. Υπάρχουν μερικά υλικά με αποκλίσεις μεταξύ της πραγματικής αναλογίας
διατομής και της συνάρτησης προσαρμογής έως και 1,5%. Ωστόσο, αυτά είναι υλικά όπως η
πέτρα στη χολή ή οι πέτρες των ουροφόρων οδών. Επίσης, η σωστή στοιχειακή σύνθεση σε ένα
συγκεκριμένο στοιχειακό όγκο είναι άγνωστη. Μόνο ένας αριθμός HU είναι γνωστός και οι
διαφορετικές συνθέσεις των υλικών μπορούν να οδηγήσουν στον ίδιο αριθμό HU. Συνεπώς, ο
ίδιος ο αριθμός HU εμπεριέχει κάποια αβεβαιότητα, η οποία επικαλύπτει με τον τρόπο αυτό την
αβεβαιότητα της συνάρτησης προσαρμογής. Η επιρροή της αβεβαιότητας του αριθμού HU στις
κατανομές δόσης που υπολογίζονται με τον αλγόριθμο Monte Carlo έχει αναλυθεί στη
βιβλιογραφία (Vanderstraeten et al. 2007). Διατίθενται παρόμοιες συναρτήσεις προσαρμογής για
τον υπολογισμό της παραγωγής ζευγών, των φωτοηλεκτρικών διατομών καθώς και των δυνάμεων
σύγκρουσης των ηλεκτρονίων και διακοπής της ακτινοβολίας. Οι εξαρτήσεις τους από την
πυκνότητα μάζας διαφέρουν βέβαια από την τιμή fc(ρ).
Η συνάρτηση fc(ρ) χρησιμοποιείται επίσης για τη μετατροπή των πυκνοτήτων μάζας ρ σε
πυκνότητες ηλεκτρονίων ne ή αντίστροφα. Η σχέση υπολογίζεται με τον τύπο:

ne ne
W ρ
ρw
------ fC ρ( )=

όπου new είναι η πυκνότητα ηλεκτρονίων στο νερό.
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6.5 Παράμετροι MC

Πληροφορίες

Ο χρήστης του λογισμικού επηρεάζει εν μέρει την ακρίβεια του υπολογισμού δόσης MC, το χρόνο
υπολογισμού δόσης και τον τύπο αποτελέσματος δόσης. Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας
τις επιλογές Monte Carlo που παρέχονται στο λογισμικό iPlan RT Dose. Μπορούν να
επηρεαστούν τέσσερις παράμετροι:
• Χωρική ανάλυση (σε mm)
• Μέση μεταβλητότητα (σε %)
• Τύπος αποτελέσματος δόσης (“Dose to medium” ή “Dose to water”)
• Μοντέλο MLC (“Accuracy optimized” ή “Speed optimized”)

Χωρική ανάλυση

Η χωρική ανάλυση ορίζει το μέγεθος του εσωτερικού πλέγματος υπολογισμού δόσης MC. Ωστόσο,
αυτό δεν σημαίνει ότι το τελικό μέγεθος του πλέγματος MC είναι ακριβώς ίσο με την τιμή της
παραμέτρου. Οι στοιχειακοί όγκοι MC κατασκευάζονται με το συνδυασμό ενός ακέραιου αριθμού
εικονοστοιχείων από τον αρχικό κύβο CT. Συνεπώς, τα τελικά μεγέθη των εικονοστοιχείων είναι
μόνο κατά προσέγγιση ίσα με την τιμή της παραμέτρου χωρικής ανάλυσης. Επίσης, μπορεί να
είναι διαφορετικά για τις 3 χωρικές κατευθύνσεις. Ακόμη, δεν μπορούν να είναι μικρότερα από τα
αρχικά μεγέθη εικονοστοιχείων. Η επιλογή αυτής της παραμέτρου έχει μεγάλη επιρροή στο χρόνο
υπολογισμού. Μειώνοντας αυτήν την παράμετρο κατά ένα συντελεστή 2, μπορεί να αυξηθεί ο
χρόνος υπολογισμού κατά ένα συντελεστή περίπου 6. Η χωρική ανάλυση περιορίζεται στις τιμές
μεταξύ 2 mm και 10 mm. Μια μεγάλη τιμή όπως π.χ. 5 mm μπορεί να αποτελεί μια καλή επιλογή
για την ενδιάμεση διαδικασία σχεδιασμός ή για μεγάλους όγκους και μεγάλα μεγέθη πεδίων. Οι
τελικοί υπολογισμοί δόσης για τους μικρούς όγκους, ωστόσο, πρέπει να εκτελούνται με χωρική
ανάλυση 2-3 mm.

Μέση μεταβλητότητα

Η παράμετρος μέσης μεταβλητότητας εκτιμά τον αριθμό των ιστορικών των σωματιδίων που
απαιτούνται για την επίτευξη αυτής της μεταβλητότητας ανά δέσμη σε % της μέγιστης δόσης της
συγκεκριμένης δέσμης. Επειδή όλα εδώ κανονικοποιούνται ανά δέσμη, η τελική μεταβλητότητα
στο PTV μπορεί να είναι μικρότερη. Για παράδειγμα, αν έχουμε 5 επικαλυπτόμενες δέσμες στο
PTV και κάθε δέσμη υπολογίζεται με μεταβλητότητα 2%, τότε η μεταβλητότητα στο PTV είναι
περίπου 1%.
Στις μη επικαλυπτόμενες περιοχές παραμένει στο 2%. Η στατιστική μεταβλητότητα ανά στοιχειακό
όγκο μειώνεται με την αύξηση του αριθμού ιστορικών Nhist ως εξής:

1 Nhist( )

δηλ. η στατιστική μεταβλητότητα μπορεί να μειωθεί κατά συντελεστή 2, αν ο αριθμός των
ιστορικών αυξηθεί κατά συντελεστή 4. Συνεπώς, και ο χρόνος υπολογισμού αυξάνεται κατά
συντελεστή 4. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 2% και ο τελικός υπολογισμός πρέπει να είναι 1% ή
μικρότερος.

Τύπος αποτελέσματος δόσης

Η εφαρμογή iPlan RT Dose επιτρέπει τον υπολογισμό 2 διαφορετικών τύπων δόσης. Η
προεπιλεγμένη ρύθμιση “Dose to medium” εκφράζει την πραγματική δόση ενέργειας, δηλ. την
ενέργεια που απορροφάται σε ένα μικρό στοιχείο ιστού, διαιρούμενη με τη μάζα του στοιχείου
ιστού. Η ρύθμιση “Dose to water”, από την άλλη πλευρά, εκφράζει την ενέργεια που απορροφάται
σε μια μικρή κοιλότητα νερού, διαιρούμενη με τη μάζα της κοιλότητας, ενώ ορισμένοι ιστοί, π.χ. τα
οστά, περιβάλλουν την κοιλότητα (βλ. Εικόνα 32). Δεν υπάρχει ορατή διαφορά μεταξύ των
ρυθμίσεων “Dose to medium” και “Dose to water” για τους περισσότερους τύπους του
ανθρώπινού ιστού. Ωστόσο, η ρύθμιση “Dose to water” μπορεί να είναι έως και κατά 15%
μεγαλύτερη σε σύγκριση με τη ρύθμιση “Dose to medium” για τους οστικούς ιστούς (AAPM 2007).
Αυτό συμβαίνει επειδή το υψηλής πυκνότητας οστό προκαλεί υψηλότερη ροή των δευτερευόντων

Παράμετροι MC

172 Τεχνικός οδηγός αναφοράς Αναθ. 1.8 Θέματα φυσικής της Brainlab



ηλεκτρονίων στην κοιλότητα νερού και κατ’ επέκταση προκαλεί υψηλότερη δόση σε σύγκριση με
την περίπτωση που η κοιλότητα είναι επίσης γεμάτη με οστό. Επομένως, θα πρέπει να επιλεγεί η
ρύθμιση “Dose to water” αν ο χρήστης θέλει να γνωρίζει τη δόση στα κύτταρα μαλακού ιστού μέσα
σε μια οστική δομή (βλ. Εικόνα 32).
Η σχέση μεταξύ της ρύθμισης “Dose to water” Dw και “Dose to medium” DM υπολογίζεται με τον
τύπο:

DW DM
S
ρ
--- 
 

M

W
=

όπου (S/ρ)MW είναι η αναλογία δύναμης διακοπής σύγκρουσης μάζας ηλεκτρονίων χωρίς
περιορισμούς για το νερό προς εκείνη για το μέσο για το οποίο υπολογίζεται ο μέσος όρος στο
φάσμα της δέσμης φωτονίων. Αυτή η αναλογία είναι περίπου 1,0 για μαλακούς ιστούς με
πυκνότητα μάζας περίπου 1,0 g/cm3. Αυξάνεται έως και ~1,15 για τους οστικούς ιστούς με
πυκνότητα μάζας έως και 2,0 g/cm3.
Η Εικόνα 32 απεικονίζει τη ρύθμιση “Dose to medium” έναντι της ρύθμισης “Dose to water”:

Εικόνα 32 
Η ρύθμιση “Dose to medium” πρέπει να υπολογίζεται αν ο χρήστης ενδιαφέρεται για τη μέση δόση
σε ολόκληρο το στοιχειακό όγκο. Η ρύθμιση “Dose to water” πρέπει να υπολογίζεται αν ο χρήστης
ενδιαφέρεται περισσότερο για τη δόση μέσα στα κύτταρα του μικρού μαλακού ιστού που
περιβάλλεται από το οστικό υλικό.

Ακρίβεια μοντέλου MLC

Η ακρίβεια του μοντέλου MLC μπορεί να εκφράζεται με τη ρύθμιση “Accuracy optimized” ή “Speed
optimized”. Η ρύθμιση “Accuracy optimized” σημαίνει ότι ο κατευθυντήρας MLC προτυποποιείται
με τον πλήρη σχεδιασμό γλωττίδας και εγκοπής. Συνυπολογίζει τα κενά αέρα ανάμεσα στα
παρακείμενα φύλλα. Η επιλογή “Speed optimized” δεν υπολογίζει αυτό το φαινόμενο.
Χρησιμοποιεί το μοντέλο ενός ιδανικού κατευθυντήρα MLC (βλ. Σελίδα 168 και Εικόνα 30).
Συνεπώς, αυτή η επιλογή μειώνει το χρόνο υπολογισμού. Η Σελίδα 168 περιλαμβάνει
λεπτομερέστερες πληροφορίες για την προτυποποίηση του κατευθυντήρα MLC.

Περιορισμοί για τον αλγόριθμο Monte Carlo

Η ακρίβεια του υπολογισμού δόσης με τον αλγόριθμο Monte Carlo εξαρτάται από την
καθορισμένη στατιστική μεταβλητότητα. Η τιμή που χρησιμοποιείται για την τελική έγκριση
του προγράμματος θεραπείας πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο χαμηλή και να μην
υπερβαίνει το 2%. Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας ότι η στατιστική μεταβλητότητα
καθορίζεται σε σχέση με την υψηλότερη δόση στο πρόγραμμα θεραπείας. Κατά συνέπεια,
η αβεβαιότητα των τιμών δόσης μέσα στα OAR στην περιοχή χαμηλής δόσης είναι
υψηλότερη σε σχέση με τη μέγιστη δόση μέσα στα OAR.

MONTE CARLO: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ
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Οι γενικοί περιορισμοί υπολογισμού δόσης για τα μικρά πεδία θεραπείας συνοψίζονται
στη Σελίδα 326. Αν αγνοηθούν αυτοί οι περιορισμοί, μπορεί να προκύψουν αποκλίσεις
από την υπολογισμένη δόση σε σχέση με τη χορηγούμενη δόση κατά περισσότερο από
10%.

Παράμετροι MC
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7 MONTE CARLO: ΜΕΤΡΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΕΣΜΗΣ

7.1 Έναρξη χρήσης

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου

Στο κεφάλαιο αυτό παρέχονται γενικές οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λαμβάνονται
τα δεδομένα δέσμης για τους κατευθυντήρες πολλαπλών φύλλων. Είναι κατάλληλο για το
σχεδιασμό θεραπείας με χρήση του αλγόριθμου δόσης Monte Carlo με το λογισμικό iPlan RT
Dose έκδοσης 4.0 και νεότερης.
Οι ειδικές για τον κατευθυντήρα MLC πληροφορίες όπως είναι τα μεγέθη πεδίου MLC και
διαφραγμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τις μετρήσεις βρίσκονται στην αντίστοιχη λίστα
ελέγχου.

Θέση ενός γραμμικού επιταχυντή σε λειτουργία

Πριν θέσετε σε δοκιμαστική λειτουργία το γραμμικό σας επιταχυντή, θα πρέπει να γνωρίζετε τις
εθνικές ή διεθνείς συστάσεις σχετικά με τη θέση ενός γραμμικού επιταχυντή σε δοκιμαστική
λειτουργία, π.χ. την αναφορά AAPM TG-106 Report:
Σε αυτήν την αναφορά παρέχονται κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις για τη σωστή επιλογή
ομοιωμάτων και ανιχνευτών, τη ρύθμιση ενός ομοιώματος για λήψη δεδομένων σάρωσης και μη
σάρωσης, διαδικασίες για τη λήψη ειδικών παραμέτρων δέσμης φωτονίων και ηλεκτρονίων και
μέθοδοι για μείωση των σφαλμάτων μέτρησης (< 1%), διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων
δέσμης και πληροφορίες για τη συνέλιξη του μεγέθους ανιχνευτή για ακριβή προφίλ. Στην
αναφορά TG-106 παρέχεται επίσης μια σύντομη περιγραφή της αυξανόμενης προτίμησης στις
τεχνικές εξομοίωσης Monte Carlo κατά τη θέση των δεσμών φωτονίων και ηλεκτρονίων σε
δοκιμαστική λειτουργία. Οι διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτήν την αναφορά πρέπει να
βοηθούν έναν ειδικευμένο ιατροφυσικό είτε κατά τη μέτρηση μιας πλήρους ομάδας δεδομένων
δέσμης είτε κατά την επαλήθευση μιας υποομάδας δεδομένων πριν από την αρχική χρήση ή κατά
τις περιοδικές μετρήσεις διασφάλισης ποιότητας (Das et al. 2008).

Ορισμοί και συντμήσεις

Όρος Επεξήγηση

CAX Κεντρικός άξονας

Linac Γραμμικός επιταχυντής

MLC Κατευθυντήρας πολλαπλών φύλλων

PDD Ποσοστιαία δόση βάθους

SID Απόσταση πηγής-ισόκεντρου (1.000 mm)

SSD Απόσταση πηγής-επιφάνειας
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Προϋποθέσεις

Ο αλγόριθμος υπολογισμού δόσης Monte Carlo δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς τον
αλγόριθμο εστιασμένης δέσμης. Συνεπώς, για τη θέση του αλγόριθμου υπολογισμού δόσης Monte
Carlo σε δοκιμαστική λειτουργία απαιτείται και η θέση σε δοκιμαστική λειτουργία του αλγόριθμου
εστιασμένης δέσμης. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Σελίδα 71.

Σκοπός των μετρήσεων

Όλα τα δεδομένα μέτρησης σε νερό και αέρα δεν χρησιμοποιούνται άμεσα κατά τον υπολογισμό
δόσης με τον αλγόριθμο Monte Carlo στο iPlan RT. Οι μετρήσεις στον αέρα χρησιμοποιούνται
ενδιάμεσα κατά την επεξεργασία δεδομένων. Χρειάζονται κυρίως για την προσαρμογή των
αποκλίσεων από ένα ιδανικό επίπεδο προφίλ (horns κ.λπ.) και για τον προσδιορισμό του
σχήματος και του βάρους των διαφορετικών πηγών φωτονίων. Κατά τη διάρκεια αυτής της
προσαρμογής λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις του όγκου λόγω μεγέθους του θαλάμου,
συμπεριλαμβανομένου του ορειχάλκινου αυξητικού καπακιού. Οι παράμετροι που επηρεάζουν τα
μεγέθη των πηγών φωτονίων και τις τιμές εύρους παρασκιάς του προφίλ δεν προσαρμόζονται
χρησιμοποιώντας τις μετρήσεις σε αέρα, αλλά προσαρμόζονται χρησιμοποιώντας τις σαρώσεις
προφίλ μικρού πεδίου για SSD = 900 mm σε νερό.
Οι παράμετροι του ενεργειακού φάσματος και το βάρος της μολυσματικής πηγής ηλεκτρονίων
προσαρμόζονται χρησιμοποιώντας την καμπύλη δόσης βάθους SSD = 1.000 mm, 100 x 100 mm²
σε νερό. Η βαθμονόμηση Δόσης/MU προσαρμόζεται επίσης χρησιμοποιώντας την απόλυτη δόση
για αυτό το πεδίο. Όλα τα δεδομένα SSD = 900 mm (συμπεριλαμβανομένης της απόλυτης δόσης)
χρησιμοποιούνται για σύγκριση με τους υπολογισμούς δόσης ομοιώματος, δηλαδή για την
επαλήθευση του τελικού μοντέλου κεφαλής γραμμικού επιταχυντή. Τα αποτελέσματα της
σύγκρισης παρατίθενται σε ένα αρχείο PDF. Μαζί με το αρχείο προσαρμοζόμενων παραμέτρων
(λέγεται Προφίλ δόσης Monte Carlo), αυτό το αρχείο PDF παρέχεται στο χρήστη για αναθεώρηση.

Ακρίβεια μέτρησης

Οι μετρήσεις που περιγράφονται σε αυτόν τον οδηγό χρήστη είναι αρκετές προκειμένου να
επιτευχθεί η καθορισμένη ακρίβεια για τους αλγόριθμους δόσης Brainlab. Αν θέλετε να βελτιώσετε
την ακρίβεια του υπολογισμού δόσης, εκτελέστε τις μετρήσεις με ιδιαίτερη προσοχή, επαναλάβετέ
τις, επιλέξτε τα βέλτιστα αποτελέσματα (π.χ. χαμηλότερος θόρυβος) και υπολογίστε το μέσο όρο
τους. Μια μικρότερη από τη συνιστώμενη προσαύξηση για το μέγεθος πεδίου, το βάθος ή την
ακτινική κατεύθυνση, παρόλο που δεν απαγορεύεται, δεν θα βελτιώσει σημαντικά την ακρίβεια της
δόσης.

Η ακρίβεια όλων των αλγόριθμων δόσης Brainlab εξαρτάται άμεσα από την ακρίβεια και το
εύρος των μετρήσεων δεδομένων δέσμης. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η μέτρηση
δεδομένων δέσμης καλύπτει το εύρος των μεγεθών πεδίου και των τιμών βάθους που θα
χρησιμοποιηθούν για επόμενους σχεδιασμός θεραπείας. Αυτό ισχύει κυρίως για τις
μετρήσεις των συντελεστών σκέδασης, τα ακτινικά προφίλ και τη δόση βάθους.

Για ακριβή αποτελέσματα θα πρέπει να ρυθμίσετε πολύ προσεκτικά το γραμμικό
επιταχυντή και τη μηχανική δεξαμενή νερού. Ο άξονας κεντρικής δέσμης πρέπει να είναι
ακριβώς κάθετος, δηλ. ορθογώνιος με την επιφάνεια του νερού. Η κατεύθυνση της κίνησης
του ανιχνευτή πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη με ακρίβεια με την επιφάνεια του νερού
και με τον άξονα κεντρικής δέσμης σε κάθε περίπτωση.

Επαλήθευση προφίλ δέσμης

Ο φυσικός του νοσοκομείου είναι υπεύθυνος για τη σωστή επαλήθευση του κάθε νέου ή
τροποποιημένου προφίλ δέσμης (προφίλ μηχανήματος). Στη διαδικασία αυτή πρέπει να
περιλαμβάνεται μια δοκιμή σε όλο το εύρος της διαδικασίας (end-to-end) για κάθε απεικονιστικό
σύστημα θεραπείας και για κάθε κατάσταση θεραπείας που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κλινικά.
Πρέπει πάντα να λαμβάνετε υπόψη σας τις σχετικές εθνικές ή διεθνείς συστάσεις για θέματα
διασφάλισης ποιότητας (π.χ. IAEA TRS-430).

Έναρξη χρήσης
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Ευθύνη

Κατά την αποστολή δεδομένων μέτρησης στη Brainlab, η Brainlab δεν φέρει καμία ευθύνη
για την ορθότητα
• οποιωνδήποτε δεδομένων λαμβάνονται από κάποιον χρήστη,
• οποιωνδήποτε δεδομένων επιστρέφονται σε κάποιον χρήστη.
Τυχόν παρατηρήσεις ή συστάσεις που παρέχει η Brainlab με βάση τα δεδομένα που έχει
λάβει εξαρτώνται από την ορθότητα των ίδιων των δεδομένων. Αν η Brainlab επεξεργαστεί
τα δεδομένα που έχει λάβει και τα επιστρέψει στο χρήστη, αυτό σε καμία περίπτωση δεν
διασφαλίζει την ορθότητα των δεδομένων που έχουν επιστραφεί. Ο χρήστης είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος για την επαλήθευση της ορθότητας των δεδομένων που
επιστρέφονται από την Brainlab καθώς και των παρατηρήσεων ή συστάσεων που παρέχει
η Brainlab. Ο χρήστης πρέπει να επαληθεύσει την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των
δεδομένων που έχει επιστρέψει η Brainlab πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε
θεραπείας ασθενή. Το γεγονός ότι η Brainlab μπορεί να έχει επεξεργαστεί ορισμένα
δεδομένα δεν επηρεάζει το μέγεθος της ευθύνης του χρήστη για την ορθότητα του τελικού
προφίλ δέσμης.

MONTE CARLO: ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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7.1.1 Συνιστώμενος εξοπλισμός

Εξοπλισμός

Στοιχείο Επεξήγηση

Μηχανική δεξαμε-
νή νερού

Χρησιμοποιήστε μια μηχανική δεξαμενή νερού κατάλληλου μεγέθους: η δεξα-
μενή πρέπει να εκτείνεται τουλάχιστον κατά 50 mm και από τις τέσσερις
πλευρές του μετρούμενου μεγέθους πεδίου στο βάθος της μέτρησης. Επί-
σης, πρέπει να εκτείνεται τουλάχιστον κατά 50 mm πέρα από το μέγιστο βά-
θος της μέτρησης. Για ένα τυπικό μέγεθος πεδίου 400 x 400 mm2 απαιτείται
ένα βάθος έως και 350 mm, ένα ομοίωμα με εμβαδόν βάσης πάνω από
500 x 500 mm2 και βάθος νερού τουλάχιστον 400 mm.

Βαθμονομημένος
θάλαμος

Χρησιμοποιήστε ένα βαθμονομημένο θάλαμο: ένα βαθμονομημένο κυλινδρι-
κό θάλαμο ιονισμού με όγκο κοιλότητας τουλάχιστον 0,125 cm3, αλλά όχι πά-
νω από 0,6 cm3. Το ωφέλιμο σημείο μέτρησης που καθορίζεται, βασίζεται σε
έγκυρα, διεθνή πρότυπα δοσιμετρίας (π.χ. IAEA TRS-398) και τις σχετικές
συστάσεις του κατασκευαστή του ανιχνευτή.

Θάλαμος ιονι-
σμού

Χρησιμοποιήστε ένα θάλαμο ιονισμού: ένα κυλινδρικό θάλαμο ιονισμού με
όγκο κοιλότητας 0,125 cm3 ή μικρότερο. Το ωφέλιμο σημείο μέτρησης που
καθορίζεται, βασίζεται σε έγκυρα, διεθνή πρότυπα δοσιμετρίας (π.χ. IAEA
TRS-398) και τις σχετικές συστάσεις του κατασκευαστή του ανιχνευτή.

Ανιχνευτής υψη-
λής ανάλυσης

Χρησιμοποιήστε ένα πολύ μικρό ανιχνευτή για μετρήσεις προφίλ υψηλής
ανάλυσης και δοσιμετρία μικρών πεδίων. Η Brainlab συνιστά τη χρήση μιας
μη θωρακισμένης στερεοτακτικής διόδου.

Μικρό αυξητικό
καπάκι

Χρησιμοποιήστε ένα μικρό αυξητικό καπάκι, κατασκευασμένο από ορείχαλκο
ή υλικό παρόμοιας πυκνότητας μάζας για τις μετρήσεις σε αέρα. Το πάχος
του αυξητικού καπακιού:

dcap
10E

3ρcap
--------------,≈ dcap in mm, E in MV, ρcap in g/cm3( ),

for brass: dbrass 6 MV( ) 2.4 mm, dbrass 15 MV( ) 5.9 mm.≈≈

Λάβετε υπόψη ότι η ευαισθησία του ανιχνευτή μπορεί να εξαρτηθεί από τον
προσανατολισμό του. Τηρείτε τις προδιαγραφές και τις συστάσεις που παρέχει ο
κατασκευαστής του εξοπλισμού δοσιμετρίας που διαθέτετε.

Έναρξη χρήσης
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7.2 Συστήματα συντεταγμένων

Πληροφορίες

Οι μετρήσεις που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο βασίζονται στο σύστημα συντεταγμένων που
απεικονίζεται παρακάτω.
• Όλες οι μονάδες μήκους εκφράζονται σε mm.
• Για όλες τις μετρήσεις, η γωνία κατευθυντήρα και η γωνία του gantry πρέπει να έχουν μετρηθεί
στις 0°.

• Συμβουλευτείτε την ειδική λίστα ελέγχου για το δικό σας κατευθυντήρα MLC (βλ. σελίδα 185).

Σύστημα συντεταγμένων

①

②

Εικόνα 33 

Αρ. Στοιχείο

① Μετρήσεις σε αέρα

② Μετρήσεις σε νερό

Κατανόηση του συστήματος συντεταγμένων

Το σύστημα συντεταγμένων αντιστοιχεί στο σταθερό σύστημα του προτύπου IEC 1217, αλλά σε
περιστροφή 180 μοιρών γύρω από τον άξονα X, δηλ. τα σημεία Y και Z σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Μέτρηση Επεξήγηση

Αέρας

Για όλες τις μετρήσεις σε αέρα, η αρχή του συστήματος συντεταγμένων δεν
βρίσκεται στο ισόκεντρο, αλλά στο ονομαστικό σημείο πηγής φωτονίων στο
στόχο, δηλ. σε απόσταση SID μακριά από το ισόκεντρο όπως υποδεικνύεται
παραπάνω. Αυτό σημαίνει ότι οι συντεταγμένες Ζ για όλες τις μετρήσεις σε αέ-
ρα (ιδιαίτερα τα προφίλ Ζ) πρέπει να ορίζονται ως μια απόσταση προς το ση-
μείο (εστία) πηγής σε χιλιοστά.

MONTE CARLO: ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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Μέτρηση Επεξήγηση

Νερό

Για τις μετρήσεις σε νερό, το σύστημα συντεταγμένων είναι λίγο διαφορετικό.
Εδώ, η αρχή βρίσκεται στην επιφάνεια του ομοιώματος νερού, δηλ. οι καμπύ-
λες δόσης βάθους μετρώνται ως δόση ανά βάθος σε νερό σε χιλιοστά. Οι κα-
τευθύνσεις X, Y και Z παραμένουν ίδιες. Αυτές οι κατευθύνσεις είναι ανεξάρ-
τητες από την κατεύθυνση προσάρτησης του MLC. Με άλλα λόγια, είναι δυνα-
τή η χρήση κατευθυντήρων MLC με φύλλα που κινούνται στην κατεύθυνση X
και κατευθυντήρων MLC με φύλλα που κινούνται στην κατεύθυνση Y.

Συστήματα συντεταγμένων
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7.3 Διόρθωση δεδομένων

Πληροφορίες

Ένα περιορισμένο επίπεδο διόρθωσης δεδομένων επιτρέπεται, προκειμένου να εξαλειφθούν
μικρά σφάλματα κατά τη λήψη δεδομένων μέτρησης. Ωστόσο, τέτοιες διορθώσεις πρέπει να
εκτελούνται με προσοχή. Είναι πάντα καλύτερο να αποφεύγονται οι διορθώσεις με τη μέτρηση
δεδομένων που δεν χρειάζονται τροποποίηση.
Για παράδειγμα, για να λάβετε υπόψη σας τις αποκλίσεις από τον κεντρικό άξονα που
προκαλούνται από σφάλματα μέτρησης, είναι χρήσιμο να μετατοπίζετε τα προφίλ κατά την
αντίστοιχη απόσταση από τον άξονα.
Επίσης, χρήσιμο θα ήταν να συμμετροποιήσετε τα μετρούμενα προφίλ, επειδή ο αλγόριθμος
προσαρμογής θεωρεί ότι τα προφίλ είναι συμμετρικά. Είναι πάντα καλύτερο αν ο επιταχυντής
μπορεί να παράγει συμμετρικά (ή σχεδόν συμμετρικά) και επίπεδα προφίλ.
Η συμμετροποίηση δεν πρέπει να εκτελείται πριν από το κεντράρισμα των προφίλ (ευθύνεται για
τις αποκλίσεις από τον κεντρικό άξονα).

Μορφή δεδομένων

Όλα τα μετρούμενα δεδομένα (σε νερό και αέρα) πρέπει να καταχωρούνται στο Beam Profile
Editor χρησιμοποιώντας την επιλογή Raw Data Input ή τον τρόπο λειτουργίας Raw Data Monte
Carlo στην οθόνη Physics Administration που παρέχεται από τη Brainlab. Τα αρχεία που
προκύπτουν (με επέκταση *.xmcdat) και περιέχουν ένα ολοκληρωμένο σύνολο μετρήσεων ανά
ενέργεια φωτονίων πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση radio.physics@brainlab.com.

MONTE CARLO: ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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7.4 Μετρήσεις δεδομένων δέσμης σε αέρα

Θάλαμοι ιονισμού

Χρησιμοποιήστε ένα θάλαμο ιονισμού με ένα ορειχάλκινο (ή από παρόμοιο υλικό) αυξητικό καπάκι
για να μετρήσετε τα προφίλ X, Y και Z σε αέρα για όλες τις ενέργειες φωτονίων και για διαφορετικά
μεγέθη πεδίου. Τα μεγέθη πεδίου για το δικό σας κατευθυντήρα MLC τεκμηριώνονται στην
αντίστοιχη λίστα ελέγχου (Σελίδα 185). Αν είναι δυνατόν, ρυθμίστε τα πεδία μόνο με τα
διαφράγματα, δηλ. τα φύλλα του MLC θα πρέπει να είναι πλήρως συμπτυγμένα. Αν αυτό δεν είναι
δυνατόν (π.χ. για τους κατευθυντήρες MLC Siemens και Elekta), χρησιμοποιήστε τον
κατευθυντήρα MLC όπως ένα ζεύγος διαφραγμάτων. Για ένα γραμμικό επιταχυντή που διαθέτει
μόνο κατευθυντήρα MLC (χωρίς διαφράγματα), π.χ. MHI, χρησιμοποιήστε αυτόν για τη ρύθμιση
διαφραγμάτων των πεδίων.

Αυξητικό καπάκι

Ο κύριος σκοπός του ορειχάλκινου αυξητικού καπακιού κατά τη διάρκεια των σαρώσεων σε αέρα
είναι να απομακρύνει τα μολυσματικά ηλεκτρόνια της κεφαλής γραμμικού επιταχυντή από το σήμα
μέτρησης. Συνεπώς, το πάχος του καπακιού πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο εύρος
αυτών των ηλεκτρονίων.
Από την άλλη πλευρά, η χωρική ανάλυση των μειώσεων των σαρώσεων προφίλ σε αέρα και ο
υπολογισμός μέσου όρου του όγκου είναι συμβάντα που επηρεάζουν τις μετρήσεις συντελεστή
εξόδου σε αέρα μικρού πεδίου λόγω μεγαλύτερου πάχους τοιχώματος. Συνεπώς, ο τύπος στη
Σελίδα 178 πρέπει να θεωρηθεί συμβιβασμός μεταξύ και των δύο απαιτήσεων. Αν δεν είναι
διαθέσιμο ένα αυξητικό καπάκι σύμφωνα με αυτή τη σύσταση, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα
καπάκι με μεγαλύτερο πάχος, επειδή η απομάκρυνση των μολυσματικών ηλεκτρονίων είναι πιο
σημαντική από τη χωρική ανάλυση.

Σχήματα πεδίων MLC και διαφραγμάτων

Παρέχετε πάντα τα σωστά σχήματα πεδίων των MLC και των διαφραγμάτων για κάθε μέγεθος
πεδίου. Πρέπει να μετρηθούν τα παρακάτω δεδομένα:
• Προφίλ Z (δόση βάθους) στον κεντρικό άξονα (X = Y = 0) από Z = 850 περίπου έως Z = 1.150

(Z = 0: αντιστοιχεί στην ονομαστική εστία της πηγής φωτονίων)
• 3 προφίλ Χ για Y = 0 και Z = 850, Z 1.000, Z = 1.150
• 3 προφίλ Υ για Χ = 0 και Z = 850, Z 1.000, Z = 1.150
• Συντελεστές εξόδου σε αέρα με Z = 1.000 για όλα τα μεγέθη πεδίων, κανονικοποιημένοι
σύμφωνα με ένα από τα πεδία, συνήθως το μεγαλύτερο (π.χ. 400 x 400 mm²) ή το πεδίο
100 x 100 mm²

Μετρήσεις δεδομένων δέσμης σε αέρα
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7.5 Μετρήσεις δεδομένων δέσμης σε νερό

Απόλυτη δόση

Πρέπει να μετρήσετε την απόλυτη δόση σε Gray ανά μονάδα παρακολούθησης για το μέγεθος
πεδίου 100 x 100 mm2 για SSD = 900 mm και SSD = 1.000 mm στο βάθος νερού αναφοράς, π.χ.
σε βάθος 100 mm ή στο βάθος της μέγιστης δόσης. Εδώ, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας
θάλαμος ιονισμού βαθμονομημένος για μετρήσεις απόλυτης δόσης. Η ρύθμιση των διαφραγμάτων
πεδίου πρέπει να εκτελεστεί και με τα διαφράγματα και με τον κατευθυντήρα MLC.

Μετρήσεις σε νερό (SSD = 1.000 mm)

Τα προφίλ X, Y και Z (δόση βάθους) σε νερό απαιτούνται για όλες τις ενέργειες φωτονίων και για
μέγεθος πεδίου 100 x 100 mm2 (απόσταση πηγής-επιφάνειας του ομοιώματος νερού:
SSD = 1.000 mm). Η ρύθμιση των διαφραγμάτων πεδίων πρέπει να εκτελεστεί και με τα
διαφράγματα και με τον κατευθυντήρα MLC:
• Προφίλ Z (δόση βάθους) στον κεντρικό άξονα (X = Y = 0), Z = 0: αντιστοιχεί στην επιφάνεια του
ομοιώματος νερού

• 3 προφίλ Χ για Y = 0 και βάθος μέγιστης δόσης Z = 100, Z = 200
• 3 προφίλ Υ για Χ = 0 και βάθος μέγιστης δόσης Z = 100, Z = 200
Τα προφίλ X και Y πρέπει να μετρώνται με χρήση ανιχνευτών αρκετά μικρών για το αντίστοιχο
μέγεθος πεδίου και για τη σωστή αναπαραγωγή της παρασκιάς. Η καμπύλη δόσης βάθους
κεντρικού άξονα πρέπει να μετράται με ένα θάλαμο ιονισμού ή έναν ανιχνευτή διόδου.
Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της κατανομής ενέργειας φωτονίων και της ποσότητας
μολυσματικών ηλεκτρονίων.

Μετρήσεις σε νερό (SSD = 900 mm)

Τα προφίλ X, Y και Z (δόση βάθους) σε νερό απαιτούνται για όλες τις ενέργειες φωτονίων και για
διαφορετικά μεγέθη πεδίου (απόσταση πηγής-επιφάνειας του ομοιώματος νερού: SSD = 900
mm). Τα μεγέθη πεδίου για το δικό σας κατευθυντήρα MLC τεκμηριώνονται στην αντίστοιχη λίστα
ελέγχου (Σελίδα 185). Η ρύθμιση των διαφραγμάτων πεδίων πρέπει να εκτελεστεί και με τα
διαφράγματα και με τον κατευθυντήρα MLC:
• Προφίλ Z (δόση βάθους) στον κεντρικό άξονα (X = Y = 0), Z = 0: αντιστοιχεί στην επιφάνεια του
ομοιώματος νερού

• 3 προφίλ Χ για Y = 0 και βάθος μέγιστης δόσης Z = 100, Z = 200
• 3 προφίλ Υ για Χ = 0 και βάθος μέγιστης δόσης Z = 100, Z = 200
• Συντελεστές εξόδου με Z = 100 για όλα τα μεγέθη πεδίου, κανονικοποιημένοι σύμφωνα με το
πεδίο 100 x 100 σε SSD = 900 mm

Όλα τα PDD, τα προφίλ X και Y και οι συντελεστές εξόδου πρέπει να μετρώνται με χρήση
ανιχνευτών αρκετά μικρών για το αντίστοιχο μέγεθος πεδίου και για τη σωστή αναπαραγωγή της
παρασκιάς.
Οι τιμές PDD μεγάλου πεδίου και οι συντελεστές εξόδου πρέπει να μετρώνται χρησιμοποιώντας
ένα θάλαμο ιονισμού μεσαίου ή μεγάλου όγκου (0,1 cm3-0,6 cm3) για την αποφυγή των
επιπτώσεων από τις διάφορες αποκρίσεις ενέργειας (βλ. ενότητα III.D.5 και Εικ. 1 της αναφοράς
AAPM TG-106 Report (Das et al. 2008).

Διασφάλιση ακρίβειας

Για να λάβετε μια ακριβή μέτρηση απορροφούμενης δόσης στο νερό, πρέπει να
εφαρμόσετε μια σειρά διορθώσεων στην ένδειξη του δοσίμετρου, π.χ. ποιότητα δέσμης
(ενέργεια γραμμικού επιταχυντή), πίεση, θερμοκρασία και πολικότητα. Πρέπει να
συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση που παρέχεται με το δοσιμετρικό σας εξοπλισμό και τα
εθνικά πρότυπα που ισχύουν στη χώρα σας.
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Μετρήσεις δεδομένων δέσμης σε νερό
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8 MONTE CARLO: ΛΙΣΤΕΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΕΣΜΗΣ

8.1 Δεδομένα δέσμης για Elekta Beam Modulator

Λίστα ελέγχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διατίθεται υποστήριξη σχετικά με τον αλγόριθμο Monte Carlo για το συγκεκριμένο
MLC για το iPlan RT Dose 4.1 και τα νεότερα (απαιτείται άδεια). Για τη λειτουργία Χωρίς φίλτρο
επιπέδωσης, απαιτείται iPlan RT 4.5.4 ή μεταγενέστερη έκδοση.
 

Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ CAX σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: 16 x 16, 32 x 32, 48 x 48,
80 x 80, 104 x 96, 160 x 160, 50 x 160, 100 x 160,
210 x 48, 210 x 96
Z = 850 ... 1.150

10
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

Σελίδα 182 ☐

Προφίλ X σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: 16 x 16, 32 x 32, 48 x 48,
80 x 80, 104 x 96, 160 x 160, 50 x 160, 100 x 160,
210 x 48, 210 x 96
Y = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

30
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Προφίλ Υ σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: 16 x 16, 32 x 32, 48 x 48,
80 x 80, 104 x 96, 160 x 160, 50 x 160, 100 x 160,
210 x 48, 210 x 96
X = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

30
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Συντελεστές εξόδου σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: 16 x 16, 32 x 32, 48 x 48,
80 x 80, 104 x 96, 160 x 160, 50 x 160, 100 x 160,
210 x 48, 210 x 96
X = 0, Y = 0, Z = 1.000

10
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC: 104 x 96,
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος Σελίδα 183 ☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC: 104 x 96
SSD = 1.000, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος ☐
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

CAX PDD σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 104 x 96
SSD = 1.000

1 Θάλαμος ιονι-
σμού Σελίδα 183 ☐

Προφίλ X σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 104 x 96
SSD = 1.000, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Προφίλ Υ σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 104 x 96
SSD = 1.000, Χ = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

CAX PDD σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC: 8 x 8, 16 x 16, 32 x 32,
48 x 48, 80 x 80, 104 x 96, 160 x 160, 50 x 160,
100 x 160, 210 x 48, 210 x 96,
SSD = 900

11

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

Σελίδα 183 ☐

Προφίλ X σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC: 8 x 8, 16 x 16, 32 x 32,
48 x 48, 80 x 80, 104 x 96, 160 x 160, 50 x 160,
100 x 160, 210 x 48, 210 x 96
SSD = 900, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

33

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Προφίλ Υ σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC: 8 x 8, 16 x 16, 32 x 32,
48 x 48, 80 x 80, 104 x 96, 160 x 160, 50 x 160,
100 x 160, 210 x 48, 210 x 96
SSD = 900, X = 0, Z = Zmax, 100, 200

33

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Συντελεστές εξόδου σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC: 8 x 8, 16 x 16, 32 x 32,
48 x 48, 80 x 80, 104 x 96, 160 x 160, 50 x 160,
100 x 160, 210 x 48, 210 x 96
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

11

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Δεδομένα δέσμης για Elekta Beam Modulator
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8.2 Δεδομένα δέσμης για το Elekta MLCi και MLCi2

Λίστα ελέγχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διατίθεται υποστήριξη σχετικά με τον αλγόριθμο Monte Carlo για MLCi για το iPlan
RT Dose 4.1 και τα νεότερα (απαιτείται άδεια). Διατίθεται υποστήριξη σχετικά με τον αλγόριθμο
Monte Carlo για MLCi2 για το iPlan RT Dose 4.5.3 και τα νεότερα (απαιτείται άδεια). Για τη
λειτουργία Χωρίς φίλτρο επιπέδωσης, απαιτείται iPlan RT 4.5.4 ή μεταγενέστερη έκδοση.
 

Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ CAX σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: χρήση του MLC ως ζεύγους
διαφραγμάτων X,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 40 x 40,
60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
40 x 400, 100 x 400, 400 x 40, 400 x 100
Z = 850 ... 1.150

11
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

Σελίδα 182 ☐

Προφίλ X σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: χρήση του MLC ως ζεύγους
διαφραγμάτων X,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 40 x 40,
60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
40 x 400, 100 x 400, 400 x 40, 400 x 100
Y = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

33
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Προφίλ Υ σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: χρήση του MLC ως ζεύγους
διαφραγμάτων X,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 40 x 40,
60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
40 x 400, 100 x 400, 400 x 40, 400 x 100
X = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

33
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Συντελεστές εξόδου σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: χρήση του MLC ως ζεύγους
διαφραγμάτων X,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 40 x 40,
60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
40 x 400, 100 x 400, 400 x 40, 400 x 100
X = 0, Y = 0, Z = 1.000

11
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος Σελίδα 183 ☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100
SSD = 1.000, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος ☐

CAX PDD σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100
SSD = 1.000

1 Θάλαμος ιονι-
σμού Σελίδα 183 ☐

Προφίλ X σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100
SSD = 1.000, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ Υ σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100
SSD = 1.000, X = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

CAX PDD σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 200 x 200,
400 x 400, 40 x 400, 100 x 400, 400 x 40, 400 x 100
SSD = 900

11

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

Σελίδα 183 ☐

Προφίλ X σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 200 x 200,
400 x 400, 40 x 400, 100 x 400, 400 x 40, 400 x 100
SSD = 900, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

33

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Προφίλ Υ σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 200 x 200,
400 x 400, 40 x 400, 100 x 400, 400 x 40, 400 x 100
SSD = 900, X = 0, Z = Zmax, 100, 200

33

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Συντελεστές εξόδου σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 200 x 200,
400 x 400, 40 x 400, 100 x 400, 400 x 40, 400 x 100
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

11

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Δεδομένα δέσμης για το Elekta MLCi και MLCi2

188 Τεχνικός οδηγός αναφοράς Αναθ. 1.8 Θέματα φυσικής της Brainlab



8.3 Δεδομένα δέσμης για κατευθυντήρα Elekta Agility

Λίστα ελέγχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διατίθεται υποστήριξη σχετικά με τον αλγόριθμο Monte Carlo για το συγκεκριμένο
MLC για το iPlan RT Dose 4.5.3 και τα νεότερα (απαιτείται άδεια). Για τη λειτουργία Χωρίς φίλτρο
επιπέδωσης, απαιτείται iPlan RT 4.5.4 ή μεταγενέστερη έκδοση.
 

Μην χρησιμοποιείτε «guard leaves» (π.χ. χωρίς επιπλέον ανοιχτά ζεύγη φύλλων κάτω από το
γειτονικό διάφραγμα που βρίσκεται στην ίδια θέση με το τελευταίο φύλλο του πεδίου) για τη
μέτρηση.

Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ CAX σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: χρήση του MLC ως ζεύγους
διαφραγμάτων X,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 30 x 30,
60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
50 x 400, 100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
Z = 850 … 1.150

11
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

Σελίδα 182 ☐

Προφίλ X σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: χρήση του MLC ως ζεύγους
διαφραγμάτων X,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 30 x 30,
60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
50 x 400, 100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
Y = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

33
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Προφίλ Υ σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: χρήση του MLC ως ζεύγους
διαφραγμάτων X,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 30 x 30,
60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
50 x 400, 100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
X = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

33
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Συντελεστές εξόδου σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: χρήση του MLC ως ζεύγους
διαφραγμάτων X,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 30 x 30,
60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
50 x 400, 100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
X = 0, Y = 0, Z = 1.000

11
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC: 100 x 100,
Άνοιγμα διαφραγμάτων Y: 100
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος Σελίδα 183 ☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC: 100 x 100,
Άνοιγμα διαφραγμάτων Y: 100
SSD = 1.000, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος ☐

CAX PDD σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 100 x 100,
Άνοιγμα διαφραγμάτων Y: 100
SSD = 1.000

1 Θάλαμος ιονι-
σμού Σελίδα 183 ☐
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ X σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 100 x 100,
Άνοιγμα διαφραγμάτων Y: 100
SSD = 1.000, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Προφίλ Υ σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 100 x 100,
Άνοιγμα διαφραγμάτων Y: 100
SSD = 1.000, X = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

CAX PDD σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC και διαφραγμάτων:
10 x 10 (10),
30 x 30 (30),
60 x 60 (60),
80 x 80 (80),
100 x 100 (100),
200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
100 x 400 (400),
400 x 50 (50)
400 x 100 (100)
SSD = 900

11

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

Σελίδα 183 ☐

Προφίλ X σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC και διαφραγμάτων:
10 x 10 (10),
30 x 30 (30),
60 x 60 (60),
80 x 80 (80),
100 x 100 (100),
200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
100 x 400 (400),
400 x 50 (50)
400 x 100 (100)
SSD = 900, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

33

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Δεδομένα δέσμης για κατευθυντήρα Elekta Agility
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ Υ σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC και διαφραγμάτων:
10 x 10 (10),
30 x 30 (30),
60 x 60 (60),
80 x 80 (80),
100 x 100 (100),
200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
100 x 400 (400),
400 x 50 (50)
400 x 100 (100)
SSD = 900, X = 0, Z = Zmax, 100, 200

33

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Συντελεστές εξόδου σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC και διαφραγμάτων:
10 x 10 (10),
30 x 30 (30),
60 x 60 (60),
80 x 80 (80),
100 x 100 (100),
200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
100 x 400 (400),
400 x 50 (50)
400 x 100 (100)
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

11

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐
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8.4 Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος
φύλλου: 2,42 mm

Λίστα ελέγχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διατίθεται υποστήριξη σχετικά με τον αλγόριθμο Monte Carlo για το συγκεκριμένο
MLC για το iPlan RT Dose 4.5.4 και τα νεότερα (απαιτείται άδεια) και απαιτείται ενσωμάτωση με το
Elekta/Mosaiq.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για το Apex, ο κατευθυντήρας περιστρέφεται συνήθως στις 270°. Σε αντίθεση με τη
γωνία που απαιτείται για τη λήψη δεδομένων δέσμης, η γωνία του κατευθυντήρα πρέπει να είναι
0°. Σε αυτή τη θέση, τα φύλλα κινούνται σε κατεύθυνση βραχίονα και τραπεζιού.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το μέγιστο μέγεθος πεδίου MLC είναι 135,5 x 116 mm². Το μέγεθος πεδίου
διαφράγματος είναι πάντα ρυθμισμένο σε 140 x 120 mm².
 

Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ CAX σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: 19,4 x 19,4, 29 x 29,
58,1 x 58,1, 77,4 x 77,4, 96,8 x 96,8,
111,3 x 111,3, 58,1 x 111,3, 96,8 x 111,3,
135,5 x 58,1, 135,5 x 96,8
Z = 850 … 1.150

10
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

Σελίδα 182 ☐

Προφίλ X σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: 19,4 x 19,4, 29 x 29,
58,1 x 58,1, 77,4 x 77,4, 96,8 x 96,8,
111,3 x 111,3, 58,1 x 111,3, 96,8 x 111,3,
135,5 x 58,1, 135,5 x 96,8
Y = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

30
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Προφίλ Υ σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: 19,4 x 19,4, 29 x 29,
58,1 x 58,1, 77,4 x 77,4, 96,8 x 96,8,
111,3 x 111,3, 58,1 x 111,3, 96,8 x 111,3,
135,5 x 58,1, 135,5 x 96,8
X = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

30
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Συντελεστές εξόδου σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: 19,4 x 19,4, 29 x 29,
58,1 x 58,1, 77,4 x 77,4, 96,8 x 96,8,
111,3 x 111,3, 58,1 x 111,3, 96,8 x 111,3,
135,5 x 58,1, 135,5 x 96,8
X = 0, Y = 0, Z = 1.000

10
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC: 96,8 x 96,8,
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος Σελίδα 183 ☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC: 96,8 x 96,8,
SSD = 1.000, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος ☐

CAX PDD σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 96,8 x 96,8,
SSD = 1.000

1 Θάλαμος ιονι-
σμού Σελίδα 183 ☐

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,42 mm
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ X σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 96,8 x 96,8,
SSD = 1.000, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Προφίλ Υ σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 96,8 x 96,8,
SSD = 1.000, Χ = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

CAX PDD σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC:
9,7 x 9,7,
19,4 x 19,4,
29 x 29,
58,1 x 58,1,
77,4 x 77,4,
96,8 x 96,8,
111,3 x 111,3,
58,1 x 111,3,
96,8 x 111,3,
135,5 x 58,1,
135,5 x 96,8
SSD = 900

11

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

Σελίδα 183 ☐

Προφίλ X σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC:
9,7 x 9,7,
19,4 x 19,4,
29 x 29,
58,1 x 58,1,
77,4 x 77,4,
96,8 x 96,8,
111,3 x 111,3,
58,1 x 111,3,
96,8 x 111,3,
135,5 x 58,1,
135,5 x 96,8
SSD = 900, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

33

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Προφίλ Υ σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC:
9,7 x 9,7,
19,4 x 19,4,
29 x 29,
58,1 x 58,1,
77,4 x 77,4,
96,8 x 96,8,
111,3 x 111,3,
58,1 x 111,3,
96,8 x 111,3,
135,5 x 58,1,
135,5 x 96,8
SSD = 900, X = 0, Z = Zmax, 100, 200

33

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Συντελεστές εξόδου σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC:
9,7 x 9,7,
19,4 x 19,4,
29 x 29,
58,1 x 58,1,
77,4 x 77,4,
96,8 x 96,8,
111,3 x 111,3,
58,1 x 111,3,
96,8 x 111,3,
135,5 x 58,1,
135,5 x 96,8
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

11

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,42 mm
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8.5 Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος
φύλλου: 2,43 mm

Λίστα ελέγχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διατίθεται υποστήριξη σχετικά με τον αλγόριθμο Monte Carlo για το συγκεκριμένο
MLC για το iPlan RT Dose 4.5.4 και τα νεότερα (απαιτείται άδεια) και απαιτείται ενσωμάτωση με το
Elekta/Mosaiq.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για το Apex, ο κατευθυντήρας περιστρέφεται συνήθως στις 270°. Σε αντίθεση με τη
γωνία που απαιτείται για τη λήψη δεδομένων δέσμης, η γωνία του κατευθυντήρα πρέπει να είναι
0°. Σε αυτή τη θέση, τα φύλλα κινούνται σε κατεύθυνση βραχίονα και τραπεζιού.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το μέγιστο μέγεθος πεδίου MLC είναι 136,5 x 116 mm². Το μέγεθος πεδίου
διαφράγματος είναι πάντα ρυθμισμένο σε 140 x 120 mm².
 

Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ CAX σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: 19,4 x 19,4, 29,2 x
29,2, 58,3 x 58,3, 77,8 x 77,8, 97,2 x
97,2, 111,8 x 111,8, 58,3 x 111,8, 97,2 x
111,8, 136,1 x 58,3, 136,1 x 97,2
Z = 850 … 1.150

10
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

Σελίδα 182 ☐

Προφίλ X σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: 19,4 x 19,4, 29,2 x
29,2, 58,3 x 58,3, 77,8 x 77,8, 97,2 x
97,2, 111,8 x 111,8, 58,3 x 111,8, 97,2 x
111,8, 136,1 x 58,3, 136,1 x 97,2
Y = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

30
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Προφίλ Υ σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: 19,4 x 19,4, 29,2 x
29,2, 58,3 x 58,3, 77,8 x 77,8, 97,2 x
97,2, 111,8 x 111,8, 58,3 x 111,8, 97,2 x
111,8, 136,1 x 58,3, 136,1 x 97,2
X = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

30
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Συντελεστές εξόδου σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: 19,4 x 19,4, 29,2 x
29,2, 58,3 x 58,3, 77,8 x 77,8, 97,2 x
97,2, 111,8 x 111,8, 58,3 x 111,8, 97,2 x
111,8, 136,1 x 58,3, 136,1 x 97,2
X = 0, Y = 0, Z = 1.000

10
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC: 97,2 x 97,2,
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος Σελίδα 183 ☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC: 97,2 x 97,2,
SSD = 1.000, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος ☐

CAX PDD σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 97,2 x 97,2,
SSD = 1.000

1 Θάλαμος ιονι-
σμού Σελίδα 183 ☐
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ X σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 97,2 x 97,2,
SSD = 1.000, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Προφίλ Υ σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 97,2 x 97,2,
SSD = 1.000, Χ = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

CAX PDD σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC:
9,7 x 9,7,
19,4 x 19,4,
29,2 x 29,2,
58,3 x 58,3,
77,8 x 77,8,
97,2 x 97,2,
111,8 x 111,8,
58,3 x 111,8,
97,2 x 111,8,
136,1 x 58,3,
136,1 x 97,2
SSD = 900

11

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

Σελίδα 183 ☐

Προφίλ X σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC:
9,7 x 9,7,
19,4 x 19,4,
29,2 x 29,2,
58,3 x 58,3,
77,8 x 77,8,
97,2 x 97,2,
111,8 x 111,8,
58,3 x 111,8,
97,2 x 111,8,
136,1 x 58,3,
136,1 x 97,2
SSD = 900, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

33

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Προφίλ Υ σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC:
9,7 x 9,7,
19,4 x 19,4,
29,2 x 29,2,
58,3 x 58,3,
77,8 x 77,8,
97,2 x 97,2,
111,8 x 111,8,
58,3 x 111,8,
97,2 x 111,8,
136,1 x 58,3,
136,1 x 97,2
SSD = 900, X = 0, Z = Zmax, 100, 200

33

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,43 mm
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Συντελεστές εξόδου σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC:
9,7 x 9,7,
19,4 x 19,4,
29,2 x 29,2,
58,3 x 58,3,
77,8 x 77,8,
97,2 x 97,2,
111,8 x 111,8,
58,3 x 111,8,
97,2 x 111,8,
136,1 x 58,3,
136,1 x 97,2
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

11

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐
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8.6 Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος
φύλλου: 2,44 mm

Λίστα ελέγχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διατίθεται υποστήριξη σχετικά με τον αλγόριθμο Monte Carlo για το συγκεκριμένο
MLC για το iPlan RT Dose 4.5.4 και τα νεότερα (απαιτείται άδεια) και απαιτείται ενσωμάτωση με το
Elekta/Mosaiq.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για το Apex, ο κατευθυντήρας περιστρέφεται συνήθως στις 270°. Σε αντίθεση με τη
γωνία που απαιτείται για τη λήψη δεδομένων δέσμης, η γωνία του κατευθυντήρα πρέπει να είναι
0°. Σε αυτή τη θέση, τα φύλλα κινούνται σε κατεύθυνση βραχίονα και τραπεζιού.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το μέγιστο μέγεθος πεδίου MLC είναι 136,6 x 116 mm². Το μέγεθος πεδίου
διαφράγματος είναι πάντα ρυθμισμένο σε 140 x 120 mm².
 

Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ CAX σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: 19,5 x 19,5, 29,3 x
29,3, 58,6 x 58,6, 78,1 x 78,1, 97,6 x
97,6, 112,2 x 112,2, 58,6 x 112,2, 97,6 x
112,2, 136,6 x 58,6, 136,6 x 97,6
Z = 850 … 1.150

10
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

Σελίδα 182 ☐

Προφίλ X σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: 19,5 x 19,5, 29,3 x
29,3, 58,6 x 58,6, 78,1 x 78,1, 97,6 x
97,6, 112,2 x 112,2, 58,6 x 112,2, 97,6 x
112,2, 136,6 x 58,6, 136,6 x 97,6
Y = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

30
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Προφίλ Υ σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: 19,5 x 19,5, 29,3 x
29,3, 58,6 x 58,6, 78,1 x 78,1, 97,6 x
97,6, 112,2 x 112,2, 58,6 x 112,2, 97,6 x
112,2, 136,6 x 58,6, 136,6 x 97,6
X = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

30
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Συντελεστές εξόδου σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: 19,5 x 19,5, 29,3 x
29,3, 58,6 x 58,6, 78,1 x 78,1, 97,6 x
97,6, 112,2 x 112,2, 58,6 x 112,2, 97,6 x
112,2, 136,6 x 58,6, 136,6 x 97,6
X = 0, Y = 0, Z = 1.000

10
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC: 97,6 x 97,6,
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος Σελίδα 183 ☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC: 97,6 x 97,6,
SSD = 1.000, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος ☐

CAX PDD σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 97,6 x 97,6,
SSD = 1.000

1 Θάλαμος ιονι-
σμού Σελίδα 183 ☐

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,44 mm
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ X σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 97,6 x 97,6,
SSD = 1.000, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Προφίλ Υ σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 97,6 x 97,6,
SSD = 1.000, Χ = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

CAX PDD σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC:
9,8 x 9,8,
19,5 x 19,5,
29,3 x 29,3,
58,6 x 58,6,
78,1 x 78,1,
97,6 x 97,6,
112,2 x 112,2,
58,6 x 112,2,
97,6 x 112,2,
136,6 x 58,6,
136,6 x 97,6
SSD = 900

11

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

Σελίδα 183 ☐

Προφίλ X σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC:
9,8 x 9,8,
19,5 x 19,5,
29,3 x 29,3,
58,6 x 58,6,
78,1 x 78,1,
97,6 x 97,6,
112,2 x 112,2,
58,6 x 112,2,
97,6 x 112,2,
136,6 x 58,6,
136,6 x 97,6
SSD = 900, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

33

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Προφίλ Υ σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC:
9,8 x 9,8,
19,5 x 19,5,
29,3 x 29,3,
58,6 x 58,6,
78,1 x 78,1,
97,6 x 97,6,
112,2 x 112,2,
58,6 x 112,2,
97,6 x 112,2,
136,6 x 58,6,
136,6 x 97,6
SSD = 900, X = 0, Z = Zmax, 100, 200

33

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Συντελεστές εξόδου σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC:
9,8 x 9,8,
19,5 x 19,5,
29,3 x 29,3,
58,6 x 58,6,
78,1 x 78,1,
97,6 x 97,6,
112,2 x 112,2,
58,6 x 112,2,
97,6 x 112,2,
136,6 x 58,6,
136,6 x 97,6
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

11

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,44 mm
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8.7 Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος
φύλλου: 2,45 mm

Λίστα ελέγχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διατίθεται υποστήριξη σχετικά με τον αλγόριθμο Monte Carlo για το συγκεκριμένο
MLC για το iPlan RT Dose 4.5.4 και τα νεότερα (απαιτείται άδεια) και απαιτείται ενσωμάτωση με το
Elekta/Mosaiq.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για το Apex, ο κατευθυντήρας περιστρέφεται συνήθως στις 270°. Σε αντίθεση με τη
γωνία που απαιτείται για τη λήψη δεδομένων δέσμης, η γωνία του κατευθυντήρα πρέπει να είναι
0°. Σε αυτή τη θέση, τα φύλλα κινούνται σε κατεύθυνση βραχίονα και τραπεζιού.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το μέγιστο μέγεθος πεδίου MLC είναι 137,2 x 116 mm². Το μέγεθος πεδίου
διαφράγματος είναι πάντα ρυθμισμένο σε 140 x 120 mm².
 

Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ CAX σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: 19,6 x 19,6, 29,4 x
29,4, 58,8 x 58,8, 78,4 x 78,4, 98 x 98,
112,7 x 112,7, 58,8 x 112,7, 98 x 112,7,
137,2 x 58,8, 137,2 x 98
Z = 850 … 1.150

10
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

Σελίδα 182 ☐

Προφίλ X σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: 19,6 x 19,6, 29,4 x
29,4, 58,8 x 58,8, 78,4 x 78,4, 98 x 98,
112,7 x 112,7, 58,8 x 112,7, 98 x 112,7,
137,2 x 58,8, 137,2 x 98
Y = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

30
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Προφίλ Υ σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: 19,6 x 19,6, 29,4 x
29,4, 58,8 x 58,8, 78,4 x 78,4, 98 x 98,
112,7 x 112,7, 58,8 x 112,7, 98 x 112,7,
137,2 x 58,8, 137,2 x 98
X = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

30
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Συντελεστές εξόδου σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: 19,6 x 19,6, 29,4 x
29,4, 58,8 x 58,8, 78,4 x 78,4, 98 x 98,
112,7 x 112,7, 58,8 x 112,7, 98 x 112,7,
137,2 x 58,8, 137,2 x 98
X = 0, Y = 0, Z = 1.000

10
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC: 98 x 98,
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος Σελίδα 183 ☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC: 98 x 98,
SSD = 1.000, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος ☐

CAX PDD σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 98 x 98,
SSD = 1.000

1 Θάλαμος ιονι-
σμού Σελίδα 183 ☐
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ X σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 98 x 98,
SSD = 1.000, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Προφίλ Υ σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 98 x 98,
SSD = 1.000, Χ = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

CAX PDD σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC:
9,8 x 9,8,
19,6 x 19,6,
29,4 x 29,4,
58,8 x 58,8,
78,4 x 78,4,
98 x 98,
112,7 x 112,7,
58,8 x 112,7,
98 x 112,7,
137,2 x 58,8,
137,2 x 98
SSD = 900

11

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

Σελίδα 183 ☐

Προφίλ X σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC:
9,8 x 9,8,
19,6 x 19,6,
29,4 x 29,4,
58,8 x 58,8,
78,4 x 78,4,
98 x 98,
112,7 x 112,7,
58,8 x 112,7,
98 x 112,7,
137,2 x 58,8,
137,2 x 98
SSD = 900, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

33

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Προφίλ Υ σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC:
9,8 x 9,8,
19,6 x 19,6,
29,4 x 29,4,
58,8 x 58,8,
78,4 x 78,4,
98 x 98,
112,7 x 112,7,
58,8 x 112,7,
98 x 112,7,
137,2 x 58,8,
137,2 x 98
SSD = 900, X = 0, Z = Zmax, 100, 200

33

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,45 mm
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Συντελεστές εξόδου σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC:
9,8 x 9,8,
19,6 x 19,6,
29,4 x 29,4,
58,8 x 58,8,
78,4 x 78,4,
98 x 98,
112,7 x 112,7,
58,8 x 112,7,
98 x 112,7,
137,2 x 58,8,
137,2 x 98
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

11

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐
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8.8 Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος
φύλλου: 2,46 mm

Λίστα ελέγχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διατίθεται υποστήριξη σχετικά με τον αλγόριθμο Monte Carlo για το συγκεκριμένο
MLC για το iPlan RT Dose 4.5.4 και τα νεότερα (απαιτείται άδεια) και απαιτείται ενσωμάτωση με το
Elekta/Mosaiq.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για το Apex, ο κατευθυντήρας περιστρέφεται συνήθως στις 270°. Σε αντίθεση με τη
γωνία που απαιτείται για τη λήψη δεδομένων δέσμης, η γωνία του κατευθυντήρα πρέπει να είναι
0°. Σε αυτή τη θέση, τα φύλλα κινούνται σε κατεύθυνση βραχίονα και τραπεζιού.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το μέγιστο μέγεθος πεδίου MLC είναι 137,8 x 116 mm². Το μέγεθος πεδίου
διαφράγματος είναι πάντα ρυθμισμένο σε 140 x 120 mm².
 

Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ CAX σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: 19,7 x 19,7, 29,5 x
29,5, 59 x 59, 78,7 x 78,7, 98,4 x 98,4,
113,2 x 113,2, 59 x 113,2, 98,4 x 113,2,
137,8 x 59, 137,8 x 98,4
Z = 850 … 1.150

10
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

Σελίδα 182 ☐

Προφίλ X σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: 19,7 x 19,7, 29,5 x
29,5, 59 x 59, 78,7 x 78,7, 98,4 x 98,4,
113,2 x 113,2, 59 x 113,2, 98,4 x 113,2,
137,8 x 59, 137,8 x 98,4
Y = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

30
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Προφίλ Υ σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: 19,7 x 19,7, 29,5 x
29,5, 59 x 59, 78,7 x 78,7, 98,4 x 98,4,
113,2 x 113,2, 59 x 113,2, 98,4 x 113,2,
137,8 x 59, 137,8 x 98,4
X = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

30
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Συντελεστές εξόδου σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: 19,7 x 19,7, 29,5 x
29,5, 59 x 59, 78,7 x 78,7, 98,4 x 98,4,
113,2 x 113,2, 59 x 113,2, 98,4 x 113,2,
137,8 x 59, 137,8 x 98,4
X = 0, Y = 0, Z = 1.000

10
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC: 98,4 x 98,4,
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος Σελίδα 183 ☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC: 98,4 x 98,4,
SSD = 1.000, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος ☐

CAX PDD σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 98,4 x 98,4,
SSD = 1.000

1 Θάλαμος ιονι-
σμού Σελίδα 183 ☐

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,46 mm
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ X σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 98,4 x 98,4,
SSD = 1.000, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Προφίλ Υ σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 98,4 x 98,4,
SSD = 1.000, Χ = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

CAX PDD σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC:
9,8 x 9,8,
19,7 x 19,7,
29,5 x 29,5,
59 x 59,
78,7 x 78,7,
98,4 x 98,4,
113,2 x 113,2,
59 x 113,2,
98,4 x 113,2,
137,8 x 59,
137,8 x 98,4
SSD = 900

11

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

Σελίδα 183 ☐

Προφίλ X σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC:
9,8 x 9,8,
19,7 x 19,7,
29,5 x 29,5,
59 x 59,
78,7 x 78,7,
98,4 x 98,4,
113,2 x 113,2,
59 x 113,2,
98,4 x 113,2,
137,8 x 59,
137,8 x 98,4
SSD = 900, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

33

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Προφίλ Υ σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC:
9,8 x 9,8,
19,7 x 19,7,
29,5 x 29,5,
59 x 59,
78,7 x 78,7,
98,4 x 98,4,
113,2 x 113,2,
59 x 113,2,
98,4 x 113,2,
137,8 x 59,
137,8 x 98,4
SSD = 900, X = 0, Z = Zmax, 100, 200

33

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

MONTE CARLO: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Συντελεστές εξόδου σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC:
9,8 x 9,8,
19,7 x 19,7,
29,5 x 29,5,
59 x 59,
78,7 x 78,7,
98,4 x 98,4,
113,2 x 113,2,
59 x 113,2,
98,4 x 113,2,
137,8 x 59,
137,8 x 98,4
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

11

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,46 mm
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8.9 Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος
φύλλου: 2,47 mm

Λίστα ελέγχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διατίθεται υποστήριξη σχετικά με τον αλγόριθμο Monte Carlo για το συγκεκριμένο
MLC για το iPlan RT Dose 4.5.4 και τα νεότερα (απαιτείται άδεια) και απαιτείται ενσωμάτωση με το
Elekta/Mosaiq.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για το Apex, ο κατευθυντήρας περιστρέφεται συνήθως στις 270°. Σε αντίθεση με τη
γωνία που απαιτείται για τη λήψη δεδομένων δέσμης, η γωνία του κατευθυντήρα πρέπει να είναι
0°. Σε αυτή τη θέση, τα φύλλα κινούνται σε κατεύθυνση βραχίονα και τραπεζιού.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το μέγιστο μέγεθος πεδίου MLC είναι 138,3 x 116 mm². Το μέγεθος πεδίου
διαφράγματος είναι πάντα ρυθμισμένο σε 140 x 120 mm².
 

Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ CAX σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: 19,8 x 19,8, 29,6 x
29,6, 59,3 x 59,3, 79 x 79, 98,8 x 98,8,
113,6 x 113,6, 59,3 x 113,6, 98,8 x 113,6,
138,3 x 59,3, 138,3 x 98,8
Z = 850 … 1.150

10
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

Σελίδα 182 ☐

Προφίλ X σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: 19,8 x 19,8, 29,6 x
29,6, 59,3 x 59,3, 79 x 79, 98,8 x 98,8,
113,6 x 113,6, 59,3 x 113,6, 98,8 x 113,6,
138,3 x 59,3, 138,3 x 98,8
Y = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

30
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Προφίλ Υ σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: 19,8 x 19,8, 29,6 x
29,6, 59,3 x 59,3, 79 x 79, 98,8 x 98,8,
113,6 x 113,6, 59,3 x 113,6, 98,8 x 113,6,
138,3 x 59,3, 138,3 x 98,8
X = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

30
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Συντελεστές εξόδου σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: 19,8 x 19,8, 29,6 x
29,6, 59,3 x 59,3, 79 x 79, 98,8 x 98,8,
113,6 x 113,6, 59,3 x 113,6, 98,8 x 113,6,
138,3 x 59,3, 138,3 x 98,8
X = 0, Y = 0, Z = 1.000

10
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC: 98,8 x 98,8,
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος Σελίδα 183 ☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC: 98,8 x 98,8,
SSD = 1.000, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος ☐

CAX PDD σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 98,8 x 98,8,
SSD = 1.000

1 Θάλαμος ιονι-
σμού Σελίδα 183 ☐

MONTE CARLO: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ X σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 98,8 x 98,8,
SSD = 1.000, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Προφίλ Υ σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 98,8 x 98,8,
SSD = 1.000, Χ = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

CAX PDD σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC:
9,9 x 9,9,
19,8 x 19,8,
29,6 x 29,6,
59,3 x 59,3,
79 x 79,
98,8 x 98,8,
113,6 x 113,6,
59,3 x 113,6,
98,8 x 113,6,
138,3 x 59,3,
138,3 x 98,8
SSD = 900

11

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

Σελίδα 183 ☐

Προφίλ X σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC:
9,9 x 9,9,
19,8 x 19,8,
29,6 x 29,6,
59,3 x 59,3,
79 x 79,
98,8 x 98,8,
113,6 x 113,6,
59,3 x 113,6,
98,8 x 113,6,
138,3 x 59,3,
138,3 x 98,8
SSD = 900, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

33

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Προφίλ Υ σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC:
9,9 x 9,9,
19,8 x 19,8,
29,6 x 29,6,
59,3 x 59,3,
79 x 79,
98,8 x 98,8,
113,6 x 113,6,
59,3 x 113,6,
98,8 x 113,6,
138,3 x 59,3,
138,3 x 98,8
SSD = 900, X = 0, Z = Zmax, 100, 200

33

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,47 mm
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Συντελεστές εξόδου σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC:
9,9 x 9,9,
19,8 x 19,8,
29,6 x 29,6,
59,3 x 59,3,
79 x 79,
98,8 x 98,8,
113,6 x 113,6,
59,3 x 113,6,
98,8 x 113,6,
138,3 x 59,3,
138,3 x 98,8
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

11

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

MONTE CARLO: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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8.10 Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος
φύλλου: 2,48 mm

Λίστα ελέγχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διατίθεται υποστήριξη σχετικά με τον αλγόριθμο Monte Carlo για το συγκεκριμένο
MLC για το iPlan RT Dose 4.5.4 και τα νεότερα (απαιτείται άδεια) και απαιτείται ενσωμάτωση με το
Elekta/Mosaiq.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για το Apex, ο κατευθυντήρας περιστρέφεται συνήθως στις 270°. Σε αντίθεση με τη
γωνία που απαιτείται για τη λήψη δεδομένων δέσμης, η γωνία του κατευθυντήρα πρέπει να είναι
0°. Σε αυτή τη θέση, τα φύλλα κινούνται σε κατεύθυνση βραχίονα και τραπεζιού.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το μέγιστο μέγεθος πεδίου MLC είναι 138,88 x 116 mm². Το μέγεθος πεδίου
διαφράγματος είναι πάντα ρυθμισμένο σε 140 x 120 mm².
 

Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ CAX σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: 19,8 x 19,8, 29,8 x
29,8, 59,5 x 59,5, 79,4 x 79,4, 99,2 x
99,2, 114,1 x 114,1, 59,5 x 114,1, 99,2 x
114,1, 138,9 x 59,5, 138,9 x 99,2
Z = 850 … 1.150

10
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

Σελίδα 182 ☐

Προφίλ X σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: 19,8 x 19,8, 29,8 x
29,8, 59,5 x 59,5, 79,4 x 79,4, 99,2 x
99,2, 114,1 x 114,1, 59,5 x 114,1, 99,2 x
114,1, 138,9 x 59,5, 138,9 x 99,2
Y = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

30
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Προφίλ Υ σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: 19,8 x 19,8, 29,8 x
29,8, 59,5 x 59,5, 79,4 x 79,4, 99,2 x
99,2, 114,1 x 114,1, 59,5 x 114,1, 99,2 x
114,1, 138,9 x 59,5, 138,9 x 99,2
X = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

30
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Συντελεστές εξόδου σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: 19,8 x 19,8, 29,8 x
29,8, 59,5 x 59,5, 79,4 x 79,4, 99,2 x
99,2, 114,1 x 114,1, 59,5 x 114,1, 99,2 x
114,1, 138,9 x 59,5, 138,9 x 99,2
X = 0, Y = 0, Z = 1.000

10
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC: 99,2 x 99,2,
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος Σελίδα 183 ☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC: 99,2 x 99,2,
SSD = 1.000, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος ☐

CAX PDD σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 99,2 x 99,2,
SSD = 1.000

1 Θάλαμος ιονι-
σμού Σελίδα 183 ☐

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,48 mm
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ X σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 99,2 x 99,2,
SSD = 1.000, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Προφίλ Υ σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 99,2 x 99,2,
SSD = 1.000, Χ = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

CAX PDD σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC:
9,9 x 9,9,
19,8 x 19,8,
29,8 x 29,8,
59,5 x 59,5,
79,4 x 79,4,
99,2 x 99,2,
114,1 x 114,1,
59,5 x 114,1,
99,2 x 114,1,
138,9 x 59,5,
138,9 x 99,2
SSD = 900

11

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

Σελίδα 183 ☐

Προφίλ X σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC:
9,9 x 9,9,
19,8 x 19,8,
29,8 x 29,8,
59,5 x 59,5,
79,4 x 79,4,
99,2 x 99,2,
114,1 x 114,1,
59,5 x 114,1,
99,2 x 114,1,
138,9 x 59,5,
138,9 x 99,2
SSD = 900, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

33

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Προφίλ Υ σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC:
9,9 x 9,9,
19,8 x 19,8,
29,8 x 29,8,
59,5 x 59,5,
79,4 x 79,4,
99,2 x 99,2,
114,1 x 114,1,
59,5 x 114,1,
99,2 x 114,1,
138,9 x 59,5,
138,9 x 99,2
SSD = 900, X = 0, Z = Zmax, 100, 200

33

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

MONTE CARLO: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Συντελεστές εξόδου σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC:
9,9 x 9,9,
19,8 x 19,8,
29,8 x 29,8,
59,5 x 59,5,
79,4 x 79,4,
99,2 x 99,2,
114,1 x 114,1,
59,5 x 114,1,
99,2 x 114,1,
138,9 x 59,5,
138,9 x 99,2
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

11

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,48 mm
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8.11 Δεδομένα δέσμης για κατευθυντήρα MHI MLC 60

Λίστα ελέγχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διατίθεται υποστήριξη σχετικά με τον αλγόριθμο Monte Carlo για το συγκεκριμένο
MLC για το iPlan RT Dose 4.1 και τα νεότερα (απαιτείται άδεια).
 

Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ CAX σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 100 x 150,
150 x 50, 150 x 100
Z = 850 ... 1.150

10
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

Σελίδα 182 ☐

Προφίλ X σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 100 x 150,
150 x 50, 150 x 100
Y = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

30
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Προφίλ Υ σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 100 x 150,
150 x 50, 150 x 100
X = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

30
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Συντελεστές εξόδου σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 100 x 150,
150 x 50, 150 x 100
X = 0, Y = 0, Z = 1.000

10
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC: 100 x 100
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος Σελίδα 183 ☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC: 100 x 100
SSD = 1.000, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος ☐

CAX PDD σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 100 x 100
SSD = 1.000

1 Θάλαμος ιονι-
σμού Σελίδα 183 ☐

Προφίλ X σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 100 x 100
SSD = 1.000, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Προφίλ Υ σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 100 x 100
SSD = 1.000, X = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

CAX PDD σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC: 10 x 10, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 100 x 150,
150 x 50, 150 x 100
SSD = 900

10

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

Σελίδα 183 ☐

MONTE CARLO: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ X σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC: 10 x 10, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 100 x 150,
150 x 50, 150 x 100
SSD = 900, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

30

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Προφίλ Υ σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC: 10 x 10, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 100 x 150,
150 x 50, 150 x 100
SSD = 900, X = 0, Z = Zmax, 100, 200

30

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Συντελεστές εξόδου σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC: 10 x 10, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 100 x 150,
150 x 50, 150 x 100
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

10

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Δεδομένα δέσμης για κατευθυντήρα MHI MLC 60
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8.12 Δεδομένα δέσμης για Novalis/Brainlab m3
(Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus, MLC
Oncor 82 φύλλων)

Λίστα ελέγχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διατίθεται υποστήριξη σχετικά με τον αλγόριθμο Monte Carlo για το συγκεκριμένο
MLC για το iPlan RT Dose 4.1 και τα νεότερα (απαιτείται άδεια). Για τη λειτουργία Χωρίς φίλτρο
επιπέδωσης, απαιτείται iPlan RT 4.5.4 ή μεταγενέστερη έκδοση.
 

Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ CAX σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: σε πλήρη σύμπτυξη
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 18 x 18, 24 x 24,
42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 98 x 98, 24 x 98,
42 x 98, 100 x 24, 98 x 42
Z = 850 ... 1.150

10
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

Σελίδα 182 ☐

Προφίλ X σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: σε πλήρη σύμπτυξη
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 18 x 18, 24 x 24,
42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 98 x 98, 24 x 98,
42 x 98, 98 x 24, 98 x 42
Y = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

30
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Προφίλ Υ σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: σε πλήρη σύμπτυξη
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 18 x 18, 24 x 24,
42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 98 x 98, 24 x 98,
42 x 98, 98 x 24, 98 x 42
X = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

30
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Συντελεστές εξόδου σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: σε πλήρη σύμπτυξη
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 18 x 18, 24 x 24,
42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 98 x 98, 24 x 98,
42 x 98, 98 x 24, 98 x 42
X = 0, Y = 0, Z = 1.000

10
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC: 100 x 100
Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 98 x 98
SSD = 1.000, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος Σελίδα 183 ☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC: 100 x 100
Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 98 x 98
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος ☐

CAX PDD σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 100 x 100
Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 98 x 98
SSD = 1.000

1 Θάλαμος ιονι-
σμού Σελίδα 183 ☐

MONTE CARLO: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ

Τεχνικός οδηγός αναφοράς Αναθ. 1.8 Θέματα φυσικής της Brainlab 215



Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ X σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 100 x 100
Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 98 x 98
SSD = 1.000, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Προφίλ Υ σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 100 x 100
Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 98 x 98
SSD = 1.000, X = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

CAX PDD σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφραγμάτων):
12 x 12 (14 x 14),
18 x 18 (20 x 20),
24 x 24 (26 x 26),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (98 x 98),
24 x 100 (26 x 98),
42 x 100 (44 x 98),
100 x 24 (98 x 26),
100 x 42 (98 x 44)
SSD = 900

11

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

Σελίδα 183 ☐

Προφίλ X σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφραγμάτων):
12 x 12 (14 x 14),
18 x 18 (20 x 20),
24 x 24 (26 x 26),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (98 x 98),
24 x 100 (26 x 98),
42 x 100 (44 x 98),
100 x 24 (98 x 26),
100 x 42 (98 x 44)
SSD = 900, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

33

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Δεδομένα δέσμης για Novalis/Brainlab m3 (Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus, MLC Oncor 82 φύλλων)
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ Υ σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφραγμάτων):
12 x 12 (14 x 14),
18 x 18 (20 x 20),
24 x 24 (26 x 26),
42 x 42 (44 x 44), 
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (98 x 98),
24 x 100 (26 x 98),
42 x 100 (44 x 98),
100 x 24 (98 x 26),
100 x 42 (98 x 44)
SSD = 900, X = 0, Z = Zmax, 100, 200

33

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Συντελεστές εξόδου σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφραγμάτων):
12 x 12 (14 x 14),
18 x 18 (20 x 20),
24 x 24 (26 x 26),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (98 x 98),
24 x 100 (26 x 98),
42 x 100 (44 x 98),
100 x 24 (98 x 26),
100 x 42 (98 x 44)
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

11

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

MONTE CARLO: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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8.13 Δεδομένα δέσμης για το Brainlab m3 στο
Siemens Oncor 160/Artiste

Λίστα ελέγχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διατίθεται υποστήριξη σχετικά με τον αλγόριθμο Monte Carlo για το συγκεκριμένο
MLC για το iPlan RT Dose 4.1 και τα νεότερα (απαιτείται άδεια). Για τη λειτουργία Χωρίς φίλτρο
επιπέδωσης, απαιτείται iPlan RT 4.5.4 ή μεταγενέστερη έκδοση.
 

Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ CAX σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: σε πλήρη σύμπτυξη
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 18 x 18, 24 x 24,
42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 98 x 94, 24 x 94, 42 x 94,
98 x 24, 98 x 42
Z = 850 ... 1.150

10
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

Σελίδα 182 ☐

Προφίλ X σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: σε πλήρη σύμπτυξη
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 18 x 18, 24 x 24,
42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 98 x 94, 24 x 94, 42 x 94,
98 x 24, 98 x 42
Y = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

30
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Προφίλ Υ σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: σε πλήρη σύμπτυξη
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 18 x 18, 24 x 24,
42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 98 x 94, 24 x 94, 42 x 94,
98 x 24, 98 x 42
X = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

30
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Συντελεστές εξόδου σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: σε πλήρη σύμπτυξη
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 18 x 18, 24 x 24,
42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 98 x 94, 24 x 94, 42 x 94,
98 x 24, 98 x 42
X = 0, Y = 0, Z = 1.000

10
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC: 98 x 98,7
Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 98 x 94
SSD = 1.000, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος Σελίδα 183 ☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC: 98 x 98,7
Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 98 x 94
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος ☐

CAX PDD σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 98 x 98,7
Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 98 x 94
SSD = 1.000

1 Θάλαμος ιονι-
σμού Σελίδα 183 ☐

Προφίλ X σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 98 x 98,7
Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 98 x 94
SSD = 1.000, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Δεδομένα δέσμης για το Brainlab m3 στο Siemens Oncor 160/Artiste
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ Υ σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 98 x 98,7
Μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων: 98 x 94
SSD = 1.000, X = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

CAX PDD σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφραγμάτων):
11,8 x 11,8 (14 x 14),
17,8 x 17,8 (20 x 20),
23,7 x 23,7 (26 x 26),
41,5 x 41,5 (44 x 44),
59,2 x 59,2 (60 x 60),
79,0 x 79,0 (80 x 80),
98,0 x 98,7 (98 x 94),
23,7 x 98,7 (26 x 94),
41,5 x 98,7 (44 x 94),
98,0 x 23,7 (98 x 26),
98,0 x 41,5 (98 x 44)
SSD = 900

11

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

Σελίδα 183 ☐

Προφίλ X σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφραγμάτων):
11,8 x 11,8 (14 x 14),
17,8 x 17,8 (20 x 20),
23,7 x 23,7 (26 x 26),
41,5 x 41,5 (44 x 44),
59,2 x 59,2 (60 x 60),
79,0 x 79,0 (80 x 80),
98,0 x 98,7 (98 x 94),
23,7 x 98,7 (26 x 94),
41,5 x 98,7 (44 x 94),
98,0 x 23,7 (98 x 26),
98,0 x 41,5 (98 x 44)
SSD = 900, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

33

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Προφίλ Υ σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφραγμάτων):
11,8 x 11,8 (14 x 14),
17,8 x 17,8 (20 x 20),
23,7 x 23,7 (26 x 26),
41,5 x 41,5 (44 x 44),
59,2 x 59,2 (60 x 60),
79,0 x 79,0 (80 x 80),
98,0 x 98,7 (98 x 94),
23,7 x 98,7 (26 x 94),
41,5 x 98,7 (44 x 94),
98,0 x 23,7 (98 x 26),
98,0 x 41,5 (98 x 44)
SSD = 900, X = 0, Z = Zmax, 100, 200

33

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

MONTE CARLO: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ

Τεχνικός οδηγός αναφοράς Αναθ. 1.8 Θέματα φυσικής της Brainlab 219



Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Συντελεστές εξόδου σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφραγμάτων):
11,8 x 11,8 (14 x 14),
17,8 x 17,8 (20 x 20),
23,7 x 23,7 (26 x 26),
41,5 x 41,5 (44 x 44),
59,2 x 59,2 (60 x 60),
79,0 x 79,0 (80 x 80),
98,0 x 98,7 (98 x 94),
23,7 x 98,7 (26 x 94),
41,5 x 98,7 (44 x 94),
98,0 x 23,7 (98 x 26),
98,0 x 41,5 (98 x 44)
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

11

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Δεδομένα δέσμης για το Brainlab m3 στο Siemens Oncor 160/Artiste
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8.14 Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian HD120
(φίλτρο επιπέδωσης λειτουργίας SRS)

Λίστα ελέγχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διατίθεται υποστήριξη σχετικά με τον αλγόριθμο Monte Carlo για το συγκεκριμένο
MLC για το iPlan RT Dose 4.1 και τα νεότερα (απαιτείται άδεια).
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η λειτουργία SRS αναφέρεται στο φίλτρο επιπέδωσης λειτουργίας SRS των
γραμμικών επιταχυντών Novalis Tx και Varian Trilogy. Αυτή η λειτουργία SRS χρησιμοποιεί δέσμες
φωτονίων 6 MV και έναν υψηλό ρυθμό δόσης 1.000 MU/min σε συνδυασμό με ένα περιορισμένο
μέγιστο μέγεθος πεδίου 15 x 15 cm². Αν ο γραμμικός επιταχυντής είναι σε λειτουργία SRS,
χρησιμοποιεί διαφορετικό φίλτρο επιπέδωσης. Συνεπώς, τα δεδομένα δέσμης για τις λειτουργίες
Standard και SRS είναι ελαφρώς διαφορετικά.
 

Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ CAX σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: σε πλήρη σύμπτυξη
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 40 x 40,
60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
100 x 150, 150 x 50, 150 x 100
Z = 850 ... 1.150

10
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

Σελίδα 182 ☐

Προφίλ X σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: σε πλήρη σύμπτυξη
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 40 x 40,
60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
100 x 150, 150 x 50, 150 x 100
Y = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

30
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Προφίλ Υ σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: σε πλήρη σύμπτυξη
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 40 x 40,
60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
100 x 150, 150 x 50, 150 x 100
X = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

30
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Συντελεστές εξόδου σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: σε πλήρη σύμπτυξη
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 40 x 40,
60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
100 x 150, 150 x 50, 150 x 100
X = 0, Y = 0, Z = 1.000

10
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος Σελίδα 183 ☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100
SSD = 1.000, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος ☐

CAX PDD σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100
SSD = 1.000

1 Θάλαμος ιονι-
σμού Σελίδα 183 ☐

MONTE CARLO: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ X σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100
SSD = 1.000, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Προφίλ Υ σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100
SSD = 1.000, X = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

CAX PDD σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφραγμάτων):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
100 x 150 (100 x 150),
150 x 50 (150 x 50),
150 x 100 (150 x 100)
SSD = 900

11

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

Σελίδα 183 ☐

Προφίλ X σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφραγμάτων):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
100 x 150 (100 x 150),
150 x 50 (150 x 50),
150 x 100 (150 x 100)
SSD = 900, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

33

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Προφίλ Υ σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφραγμάτων):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
100 x 150 (100 x 150),
150 x 50 (150 x 50),
150 x 100 (150 x 100)
SSD = 900, X = 0, Z = Zmax, 100, 200

33

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian HD120 (φίλτρο επιπέδωσης λειτουργίας SRS)
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Συντελεστές εξόδου σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφραγμάτων):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
100 x 150 (100 x 150),
150 x 50 (150 x 50),
150 x 100 (150 x 100)
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

11

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

MONTE CARLO: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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8.15 Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian HD120
(Τρόπος λειτουργίας Τυπικής ακτινοβόλησης και
Χωρίς φίλτρο επιπέδωσης)

Λίστα ελέγχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διατίθεται υποστήριξη σχετικά με τον αλγόριθμο Monte Carlo για το συγκεκριμένο
MLC για το iPlan RT Dose 4.1 και τα νεότερα (απαιτείται άδεια). Για τη λειτουργία Χωρίς φίλτρο
επιπέδωσης, απαιτείται iPlan RT 4.5.4 ή μεταγενέστερη έκδοση.
 

Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ CAX σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: σε πλήρη σύμπτυξη
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 40 x 40,
60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 220 x 220,
50 x 220, 100 x 220, 250 x 50, 250 x 100
Z = 850 ... 1.150

11
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

Σελίδα 182 ☐

Προφίλ X σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: σε πλήρη σύμπτυξη
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 40 x 40,
60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 220 x 220,
50 x 220, 100 x 220, 250 x 50, 250 x 100
Y = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

33
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Προφίλ Υ σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: σε πλήρη σύμπτυξη
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 40 x 40,
60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 220 x 220,
50 x 220, 100 x 220, 250 x 50, 250 x 100
X = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

33
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Συντελεστές εξόδου σε αέρα
Μεγέθη πεδίου MLC: σε πλήρη σύμπτυξη
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 40 x 40,
60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 220 x 220,
50 x 220, 100 x 220, 250 x 50, 250 x 100
X = 0, Y = 0, Z = 1.000

11
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος Σελίδα 183 ☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100
SSD = 1.000, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος ☐

CAX PDD σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100
SSD = 1.000

1 Θάλαμος ιονι-
σμού Σελίδα 183 ☐

Προφίλ X σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100
SSD = 1.000, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian HD120 (Τρόπος λειτουργίας Τυπικής ακτινοβόλησης και Χωρίς φίλτρο επιπέδωσης)
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ Υ σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100
SSD = 1.000, X = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

CAX PDD σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφραγμάτων):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
220 x 220 (220 x 220),
50 x 220 (50 x 220),
100 x 220 (100 x 220),
250 x 50 (250 x 50),
250 x 100 (250 x 100)
SSD = 900

11

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

Σελίδα 183 ☐

Προφίλ X σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφραγμάτων):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
220 x 220 (220 x 220),
50 x 220 (50 x 220),
100 x 220 (100 x 220),
250 x 50 (250 x 50),
250 x 100 (250 x 100)
SSD = 900, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

33

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Προφίλ Υ σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφραγμάτων):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
220 x 220 (220 x 220),
50 x 220 (50 x 220),
100 x 220 (100 x 220),
250 x 50 (250 x 50),
250 x 100 (250 x 100)
SSD = 900, X = 0, Z = Zmax, 100, 200

33

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

MONTE CARLO: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Συντελεστές εξόδου σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφραγμάτων):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
220 x 220 (220 x 220),
50 x 220 (50 x 220),
100 x 220 (100 x 220),
250 x 50 (250 x 50),
250 x 100 (250 x 100)
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

11

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian HD120 (Τρόπος λειτουργίας Τυπικής ακτινοβόλησης και Χωρίς φίλτρο επιπέδωσης)
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8.16 Δεδομένα δέσμης για σύστημα Siemens 3-D (58
φύλλων)

Λίστα ελέγχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διατίθεται υποστήριξη σχετικά με τον αλγόριθμο Monte Carlo για το συγκεκριμένο
MLC για το iPlan RT Dose 4.1 και τα νεότερα (απαιτείται άδεια).
 

Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ CAX σε αέρα
Μέγεθος πεδίου MLC: χρήση του MLC ως ζεύγους
διαφραγμάτων X,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
50 x 400, 100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
Z = 850 ... 1.150

11
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

Σελίδα 182 ☐

Προφίλ X σε αέρα
Μέγεθος πεδίου MLC: χρήση του MLC ως ζεύγους
διαφραγμάτων X,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
50 x 400, 100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
Y = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

33
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Προφίλ Υ σε αέρα
Μέγεθος πεδίου MLC: χρήση του MLC ως ζεύγους
διαφραγμάτων X,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
50 x 400, 100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
X = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

33
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Συντελεστές εξόδου σε αέρα
Μέγεθος πεδίου MLC: χρήση του MLC ως ζεύγους
διαφραγμάτων X,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
50 x 400, 100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
X = 0, Y = 0, Z = 1.000

11
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC: 100 x 110
Άνοιγμα διαφραγμάτων Y: 100
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος Σελίδα 183 ☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC: 100 x 110
Άνοιγμα διαφραγμάτων Y: 100
SSD = 1.000, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος ☐

CAX PDD σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 100 x 110
Άνοιγμα διαφραγμάτων Y: 100
SSD = 1.000

1 Θάλαμος ιονι-
σμού Σελίδα 183 ☐

MONTE CARLO: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ

Τεχνικός οδηγός αναφοράς Αναθ. 1.8 Θέματα φυσικής της Brainlab 227



Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ X σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 100 x 110
Άνοιγμα διαφραγμάτων Y: 100
SSD = 1.000, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Προφίλ Υ σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 100 x 110
Άνοιγμα διαφραγμάτων Y: 100
SSD = 1.000, X = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

CAX PDD σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφράγματα Υ):
10 x 10 (12),
30 x 30 (32),
50 x 50 (50),
70 x 70 (70),
100 x 110 (100),
250 x 250 (250),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
100 x 400 (400),
400 x 50 (50),
400 x 110 (100),
SSD = 900

11

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

Σελίδα 183 ☐

Προφίλ X σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφράγματα Υ):
10 x 10 (12),
30 x 30 (32),
50 x 50 (50),
70 x 70 (70),
100 x 110 (100),
250 x 250 (250),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
100 x 400 (400),
400 x 50 (50),
400 x 110 (100),
SSD = 900, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

33

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Siemens 3-D (58 φύλλων)
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ Υ σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφράγματα Υ):
10 x 10 (12),
30 x 30 (32),
50 x 50 (50),
70 x 70 (70),
100 x 110 (100),
250 x 250 (250),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
100 x 400 (400),
400 x 50 (50),
400 x 110 (100),
SSD = 900, X = 0, Z = Zmax, 100, 200

33

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Συντελεστές εξόδου σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφράγματα Υ):
10 x 10 (12),
30 x 30 (32),
50 x 50 (50),
70 x 70 (70),
100 x 110 (100),
250 x 250 (250),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
100 x 400 (400),
400 x 50 (50),
400 x 110 (100),
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

11

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐
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8.17 Δεδομένα δέσμης για σύστημα Siemens 3-D (82
φύλλων)

Λίστα ελέγχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διατίθεται υποστήριξη σχετικά με τον αλγόριθμο Monte Carlo για το συγκεκριμένο
MLC για το iPlan RT Dose 4.1 και τα νεότερα (απαιτείται άδεια). Για τη λειτουργία Χωρίς φίλτρο
επιπέδωσης, απαιτείται iPlan RT 4.5.4 ή μεταγενέστερη έκδοση.
 

Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ CAX σε αέρα
Μέγεθος πεδίου MLC: χρήση του MLC ως ζεύγους
διαφραγμάτων X,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
50 x 400, 100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
Z = 850 ... 1.150

11
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

Σελίδα 182 ☐

Προφίλ X σε αέρα
Μέγεθος πεδίου MLC: χρήση του MLC ως ζεύγους
διαφραγμάτων X,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
50 x 400, 100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
Y = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

33
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Προφίλ Υ σε αέρα
Μέγεθος πεδίου MLC: χρήση του MLC ως ζεύγους
διαφραγμάτων X,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
50 x 400, 100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
X = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

33
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Συντελεστές εξόδου σε αέρα
Μέγεθος πεδίου MLC: χρήση του MLC ως ζεύγους
διαφραγμάτων X,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
50 x 400, 100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
X = 0, Y = 0, Z = 1.000

11
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC: 100 x 110
Άνοιγμα διαφραγμάτων Y: 100
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος Σελίδα 183 ☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC: 100 x 110
Άνοιγμα διαφραγμάτων Y: 100
SSD = 1.000, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος ☐

CAX PDD σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 100 x 110
Άνοιγμα διαφραγμάτων Y: 100
SSD = 1.000

1 Θάλαμος ιονι-
σμού Σελίδα 183 ☐

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Siemens 3-D (82 φύλλων)
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ X σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 100 x 110
Άνοιγμα διαφραγμάτων Y: 100
SSD = 1.000, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Προφίλ Υ σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 100 x 110
Άνοιγμα διαφραγμάτων Y: 100
SSD = 1.000, X = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

CAX PDD σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφράγματα Υ):
10 x 10 (12),
30 x 30 (32),
50 x 50 (50),
70 x 70 (70),
100 x 110 (100),
250 x 250 (250),
400 x 410 (400),
50 x 410 (400),
100 x 410 (400),
400 x 50 (50),
400 x 110 (100),
SSD = 900

11

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

Σελίδα 183 ☐

Προφίλ X σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφράγματα Υ):
10 x 10 (12),
30 x 30 (32),
50 x 50 (50),
70 x 70 (70),
100 x 110 (100),
250 x 250 (250),
400 x 410 (400),
50 x 410 (400),
100 x 410 (400),
400 x 50 (50),
400 x 110 (100),
SSD = 900, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

33

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ Υ σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφράγματα Υ):
10 x 10 (12),
30 x 30 (32),
50 x 50 (50),
70 x 70 (70),
100 x 110 (100),
250 x 250 (250),
400 x 410 (400),
50 x 410 (400),
100 x 410 (400),
400 x 50 (50),
400 x 110 (100),
SSD = 900, X = 0, Z = Zmax, 100, 200

33

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Συντελεστές εξόδου σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφράγματα Υ):
10 x 10 (12),
30 x 30 (32),
50 x 50 (50),
70 x 70 (70),
100 x 110 (100),
250 x 250 (250),
400 x 410 (400),
50 x 410 (400),
100 x 410 (400),
400 x 50 (50),
400 x 110 (100),
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

11

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Siemens 3-D (82 φύλλων)
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8.18 Δεδομένα δέσμης για σύστημα Siemens 160

Λίστα ελέγχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διατίθεται υποστήριξη σχετικά με τον αλγόριθμο Monte Carlo για το συγκεκριμένο
MLC για το iPlan RT Dose 4.1 και τα νεότερα (απαιτείται άδεια). Για τη λειτουργία Χωρίς φίλτρο
επιπέδωσης, απαιτείται iPlan RT 4.5.4 ή μεταγενέστερη έκδοση.
 

Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ CAX σε αέρα
Μέγεθος πεδίου MLC: χρήση του MLC ως ζεύγους
διαφραγμάτων X,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 30 x 30,
60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
50 x 400, 100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
Z = 850 ... 1.150

11
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

Σελίδα 182 ☐

Προφίλ X σε αέρα
Μέγεθος πεδίου MLC: χρήση του MLC ως ζεύγους
διαφραγμάτων X,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 30 x 30,
60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
50 x 400, 100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
Y = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

33
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Προφίλ Υ σε αέρα
Μέγεθος πεδίου MLC: χρήση του MLC ως ζεύγους
διαφραγμάτων X,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 30 x 30,
60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
50 x 400, 100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
X = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

33
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Συντελεστές εξόδου σε αέρα
Μέγεθος πεδίου MLC: χρήση του MLC ως ζεύγους
διαφραγμάτων X,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 30 x 30,
60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
50 x 400, 100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
X = 0, Y = 0, Z = 1.000

11
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC: 100 x 100,
Άνοιγμα διαφραγμάτων Y: 100
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος Σελίδα 183 ☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC: 100 x 100,
Άνοιγμα διαφραγμάτων Y: 100
SSD = 1.000, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος ☐

CAX PDD σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 100 x 100,
Άνοιγμα διαφραγμάτων Y: 100
SSD = 1.000

1 Θάλαμος ιονι-
σμού Σελίδα 183 ☐
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ X σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 100 x 100,
Άνοιγμα διαφραγμάτων Y: 100
SSD = 1.000, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Προφίλ Υ σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC: 100 x 100,
Άνοιγμα διαφραγμάτων Y: 100
SSD = 1.000, X = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

CAX PDD σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφράγματα Υ):
10 x 10 (12),
30 x 30 (32),
60 x 60 (60),
80 x 80 (80),
100 x 100 (100),
200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
100 x 400 (400),
400 x 50 (50),
400 x 100 (100),
SSD = 900

11

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

Σελίδα 183 ☐

Προφίλ X σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφράγματα Υ):
10 x 10 (12),
30 x 30 (32),
60 x 60 (60),
80 x 80 (80),
100 x 100 (100),
200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
100 x 400 (400),
400 x 50 (50),
400 x 100 (100),
SSD = 900, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

33

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Siemens 160
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ Υ σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφράγματα Υ):
10 x 10 (12),
30 x 30 (32),
60 x 60 (60),
80 x 80 (80),
100 x 100 (100),
200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
100 x 400 (400),
400 x 50 (50),
400 x 100 (100),
SSD = 900, X = 0, Z = Zmax, 100, 200

33

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Συντελεστές εξόδου σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφράγματα Υ):
10 x 10 (12),
30 x 30 (32),
60 x 60 (60),
80 x 80 (80),
100 x 100 (100),
200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
100 x 400 (400),
400 x 50 (50),
400 x 100 (100),
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

11

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐
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8.19 Δεδομένα δέσμης για σύστημα Siemens
ModuLeaf

Λίστα ελέγχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διατίθεται υποστήριξη σχετικά με τον αλγόριθμο Monte Carlo για το συγκεκριμένο
MLC για το iPlan RT Dose 4.1 και τα νεότερα (απαιτείται άδεια). Για τη λειτουργία Χωρίς φίλτρο
επιπέδωσης, απαιτείται iPlan RT 4.5.4 ή μεταγενέστερη έκδοση.
 

Οι προδιαγραφές μεγέθους πεδίου διαφραγμάτων και MLC στον παρακάτω πίνακα
βασίζονται σε ένα ισοκεντρικό εύρος φύλλου 2,5 mm. Αυτή είναι μια τιμή κατά προσέγγιση
για το σύστημα ModuLeaf, προσαρτημένο σε ένα γραμμικό επιταχυντή Siemens με SCD
στα 678,6 mm ή σε ένα γραμμικό επιταχυντή Elekta με SCD στα 673,6 mm. Για
εγκαταστάσεις με SCD εκτός αυτού του εύρους, τα μεγέθη πεδίου πρέπει να
προσαρμόζονται ανάλογα.

Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ CAX σε αέρα
Μέγεθος πεδίου MLC: 120 x 100,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 40 x 40,
60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 40 x 100, 80 x 100,
120 x 40, 120 x 100
Z = 850 ... 1.150

9
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

Σελίδα 182 ☐

Προφίλ X σε αέρα
Μέγεθος πεδίου MLC: 120 x 100,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 40 x 40,
60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 40 x 100, 80 x 100,
120 x 40, 120 x 100,
Y = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

27
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Προφίλ Υ σε αέρα
Μέγεθος πεδίου MLC: 120 x 100,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 40 x 40,
60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 40 x 100, 80 x 100,
120 x 40, 120 x 100,
X = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

27
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Συντελεστές εξόδου σε αέρα
Μέγεθος πεδίου MLC: 120 x 100,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 40 x 40,
60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 40 x 100, 80 x 100,
120 x 40, 120 x 100,
X = 0, Y = 0, Z = 1.000

9
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100,
SSD = 1.000, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος Σελίδα 183 ☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100,
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος ☐

CAX PDD σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100,
SSD = 1.000

1 Θάλαμος ιονι-
σμού Σελίδα 183 ☐

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Siemens ModuLeaf
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ X σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100,
SSD = 1.000, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Προφίλ Υ σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100,
SSD = 1.000, X = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

CAX PDD σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφραγμάτων):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
40 x 100 (42 x 100),
80 x 100 (80 x 100),
120 x 40 (120 x 42),
120 x 100 (120 x 100),
SSD = 900

10

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

Σελίδα 183 ☐

Προφίλ X σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφραγμάτων):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
40 x 100 (42 x 100),
80 x 100 (80 x 100),
120 x 40 (120 x 42),
120 x 100 (120 x 100),
SSD = 900, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

30

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Προφίλ Υ σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφραγμάτων):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
40 x 100 (42 x 100),
80 x 100 (80 x 100),
120 x 40 (120 x 42),
120 x 100 (120 x 100),
SSD = 900, X = 0, Z = Zmax, 100, 200

30

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

MONTE CARLO: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Συντελεστές εξόδου σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφραγμάτων):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
40 x 100 (42 x 100),
80 x 100 (80 x 100),
120 x 40 (120 x 42),
120 x 100 (120 x 100),
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

10

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Siemens ModuLeaf
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8.20 Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 52

Λίστα ελέγχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διατίθεται υποστήριξη σχετικά με τον αλγόριθμο Monte Carlo για το συγκεκριμένο
MLC για το iPlan RT Dose 4.1 και τα νεότερα (απαιτείται άδεια).
 

Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ CAX σε αέρα
Μέγεθος πεδίου MLC: 400 x 256,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
50 x 400, 100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
Z = 850 ... 1.150

11
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

Σελίδα 182 ☐

Προφίλ X σε αέρα
Μέγεθος πεδίου MLC: 400 x 256,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
50 x 400, 100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
Y = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

33
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Προφίλ Υ σε αέρα
Μέγεθος πεδίου MLC: 400 x 256,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
50 x 400, 100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
X = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

33
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Συντελεστές εξόδου σε αέρα
Μέγεθος πεδίου MLC: 400 x 256,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
50 x 400, 100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
X = 0, Y = 0, Z = 1.000

11
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100,
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος Σελίδα 183 ☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100,
SSD = 1.000, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος ☐

CAX PDD σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100,
SSD = 1.000

1 Θάλαμος ιονι-
σμού Σελίδα 183 ☐

Προφίλ X σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100,
SSD = 1.000, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Προφίλ Υ σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100,
SSD = 1.000, X = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

MONTE CARLO: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

CAX PDD σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφραγμάτων):
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
290 x 256 (290 x 256),
40 x 256 (42 x 256),
100 x 256 (100 x 256),
290 x 40 (290 x 42),
290 x 100 (290 x 100)
SSD = 900

10

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

Σελίδα 183 ☐

Προφίλ X σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφραγμάτων):
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
290 x 256 (290 x 256),
40 x 256 (42 x 256),
100 x 256 (100 x 256),
290 x 40 (290 x 42),
290 x 100 (290 x 100)
SSD = 900, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

30

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Προφίλ Υ σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφραγμάτων):
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
290 x 256 (290 x 256),
40 x 256 (42 x 256),
100 x 256 (100 x 256),
290 x 40 (290 x 42),
290 x 100 (290 x 100)
SSD = 900, X = 0, Z = Zmax, 100, 200

30

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 52

240 Τεχνικός οδηγός αναφοράς Αναθ. 1.8 Θέματα φυσικής της Brainlab



Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Συντελεστές εξόδου σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφραγμάτων):
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
290 x 256 (290 x 256),
40 x 256 (42 x 256),
100 x 256 (100 x 256),
290 x 40 (290 x 42),
290 x 100 (290 x 100)
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

10

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

MONTE CARLO: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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8.21 Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 80

Λίστα ελέγχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διατίθεται υποστήριξη σχετικά με τον αλγόριθμο Monte Carlo για το συγκεκριμένο
MLC για το iPlan RT Dose 4.1 και τα νεότερα (απαιτείται άδεια).
 

Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ CAX σε αέρα
Μέγεθος πεδίου MLC: 400 x 400,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
50 x 400, 100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
Z = 850 ... 1.150

11
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

Σελίδα 182 ☐

Προφίλ X σε αέρα
Μέγεθος πεδίου MLC: 400 x 400,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
50 x 400, 100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
Y = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

33
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Προφίλ Υ σε αέρα
Μέγεθος πεδίου MLC: 400 x 400,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
50 x 400, 100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
X = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

33
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Συντελεστές εξόδου σε αέρα
Μέγεθος πεδίου MLC: 400 x 400,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
50 x 400, 100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
X = 0, Y = 0, Z = 1.000

11
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100,
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος Σελίδα 183 ☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100,
SSD = 1.000, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος ☐

CAX PDD σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100,
SSD = 1.000

1 Θάλαμος ιονι-
σμού Σελίδα 183 ☐

Προφίλ X σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100,
SSD = 1.000, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Προφίλ Υ σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100,
SSD = 1.000, X = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 80
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

CAX PDD σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφραγμάτων):
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
290 x 300 (290 x 300),
40 x 300 (42 x 300),
100 x 300 (100 x 300),
290 x 40 (290 x 42),
290 x 100 (290 x 100)
SSD = 900

10

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

Σελίδα 183 ☐

Προφίλ X σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφραγμάτων):
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
290 x 300 (290 x 300),
40 x 300 (42 x 300),
100 x 300 (100 x 300),
290 x 40 (290 x 42),
290 x 100 (290 x 100)
SSD = 900, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

30

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Προφίλ Υ σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφραγμάτων):
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
290 x 300 (290 x 300),
40 x 300 (42 x 300),
100 x 300 (100 x 300),
290 x 40 (290 x 42),
290 x 100 (290 x 100)
SSD = 900, X = 0, Z = Zmax, 100, 200

30

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

MONTE CARLO: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Συντελεστές εξόδου σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφραγμάτων):
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
290 x 300 (290 x 300),
40 x 300 (42 x 300),
100 x 300 (100 x 300),
290 x 40 (290 x 42),
290 x 100 (290 x 100)
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

10

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 80
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8.22 Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 120
(φίλτρο επιπέδωσης λειτουργίας SRS)

Λίστα ελέγχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διατίθεται υποστήριξη σχετικά με τον αλγόριθμο Monte Carlo για το συγκεκριμένο
MLC για το iPlan RT Dose 4.1 και τα νεότερα (απαιτείται άδεια).
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η λειτουργία SRS αναφέρεται στο φίλτρο επιπέδωσης λειτουργίας SRS των
γραμμικών επιταχυντών Novalis Tx και Varian Trilogy. Αυτή η λειτουργία SRS χρησιμοποιεί δέσμες
φωτονίων 6 MV και έναν υψηλό ρυθμό δόσης 1.000 MU/min σε συνδυασμό με ένα περιορισμένο
μέγιστο μέγεθος πεδίου 15 x 15 cm². Αν ο γραμμικός επιταχυντής είναι σε λειτουργία SRS,
χρησιμοποιεί διαφορετικό φίλτρο επιπέδωσης. Συνεπώς, τα δεδομένα δέσμης για τις λειτουργίες
Standard και SRS είναι ελαφρώς διαφορετικά.
 

Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ CAX σε αέρα
Μέγεθος πεδίου MLC: 400 x 400,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 40 x 40,
60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
100 x 150, 150 x 50, 150 x 100
Z = 850 ... 1.150

10
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

Σελίδα 182 ☐

Προφίλ X σε αέρα
Μέγεθος πεδίου MLC: 400 x 400,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 40 x 40,
60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
100 x 150, 150 x 50, 150 x 100
Y = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

30
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Προφίλ Υ σε αέρα
Μέγεθος πεδίου MLC: 400 x 400,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 40 x 40,
60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
100 x 150, 150 x 50, 150 x 100
X = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

30
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Συντελεστές εξόδου σε αέρα
Μέγεθος πεδίου MLC: 400 x 400,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 40 x 40,
60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
100 x 150, 150 x 50, 150 x 100
X = 0, Y = 0, Z = 1.000

10
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100,
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος Σελίδα 183 ☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100,
SSD = 1.000, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος ☐

CAX PDD σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100,
SSD = 1.000

1 Θάλαμος ιονι-
σμού Σελίδα 183 ☐

MONTE CARLO: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ X σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100,
SSD = 1.000, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Προφίλ Υ σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100,
SSD = 1.000, X = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

CAX PDD σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφραγμάτων):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
100 x 150 (100 x 150),
150 x 50 (150 x 50),
150 x 100 (150 x 100)
SSD = 900

11

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

Σελίδα 183 ☐

Προφίλ X σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφραγμάτων):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
100 x 150 (100 x 150),
150 x 50 (150 x 50),
150 x 100 (150 x 100)
SSD = 900, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

33

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Προφίλ Υ σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφραγμάτων):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
100 x 150 (100 x 150),
150 x 50 (150 x 50),
150 x 100 (150 x 100)
SSD = 900, X = 0, Z = Zmax, 100, 200

33

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 120 (φίλτρο επιπέδωσης λειτουργίας SRS)
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Συντελεστές εξόδου σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφραγμάτων):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
100 x 150 (100 x 150),
150 x 50 (150 x 50),
150 x 100 (150 x 100)
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

11

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

MONTE CARLO: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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8.23 Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 120
(Τρόπος λειτουργίας Τυπικής ακτινοβόλησης και
Χωρίς φίλτρο επιπέδωσης)

Λίστα ελέγχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διατίθεται υποστήριξη σχετικά με τον αλγόριθμο Monte Carlo για το συγκεκριμένο
MLC για το iPlan RT Dose 4.1 και τα νεότερα (απαιτείται άδεια). Για τη λειτουργία Χωρίς φίλτρο
επιπέδωσης, απαιτείται iPlan RT 4.5.4 ή μεταγενέστερη έκδοση.
 

Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ CAX σε αέρα
Μέγεθος πεδίου MLC: 400 x 400,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
50 x 400, 100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
Z = 850 ... 1.150

11
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

Σελίδα 182 ☐

Προφίλ X σε αέρα
Μέγεθος πεδίου MLC: 400 x 400,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
50 x 400, 100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
Y = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

33
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Προφίλ Υ σε αέρα
Μέγεθος πεδίου MLC: 400 x 400,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
50 x 400, 100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
X = 0, Z = 850, 1.000, 1.150

33
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Συντελεστές εξόδου σε αέρα
Μέγεθος πεδίου MLC: 400 x 400,
Μεγέθη πεδίου διαφράγματος: 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
50 x 400, 100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
X = 0, Y = 0, Z = 1.000

11
Θάλαμος ιονι-
σμού με αυξητικό
καπάκι

☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100,
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος Σελίδα 183 ☐

Απόλυτη δόση σε Gy ανά MU
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100,
SSD = 1.000, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 Βαθμονομημένος
θάλαμος ☐

CAX PDD σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100,
SSD = 1.000

1 Θάλαμος ιονι-
σμού Σελίδα 183 ☐

Προφίλ X σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100,
SSD = 1.000, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 120 (Τρόπος λειτουργίας Τυπικής ακτινοβόλησης και Χωρίς φίλτρο επιπέδωσης)
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Προφίλ Υ σε νερό
Μέγεθος πεδίου MLC και διαφραγμάτων: 100 x 100,
SSD = 1.000, X = 0, Z = Zmax, 100, 200

3

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

CAX PDD σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφραγμάτων):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
30 x 30 (32 x 32),
50 x 50 (50 x 50),
70 x 70 (70 x 70),
100 x 100 (100 x 100),
300 x 300 (300 x 300),
50 x 300 (50 x 300),
100 x 300 (100 x 300),
300 x 50 (300 x 50),
300 x 100 (300 x 100)
SSD = 900

11

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

Σελίδα 183 ☐

Προφίλ X σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφραγμάτων):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
30 x 30 (32 x 32),
50 x 50 (50 x 50),
70 x 70 (70 x 70),
100 x 100 (100 x 100),
300 x 300 (300 x 300),
50 x 300 (50 x 300),
100 x 300 (100 x 300),
300 x 50 (300 x 50),
300 x 100 (300 x 100)
SSD = 900, Y = 0, Z = Zmax, 100, 200

33

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Προφίλ Υ σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφραγμάτων):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
30 x 30 (32 x 32),
50 x 50 (50 x 50),
70 x 70 (70 x 70),
100 x 100 (100 x 100),
300 x 300 (300 x 300),
50 x 300 (50 x 300),
100 x 300 (100 x 300),
300 x 50 (300 x 50),
300 x 100 (300 x 100)
SSD = 900, X = 0, Z = Zmax, 100, 200

33

Θάλαμος ιονι-
σμού ή ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

MONTE CARLO: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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Εργασία Αρ. μετρήσεων Εξοπλισμός Βλ. επίσης Έτοιμο

Συντελεστές εξόδου σε νερό
Μεγέθη πεδίου MLC (διαφραγμάτων):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
30 x 30 (32 x 32),
50 x 50 (50 x 50),
70 x 70 (70 x 70),
100 x 100 (100 x 100),
300 x 300 (300 x 300),
50 x 300 (50 x 300),
100 x 300 (100 x 300),
300 x 50 (300 x 50),
300 x 100 (300 x 100)
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

11

Θάλαμος ιονι-
σμού και ανιχνευ-
τής υψηλής ανά-
λυσης

☐

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 120 (Τρόπος λειτουργίας Τυπικής ακτινοβόλησης και Χωρίς φίλτρο επιπέδωσης)
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9 ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ:
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ

9.1 Αλγόριθμος δόσης κυκλικού κώνου

Πληροφορίες

Γενικά, η κύρια υπόθεση που ισχύει για τα στερεοτακτικά μοντέλα υπολογισμού δόσης είναι ότι η
δευτερεύουσα σκέδαση μπορεί να θεωρηθεί περιορισμένης σημασίας. Πολλοί συγγραφείς έχουν
στηρίξει και διερευνήσει αυτήν την υπόθεση (Rice et al. 1987, Luxton et al. 1991, Hartmann et al.
1995) και ο υπολογισμός δόσης φαινόταν να είναι μια συνάρτηση τριών βασικών παραμέτρων
δέσμης: των αναλογιών ομοιώματος ιστού, των σχετικών συντελεστών εξόδου και των προφίλ
μεμονωμένης δέσμης. Η σκέδαση (συγκεκριμένα η σκέδαση ομοιώματος) θεωρείται αναμφίβολη
σε αυτές τις μετρήσεις και δεν διαφέρει σημαντικά με το βάθος σε ένα μέσο.
Εδώ, ο αλγόριθμος και ο υπολογισμός δόσης περιγράφονται όπως εφαρμόζονται μέσα στο
κυκλικό τόξο του απεικονιστικού συστήματος θεραπείας.

Μέτρηση δεδομένων δέσμης

Παρόλο που ο υπολογισμός δόσης μπορεί να εκτελεστεί χρησιμοποιώντας μόνο περιορισμένο
αριθμό μετρήσεων δεδομένων δέσμης, ο τρόπος με τον οποίο συλλέγονται αυτά τα δεδομένα
δέσμης αποτελεί πρόκληση για το φυσικό. Συγκεκριμένα, οι στενές δέσμες ακτινοχειρουργικής με
έντονες διαβαθμίσεις δόσης απαιτούν ανιχνευτές και θαλάμους με υψηλή χωρική ανάλυση. Τα
συγκεκριμένα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν και οι μέθοδοι για την εκτέλεση μιας
ακριβούς μέτρησης δεδομένων δέσμης, μιας βαθμονόμησης απορροφούμενης δόσης και μιας
επαλήθευσης ενός προγράμματος θεραπείας περιγράφονται λεπτομερώς στη βιβλιογραφία (Rice
et al. 1987, Podgorsak et al. 1988, Bjarngard et al. 1990, Serago et al. 1992, Hartmann et al.
1995, AAPM report 54 1995, Heydrian et al. 1996).
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9.1.1 Κυκλικός κώνος

Ορισμός του dmax

Το βάθος dmax είναι το βάθος στο οποίο η καμπύλη δόσης βάθους φτάνει στη μέγιστη τιμή. Το
βάθος αυτό, ωστόσο, ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος πεδίου γενικά και το μέγεθος κυκλικού
πεδίου ειδικά. Συνεπώς, μια μέση τιμή dmax πρέπει να υπολογιστεί για τα μεγέθη πεδίου που
προορίζονται για χρήση στο λογισμικό σχεδιασμού της Brainlab. Αυτή η μέση τιμή αναφέρεται ως
dmax.
Καθώς ο συντελεστής ολικής σκέδασης St πρέπει να εκτελείται σε βάθος dmax, η τιμή πρέπει να
μπορεί να ρυθμιστεί με κάποιο τρόπο έτσι ώστε να είναι προσβάσιμη για τις μετρήσεις. Η τιμή
dmax πρέπει να καταχωρηθεί στο Beam Profile Editor/ Physics Administration (βλ. αντίστοιχο
κεφάλαιο στο εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού σχεδιασμού της Brainlab που διαθέτετε).

Τιμές δόσης

Η συνάρτηση δόσης D εξαρτάται από τη διάμετρο του κωνικού κατευθυντήρα c, την κάθετη
απόσταση από τον κεντρικό άξονα της δέσμης r, το βάθος στον ιστό d και την απόσταση πηγής-
επιφάνειας (SSD).

D D c r d SSD, , ,( )=

Αναλογία ομοιώματος ιστού

Η αναλογία ομοιώματος ιστού συνήθως μετράται διατηρώντας σταθερή την απόσταση πηγής-
ανιχνευτή (SDD) και μεταβλητή την απόσταση πηγής-επιφάνειας.
Η τιμή TPR εξαρτάται από τη διάμετρο του κωνικού κατευθυντήρα c, το βάθος στον ιστό d, την
απόσταση από τον κεντρικό άξονα r και την απόσταση πηγής-επιφάνειας SSD. Συνήθως, η τιμή
TPR μετράται στον κεντρικό άξονα της δέσμης (r = 0). Όταν δεν υπολογίζονται τα συνοριακά
φαινόμενα για τα πολύ στενά πεδία, η τιμή TPR είναι ανεξάρτητη από την τιμή SSD:

TPR d c,( ) D c 0  d SSD,,,( ) D c 0 dnorm SSDdnorm
, , ,( )=

Η αναλογία δόσης σε βάθος d στο ομοίωμα σε σχέση με τη δόση στο βάθος κανονικοποίησης
dnorm για διάμετρο κατευθυντήρα c. Η αναλογία ομοιώματος ιστού είναι ισοδύναμη με τη μέγιστη
αναλογία ιστού (TMR) αν το βάθος κανονικοποίησης είναι ίσο με το βάθος μέγιστης δόσης (dnorm
= dmax). Η τιμή dmax είναι περίπου 15 mm για δέσμη ακτίνων Χ 6 MV. Οι μετρήσεις εκτελούνται με
τη συσκευή μέτρησης σταθερή στο ισόκεντρο δέσμης στον άξονα κεντρικής δέσμης (r = 0). Η
απόσταση πηγής-επιφάνειας (SSD) πρέπει να ποικίλλει για τις δύο μετρήσεις δόσης.

Υπολογισμός τιμής TPR από την τιμή PDD

Είναι δυνατός ο υπολογισμός μιας τιμής TPR από μια τυπική μέτρηση ποσοστιαίας δόση βάθους
(PDD), δηλ. μια μέτρηση με σταθερή απόσταση πηγής-επιφάνειας SSD και τη συσκευή μέτρησης
να μετακινείται κατά μήκος του άξονα κεντρικής δέσμης. Ο τύπος για την τυπική μετατροπή είναι ο
εξής:

TPR d c,( ) 1
100
--------- SSD d+

SSD dnorm+
------------------------------ 
  2

PDD d c SSD, ,( )⋅ ⋅=

όπου:
SSD = Απόσταση πηγής-επιφάνειας
(SID - dmax στην Εικόνα 34)
και όπου: SID είναι η απόσταση πηγής-ισόκεντρου
PDD = Ποσοστιαία δόση βάθους (μέγιστη δόση = 100%)

Αλγόριθμος δόσης κυκλικού κώνου
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αυτός ο τύπος είναι μια προσέγγιση, καθώς υποθέτει ότι η σκέδαση ομοιώματος δεν
εξαρτάται από την τιμή SSD.
 

Αναλογία απόκλισης από τον άξονα (OAR)

Η συνάρτηση αναλογίας απόκλισης από τον άξονα προσδιορίζεται μετρώντας το προφίλ που
τέμνει τον κεντρικό άξονα μιας δέσμης σε μια κατεύθυνση κάθετη προς τον άξονα κεντρικής
δέσμης. Οι τιμές αναλογίας απόκλισης από τον άξονα εξαρτώνται από τη διάμετρο του κωνικού
κατευθυντήρα c, την απόσταση από τον κεντρικό άξονα r, το βάθος στον ιστό d και την απόσταση
πηγής-επιφάνειας SSD.
Η συνάρτηση αναλογίας απόκλισης από τον άξονα OAR ορίζεται ως:

OAR c r d SSD, , ,( ) D c r d SSD, , ,( ) D c 0 d SSD, , ,( )=

Είναι η αναλογία της δόσης που μετράται σε μια ακτινική απόσταση r σε σχέση με τη δόση στον
κεντρικό άξονα για μια διάμετρο κατευθυντήρα c. Οι μετρήσεις γίνονται σε επίπεδο ισόκεντρου, σε
σταθερό βάθος d στο ομοίωμα. Αυτό το βάθος επιλέγεται συνήθως μεγαλύτερο από το dmax. (Το d
συνιστάται να είναι 75 mm, δηλ., SSD = 925 mm.) Συνεπώς, ο τύπος για το OAR μπορεί να
απλοποιηθεί σε:

OAR c r d, ,( ) D c r d SSDd, , ,( ) D c 0 d SSDd, , ,( )=

όπου SSDd είναι το SSD που απαιτείται για να τοποθετηθεί ο ανιχνευτής σε απόσταση ισόκεντρου
στο βάθος d στον ιστό.

Συντελεστής ολικής σκέδασης St

Ο συντελεστής ολικής σκέδασης St μερικές φορές αναφέρεται ως σχετικός συντελεστής εξόδου.
Ορίζεται ως η αναλογία της δόσης που μετράται για μια ειδική ρύθμιση σχεδιασμός θεραπείας και
μια ειδική ρύθμιση βαθμονόμησης γραμμικού επιταχυντή (βλ. ενότητα Βαθμονόμηση μονάδας
παρακολούθησης παρακάτω).
Ο συντελεστής ολικής σκέδασης St ορίζεται ως εξής:

St c( ) D c 0 dmax SSDdmax
, , ,( ) D 100 100mm2 0 dcal SSDcal, ,,×( )=

Είναι η αναλογία δόσης στο ισόκεντρο σε βάθος dmax στον κεντρικό άξονα για μια διάμετρο
κατευθυντήρα c σε σχέση με τη δόση που μετράται σε συνθήκες αναφοράς (βλ. Σελίδα 253) σε
ένα τυπικό τετράγωνο πεδίο βαθμονόμησης 100 x 100 mm2. Ωστόσο, οι απόψεις για τη δεύτερη
συνάρτηση δόσης μπορεί να ποικίλλουν, αν οι τοπικές συνθήκες βαθμονόμησης διαφέρουν από
τις ρυθμίσεις που περιγράφονται.

Βαθμονόμηση μονάδας παρακολούθησης

Οι μονάδες παρακολούθησης (MU) αποτελούν τη μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται για την
ποσοτικοποίηση της δόσης που χορηγείται από ένα γραμμικό επιταχυντή. Αυτές οι μονάδες
βαθμονομούνται ως προς την απορροφούμενη δόση στο νερό σε μονάδες Gray. Αυτό γίνεται,
συνήθως, χρησιμοποιώντας ένα ομοίωμα νερού υπό συνθήκες αναφοράς σε ένα τυπικό βάθος,
dcal, σε απόσταση πηγής-επιφάνειας, SSDcal και σε τυπικό μέγεθος πεδίου (συνήθως
100 x 100 mm²), δίνοντας την ονομαστική έξοδο του γραμμικού επιταχυντή σε Gy/MU:

NLOut D 100 100mm2 0  dcal SSDcal,,( , ) ⁄= MU

Τα αντίστοιχα δεδομένα πρέπει να καταχωρηθούν στο Beam Profile Editor / Physics
Administration (βλ. αντίστοιχο κεφάλαιο στο εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού σχεδιασμού της
Brainlab που διαθέτετε).
Διαφορετικά κέντρα θεραπείας μπορεί να χρησιμοποιούν διαφορετικά σημεία για τη βαθμονόμηση
της εξόδου ενός γραμμικού επιταχυντή, για παράδειγμα:
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NLOut 1 Gy 100⁄ at dcal 50mm, SSDcal 1000 mm===

Ανεξάρτητα από τη ρύθμιση που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της ονομαστικής εξόδου
γραμμικού επιταχυντή, είναι σημαντικό η μέτρηση των συντελεστών ολικής σκέδασης St να γίνεται
επίσης σε σχέση με αυτή τη θέση βαθμονόμησης:

St c( )
D c 0 dmax SSDBL, , ,( )

D 100 100mm2 0 dcal SSDcal, , ,( )
-----------------------------------------------------------------------------------=

όπου dcal είναι το βάθος βαθμονόμησης στο ομοίωμα όπου η βαθμονόμηση γίνεται με την
απόσταση πηγής-επιφάνειας SSDcal, για βαθμονόμηση και SSDBL είναι το SSD όπου γίνονται οι
μετρήσεις St για το λογισμικό σχεδιασμού της Brainlab.
Η τιμή D(c, 0, dmax, SSDBL) για κάθε κατευθυντήρα μετράται πάντα στο ισόκεντρο:
dmax και SSDBL = SID - dmax.

Γεωμετρία για έναν υπολογισμό δόσης κυκλικού κώνου

Εικόνα 34 

Υπολογισμός δόσης για κυκλικά πεδία

Η δόση D σε ένα τυχαίο σημείο P μιας σταθερής δέσμης ακτίνων Χ υπολογίζεται χρησιμοποιώντας
την παρακάτω εξίσωση:

TPR d c,( ) OAR c r',( ) St c( ) SID
R

---------- 
  2

D c d r R,,,( ) = MU NLOut. . . . .

όπου:

c Διάμετρος κατευθυντήρα στο ισόκεντρο, μετρούμενη κάθετα προς τον άξονα
κεντρικής δέσμης (mm).

d Βάθος σημείου σε ιστό (mm).

r Ακτινική απόσταση από τον κεντρικό άξονα του σημείου ενδιαφέροντος (mm).

R Απόσταση σημείου από την πηγή (mm).

MU Μονάδες παρακολούθησης της σταθερής δέσμης.

NLOut
Η απόλυτη έξοδος γραμμικού επιταχυντή ανά 100 Gy που μετράται σε ένα
ομοίωμα νερού για ένα ανοικτό πεδίο (μέγεθος πεδίου βαθμονόμησης) υπό
συνθήκες αναφοράς dcal, σε απόσταση πηγής-επιφάνειας SSDcal.

SID Απόσταση πηγής-ισόκεντρου (συνήθως 1.000 mm).

TPR(d,c) Αναλογία ομοιώματος ιστού για διάμετρο κατευθυντήρα c σε βάθος ιστού d.

Αλγόριθμος δόσης κυκλικού κώνου
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OAR(c,r´)

Αναλογία απόκλισης από τον άξονα για διάμετρο κατευθυντήρα c σε ακτινική
απόσταση r´ από τον κεντρικό άξονα σε επίπεδο ισόκεντρου, όπου:

r' r SID R⁄⋅=

St(c) Συντελεστής ολικής σκέδασης (συχνά αναφέρεται ως σχετικός συντελεστής
εξόδου) για έναν κατευθυντήρα διαμέτρου c.

Τα κύρια στοιχεία αυτού του αλγόριθμου επεξηγούνται λεπτομερέστερα στις προηγούμενες
ενότητες.

Εξομοίωση τόξου

Η στερεοτακτική ακτινοχειρουργική παρέχεται με την τοξοειδή διάταξη των δεσμών με κυκλική
ρύθμιση των διαφραγμάτων. Για να υπολογίσετε τη δόση που παρέχεται από ένα τέτοιο τόξο,
απαιτείται εξομοίωση από έναν πεπερασμένο αριθμό σταθερών δεσμών. Αυτές τοποθετούνται
στις 2, 5 ή 10 μοίρες, ανάλογα με την επιλογή του χρήστη και την έκδοση λογισμικού.
Συνεπώς, η δόση σε ένα συγκεκριμένο σημείο P είναι το άθροισμα της συμβολής κάθε σταθερού
πεδίου με εξομοίωση του τόξου. Για ένα τόξο που διαιρείται σε N σταθερές δέσμες, η δόση σε ένα
σημείο υπολογίζεται ως εξής:

DP c( ) DP i, c di ri Ri, , ,( )

i 1=

N

=

όπου:

DP i, c di ri Ri, , ,( )
MUi

N
----------- NLOut TPR di c,( ) OAR c ri,( ) St c( ) SID

Ri
---------- 

  2
= . . . . .

Οι τιμές di, ri, Ri υπολογίζονται σε ένα επίπεδο που ορίζεται από τον άξονα κεντρικής δέσμης, το
σημείο P, το ισόκεντρο και την πηγή ακτίνων X κατά τη χορήγηση της σταθερής δέσμης i στο τόξο.

Ομοιόμορφη κατανομή μονάδων παρακολούθησης

MUi είναι ο αριθμός των μονάδων παρακολούθησης για δέσμη i. Για να ληφθεί μια σταθερή τιμή
μονάδας παρακολούθησης ανά μοίρα κατανομής, η πρώτη δέσμη (i = 1) και η τελευταία δέσμη (i =
N) χρησιμοποιούν τις μισές μονάδες παρακολούθησης από άλλες δέσμες. Αν η συνολική
ποσότητα μονάδων παρακολούθησης είναι MUtot, ο τύπος για τον υπολογισμό της τιμής MUi για N
> 1 είναι:

MUi

MUtot
2 N 1–( )
--------------------- for i 1 i∨ N= =

MUtot
N 1–
--------------- otherwise









=

Η τιμή di μπορεί είτε να είναι το πραγματικό βάθος του ισόκεντρου, δηλαδή, θεωρώντας ότι ο ιστός
έχει ισοδύναμη πυκνότητα με το νερό ή μπορεί να είναι ένα ισοδύναμο βάθος, λαμβάνοντας
υπόψη τις τυχόν ανομοιογένειες στην πυκνότητα του ιστού.
Τα σημεία σε μια επιφάνεια του δέρματος του ασθενή, όπου ξεκινά ο υπολογισμός δόσης για κάθε
τμήμα του τόξου, μπορούν να φανούν όποτε επιλέγεται ανασύνθεση ενός επιπέδου τόξου.

Εξομοίωση τόξου στο λογισμικό

Τα λευκά χρωματισμένα σημεία στην ανασύνθεση επιπέδου τόξου που εμφανίζονται παρακάτω
υποδεικνύουν τα σημεία εισόδου για κάθε τμήμα του τόξου.
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Εικόνα 35 
Σε καταστάσεις όπου ένα επίπεδο τόξου τέμνει κάποια εξωτερική δομή εκτός από τον ιστό του
ασθενή (σε αυτήν την περίπτωση την υποδοχή στερέωσης μάσκας) η δόση υπολογίζεται από το
σημείο τομής με αυτή τη δομή.
Χωρίς να είναι επιλεγμένη η διόρθωση μήκους διαδρομής, όλος ο υποκείμενος ιστός, τα οστά και
ο αέρας θεωρούνται ισοδύναμα με το νερό. Είναι προφανές ότι ένας ισοδύναμος υπολογισμός
διόρθωσης μήκους διαδρομής είναι πιο ακριβής σε αυτές τις καταστάσεις, επειδή εκτελείται
διόρθωση για την πυκνότητα του υποκείμενου αέρα καθώς και των υψηλότερων σε πυκνότητα
οστικών δομών.

Καμπυλότητα δέρματος

Κατά τον υπολογισμό μιας δόσης ακτινοχειρουργικής, η αλλαγή στην καμπυλότητα της επιφάνειας
του δέρματος κατά μήκος του πεδίου κάθε τμήματος σταθερής δέσμης ενός τόξου δεν λαμβάνεται
υπόψη. Αν παρουσιαστούν σφάλματα λόγω αυτού του προβλήματος είναι πολύ μικρά, επειδή το
μέγεθος της επιφάνειας του πεδίου που χρησιμοποιείται για τις εφαρμογές ακτινοχειρουργικής
είναι επίσης μικρό (με διάμετρο < 50 mm στο ισόκεντρο). Πάνω από ολόκληρο το τόξο,
υπολογίζονται με ακρίβεια τα σημεία πρόσπτωσης κάθε τμήματος σταθερής δέσμης στην
επιφάνεια του δέρματος.

Αλγόριθμος δόσης κυκλικού κώνου
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9.2 Περιορισμοί του αλγόριθμου κυκλικού κώνου

Παρεκβολή έξω από το εύρος των μετρούμενων τιμών

Ο αλγόριθμος δόσης κυκλικού κώνου χρησιμοποιεί τις μετρούμενες τιμές σε μορφή πίνακα για τον
υπολογισμό δόσης. Παρόλο που η χρήση αυτών των αλγόριθμων έξω από το εύρος των
μετρούμενων τιμών δεν συνιστάται, ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί τις παρεκβολές που
περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι τιμές παρεκβολής δεν
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα με την ίδια ακρίβεια όπως συνήθως συμβαίνει με τον
αλγόριθμο δόσης.

Αν ο αλγόριθμος δόσης χρησιμοποιηθεί με παραμέτρους έξω από τις μετρούμενες τιμές
του πίνακα, δεν μπορεί να εγγυηθεί η ακρίβεια της υπολογισμένης δόσης. Πρέπει να
διασφαλίσετε ότι όλες οι απαραίτητες παράμετροι, συγκεκριμένα το μέγεθος πεδίου, το
βάθος και η απόσταση από τον άξονα για τη θεραπεία του ασθενή συμπεριλαμβάνονται
στα μετρούμενα δεδομένα δέσμης.

Μετρούμενες τιμές

Δόση βάθους

Βάθος < ελάχιστο βάθος Σταθερή παρεκβολή των PDD/TPR (ελάχ. βάθος)

Βάθος > μέγιστο βάθος

Εκθετικά σημεία παρεκβολής για τον καθορισμό της εκθετικής
συνάρτησης: μέγιστο βάθος, ενδιάμεσο βάθος (βάθος περίπου
στη μέση ανάμεσα στο βάθος της μέγιστης δόσης και στο μέγιστο
βάθος)

OAR

Ακτίνα < ελάχιστη ακτίνα Σταθερή παρεκβολή του OAR (ελάχ. ακτίνα)

Ακτίνα > μέγιστη ακτίνα Σταθερή παρεκβολή του OAR (μέγ. ακτίνα)

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ
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9.2.1 Άλλοι περιορισμοί

Περιορισμοί κυκλικού κώνου

Κατά τη χρήση του αλγόριθμου κυκλικού κώνου στους υπολογισμούς δόσης κοντά σε
ανομοιογενείς περιοχές όπως είναι ο πνεύμονας ή ο οστικός ιστός ή κοντά σε όριο ιστού
(και στις δύο περιπτώσεις μέσα σε εύρος λίγων εκατοστών), η υπολογισμένη δόση μπορεί
να παρεκκλίνει από την πραγματική χορηγούμενη δόση κατά περισσότερο από 10%.

Κατά τη χρήση του αλγόριθμου κυκλικού κώνου στους υπολογισμούς δόσης για βάθη
διαφορετικά από το βάθος στο οποίο έχουν μετρηθεί οι αναλογίες απόκλισης από τον
άξονα, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι ανακριβή. Το υπολογισμένο εύρος παρασκιάς
μπορεί να είναι διαφορετικό από την παρασκιά στην πραγματικά χορηγούμενη δόση.

Οι γενικοί περιορισμοί υπολογισμού δόσης για τα μικρά πεδία θεραπείας συνοψίζονται
στην ενότητα Σελίδα 326. Αν αγνοηθούν αυτοί οι περιορισμοί, μπορεί να προκύψουν
αποκλίσεις από την υπολογισμένη δόση σε σχέση με τη χορηγούμενη δόση κατά
περισσότερο από 10%.

Περιορισμοί του αλγόριθμου κυκλικού κώνου
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10 ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ:
ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ

10.1 Έναρξη χρήσης

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι τεχνικές μέτρησης που συνιστώνται για τη λήψη των
δεδομένων δέσμης που απαιτούνται για τον υπολογισμό δόσης χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο
δόσης κυκλικού κώνου με τη μέθοδο πρότυπου αρχείου Excel.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για τις τεχνικές μέτρησης που συνιστώνται για λήψη των δεδομένων δέσμης για
χρήση με τη μέθοδο Raw Data, βλ. Σελίδα 285.
 

Θέση ενός γραμμικού επιταχυντή σε λειτουργία

Πριν θέσετε σε δοκιμαστική λειτουργία το γραμμικό σας επιταχυντή, θα πρέπει να γνωρίζετε τις
εθνικές ή διεθνείς συστάσεις σχετικά με τη θέση ενός γραμμικού επιταχυντή σε δοκιμαστική
λειτουργία, π.χ. την αναφορά AAPM TG-106 Report:
Σε αυτήν την αναφορά παρέχονται κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις για τη σωστή επιλογή
ομοιωμάτων και ανιχνευτών, τη ρύθμιση ενός ομοιώματος για λήψη δεδομένων σάρωσης και μη
σάρωσης, διαδικασίες για τη λήψη ειδικών παραμέτρων δέσμης φωτονίων και ηλεκτρονίων και
μέθοδοι για μείωση των σφαλμάτων μέτρησης (< 1%), διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων
δέσμης και πληροφορίες για τη συνέλιξη του μεγέθους ανιχνευτή για ακριβή προφίλ. Στην
αναφορά TG-106 παρέχεται επίσης μια σύντομη περιγραφή της αυξανόμενης προτίμησης στις
τεχνικές εξομοίωσης Monte Carlo κατά τη θέση των δεσμών φωτονίων και ηλεκτρονίων σε
δοκιμαστική λειτουργία. Οι διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτήν την αναφορά πρέπει να
βοηθούν έναν ειδικευμένο ιατροφυσικό είτε κατά τη μέτρηση μιας πλήρους ομάδας δεδομένων
δέσμης είτε κατά την επαλήθευση μιας υποομάδας δεδομένων πριν από την αρχική χρήση ή κατά
τις περιοδικές μετρήσεις διασφάλισης ποιότητας (Das et al. 2008).

Ορισμοί και συντμήσεις

Όρος Επεξήγηση

OAR

Αναλογία απόκλισης από τον άξονα:

OAR c r d, ,( ) D c r d, ,( ) D c r 0= d, ,( )=

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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Όρος Επεξήγηση

TPR

Αναλογία ομοιώματος ιστού: (Αλλαγές SSD με d).

TPR d c,( ) D c r 0= d, ,( ) D c r 0= dnorm, ,( )=

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ο παρακάτω τύπος μετατροπής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
τον υπολογισμό της τιμής TPR από την τιμή PDD:
 

TPR d c,( ) PDD d c SSD, ,( )
100

--------------------------------------- SSD d+
SSD dnorm+
------------------------------ 
  2
⋅=

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αυτός ο τύπος είναι μια προσέγγιση. Υποθέτει ότι η σκέδαση
ομοιώματος δεν εξαρτάται από την τιμή SSD.
 

TMR
Η αναλογία ομοιώματος ιστού είναι ισοδύναμη με τη μέγιστη αναλογία ιστού
(TMR) αν το βάθος κανονικοποίησης είναι ίσο με το βάθος μέγιστης δόσης
(dnorm = dmax).

PDD

Ποσοστιαία δόση βάθους:

PDD c d SSD, ,( ) D c r 0= d, ,( ) D c r 0= dnorm, ,( ) 100⋅⁄=

(σε σύγκριση με την τιμή TPR, η τιμή SSD είναι σταθερή).

St

Συντελεστής ολικής σκέδασης, αναφέρεται επίσης και ως σχετικός συντελε-
στής εξόδου:

St c( ) D c r 0= dnorm, ,( ) D 100 100mm2× r 0= dcal, ,( )=

D(c,r,d)
Μετρούμενη δόση για κατευθυντήρα c σε βάθος d και σε απόσταση απόκλι-
σης από τον άξονα r (η τιμή SSD ποικίλλει, για λεπτομέρειες βλ. περιγραφές
των μετρήσεων OAR, PDD/TPR και σκέδασης).

D(100 x 100 mm²,
r = 0, dcal)

Μετρούμενη δόση για ένα τετράγωνο πεδίο 100 x 100 mm² σε βάθος dcal
(SSD = SID = 1.000 mm), αναφέρεται και ως ονομαστική έξοδος γραμμικού
επιταχυντή (NLOut).

SSD Απόσταση πηγής-επιφάνειας.

c Διάμετρος κωνικού κατευθυντήρα προσαρτημένου στο γραμμικό επιταχυντή.

r Απόσταση απόκλισης από τον άξονα κάθετη προς τον άξονα κεντρικής δέ-
σμης.

d Βάθος σε νερό ή ισοδύναμο υλικό.

dnorm Βάθος κανονικοποίησης, συνήθως το μέσο βάθος της μέγιστης δόσης.

dcal
Βάθος βαθμονόμησης που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ονομαστικής
εξόδου γραμμικού επιταχυντή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια τιμή με
το dnorm.

Ακρίβεια μέτρησης

Οι μετρήσεις που περιγράφονται σε αυτόν τον οδηγό χρήστη είναι αρκετές προκειμένου να
επιτευχθεί η καθορισμένη ακρίβεια για τους αλγόριθμους δόσης Brainlab. Αν θέλετε να βελτιώσετε
την ακρίβεια του υπολογισμού δόσης, εκτελέστε τις μετρήσεις με ιδιαίτερη προσοχή, επαναλάβετέ
τις, επιλέξτε τα βέλτιστα αποτελέσματα (π.χ. χαμηλότερος θόρυβος) και υπολογίστε το μέσο όρο
τους. Μια μικρότερη από τη συνιστώμενη προσαύξηση για το μέγεθος πεδίου, το βάθος ή την
ακτινική κατεύθυνση, παρόλο που δεν απαγορεύεται, δεν θα βελτιώσει σημαντικά την ακρίβεια της
δόσης.

Έναρξη χρήσης
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Η ακρίβεια όλων των αλγόριθμων δόσης Brainlab εξαρτάται άμεσα από την ακρίβεια και το
εύρος των μετρήσεων δεδομένων δέσμης. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η μέτρηση
δεδομένων δέσμης καλύπτει το εύρος των μεγεθών πεδίου και των τιμών βάθους που θα
χρησιμοποιηθούν για επόμενους σχεδιασμός θεραπείας. Αυτό ισχύει κυρίως για τις
μετρήσεις των συντελεστών σκέδασης, τα ακτινικά προφίλ και τη δόση βάθους.

Για ακριβή αποτελέσματα θα πρέπει να ρυθμίσετε πολύ προσεκτικά το γραμμικό
επιταχυντή και τη μηχανική δεξαμενή νερού. Ο άξονας κεντρικής δέσμης πρέπει να είναι
ακριβώς κάθετος, δηλ. ορθογώνιος με την επιφάνεια του νερού. Η κατεύθυνση της κίνησης
του ανιχνευτή πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη με ακρίβεια με την επιφάνεια του νερού
και με τον άξονα κεντρικής δέσμης σε κάθε περίπτωση.

Διόρθωση δεδομένων

Ένα περιορισμένο επίπεδο διόρθωσης δεδομένων επιτρέπεται, προκειμένου να εξαλειφθούν
μικρά σφάλματα κατά τη λήψη δεδομένων μέτρησης. Ωστόσο, τέτοιες διορθώσεις πρέπει να
εκτελούνται με προσοχή. Είναι πάντα καλύτερο τα δεδομένα να μετρώνται με τέτοιον τρόπο ώστε
να μην χρειάζεται περαιτέρω διόρθωσή τους.

Επαλήθευση προφίλ δέσμης

Ο φυσικός του νοσοκομείου είναι υπεύθυνος για τη σωστή επαλήθευση του κάθε νέου ή
τροποποιημένου προφίλ δέσμης (προφίλ μηχανήματος). Στη διαδικασία αυτή πρέπει να
περιλαμβάνεται μια δοκιμή σε όλο το εύρος της διαδικασίας (end-to-end) για κάθε απεικονιστικό
σύστημα θεραπείας και για κάθε κατάσταση θεραπείας που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κλινικά.
Πρέπει πάντα να λαμβάνετε υπόψη σας τις σχετικές εθνικές ή διεθνείς συστάσεις για θέματα
διασφάλισης ποιότητας (π.χ. IAEA TRS-430).

Ευθύνη

Κατά την αποστολή δεδομένων μέτρησης στη Brainlab, η Brainlab δεν φέρει καμία ευθύνη
για την ορθότητα
• οποιωνδήποτε δεδομένων λαμβάνονται από κάποιον χρήστη,
• οποιωνδήποτε δεδομένων επιστρέφονται σε κάποιον χρήστη.
Τυχόν παρατηρήσεις ή συστάσεις που παρέχει η Brainlab με βάση τα δεδομένα που έχει
λάβει εξαρτώνται από την ορθότητα των ίδιων των δεδομένων. Αν η Brainlab επεξεργαστεί
τα δεδομένα που έχει λάβει και τα επιστρέψει στο χρήστη, αυτό σε καμία περίπτωση δεν
διασφαλίζει την ορθότητα των δεδομένων που έχουν επιστραφεί. Ο χρήστης είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος για την επαλήθευση της ορθότητας των δεδομένων που
επιστρέφονται από την Brainlab καθώς και των παρατηρήσεων ή συστάσεων που παρέχει
η Brainlab. Ο χρήστης πρέπει να επαληθεύσει την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των
δεδομένων που έχει επιστρέψει η Brainlab πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε
θεραπείας ασθενή. Το γεγονός ότι η Brainlab μπορεί να έχει επεξεργαστεί ορισμένα
δεδομένα δεν επηρεάζει το μέγεθος της ευθύνης του χρήστη για την ορθότητα του τελικού
προφίλ δέσμης.
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10.1.1 Συνιστώμενος εξοπλισμός

Πληροφορίες

Ο παρακάτω εξοπλισμός είναι απαραίτητος για την εκτέλεση των συνιστώμενων μετρήσεων.

Εξοπλισμός

Στοιχείο Επεξήγηση

Μηχανική δεξαμε-
νή νερού

H δεξαμενή πρέπει να εκτείνεται τουλάχιστον κατά 50 mm και από τις τέσσε-
ρις πλευρές του μετρούμενου μεγέθους πεδίου στο βάθος της μέτρησης.
Επίσης, πρέπει να εκτείνεται τουλάχιστον κατά 50 mm πέρα από το μέγιστο
βάθος της μέτρησης. Για ένα τυπικό μέγεθος πεδίου 100 x 100 mm² απαιτεί-
ται ένα βάθος έως και 250 mm, ένα ομοίωμα με εμβαδόν βάσης πάνω από
250 x 250 mm² και βάθος νερού τουλάχιστον 300 mm.

Βαθμονομημένος
θάλαμος

Ένα βαθμονομημένο κυλινδρικό θάλαμο ιονισμού με όγκο κοιλότητας τουλά-
χιστον 0,125 cm3, αλλά όχι πάνω από 0,6 cm³. Το ωφέλιμο σημείο μέτρησης
που καθορίζεται, βασίζεται σε έγκυρα, διεθνή πρότυπα δοσιμετρίας (π.χ.
IAEA TRS-398) και τις σχετικές συστάσεις του κατασκευαστή του ανιχνευτή.

Θάλαμος ιονι-
σμού

Ένα κυλινδρικό θάλαμο ιονισμού με όγκο κοιλότητας 0,125 cm³ ή μικρότερο.
Το ωφέλιμο σημείο μέτρησης που καθορίζεται, βασίζεται σε έγκυρα, διεθνή
πρότυπα δοσιμετρίας (π.χ. IAEA TRS-398) και τις σχετικές συστάσεις του
κατασκευαστή του ανιχνευτή.

Ανιχνευτής υψη-
λής ανάλυσης

Απαιτείται ένας πολύ μικρός ανιχνευτής για μετρήσεις προφίλ υψηλής ανάλυ-
σης και δοσιμετρία μικρών πεδίων. Η Brainlab συνιστά τη χρήση μιας μη θω-
ρακισμένης στερεοτακτικής διόδου.

Λάβετε υπόψη ότι η ευαισθησία του ανιχνευτή μπορεί να εξαρτηθεί από τον
προσανατολισμό του. Τηρείτε τις προδιαγραφές και τις συστάσεις που παρέχει ο
κατασκευαστής του εξοπλισμού δοσιμετρίας που διαθέτετε.

Εξαιτίας της υψηλής διαβάθμισης των δεσμών χωρίς φίλτρο επιπέδωσης (μη επίπεδες)
δεν συνιστάται η χρήση θαλάμων ιονισμού με όγκο κοιλότητας μεγαλύτερο από 0,125 cm3

(π.χ. θαλάμους Farmer με όγκο 0,6 cm3) για μετρήσεις δόσης.

Έναρξη χρήσης
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10.1.2 Γενικές απαιτήσεις μέτρησης

Πληροφορίες

Στην παρακάτω ενότητα περιγράφονται οι μετρήσεις που απαιτούνται για τη χρήση του
αλγόριθμου δόσης κυκλικού κώνου για ακτινοχειρουργική με στρογγυλούς στερεοτακτικούς
κατευθυντήρες.

Ελάχιστες απαιτήσεις μέτρησης

• Ονομαστική έξοδος γραμμικού επιταχυντή (NLOut) για ένα πεδίο 100 x 100 mm2

• Για κάθε κυκλικό κατευθυντήρα:
- Αναλογία απόκλισης από τον άξονα (OAR), πίνακας
- Αναλογία ομοιώματος ιστού (TPR), πίνακας
- Σκέδαση St

Οι μετρήσεις OAR, TPR και σκέδασης St για όλους τους κυκλικούς στερεοτακτικούς
κατευθυντήρες ΠΡΕΠΕΙ να εκτελούνται με την ίδια ρύθμιση μεγέθους πεδίου κύριου
διαφράγματος (για λεπτομέρειες, βλ. Σελίδα 264).

Βεβαιωθείτε ότι το MLC παραμένει πάντα στην ίδια κατάσταση όταν προσαρτάται ένας
κώνος.

Καταχώρηση δεδομένων

Ο φυσικός του νοσοκομείου είναι υπεύθυνος για την καταχώρηση αυτών των δεδομένων στο
πεδίο Beam Profile Editor / Physics Administration.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Beam Profile Editor / Physics
Administration παρέχονται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού σχεδιασμού της
Brainlab.
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10.1.3 Ρυθμίσεις κύριου διαφράγματος για χρήση με τους κυκλικούς κώνους

Πληροφορίες

Είναι σημαντικό να επαληθεύεται ότι η περιοχή έξω από το θωρακισμένο κεντρικό τμήμα του
κωνικού κατευθυντήρα καλύπτεται πλήρως από τα διαφράγματα. Τα μοντέλα και το εύρος
ανοιγμάτων του κωνικού κατευθυντήρα διαφέρουν σημαντικά σε κάθε εγκατάσταση του πελάτη.
Για τους κωνικούς κατευθυντήρες της Brainlab, προκειμένου να αποφεύγεται η απελευθέρωση
ακτινοβολίας έξω από τον κωνικό κατευθυντήρα ή η διαρροή στο άκρο του πεδίου που προκύπτει
από πιθανές ανακρίβειες ρύθμισης (μηχανική ευθυγράμμιση κατευθυντήρα, τοποθέτηση
διαφραγμάτων και άλλες ανοχές), η Brainlab συνιστά τη χρήση των ρυθμίσεων διαφραγμάτων που
παρατίθενται στους πίνακες στη Σελίδα 264. Αν οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμοστούν σωστά, θα
συμβάλλουν στη διατήρηση του μεγέθους πεδίου σχήματος διαφραγμάτων στη σωστή θέση γύρω
από το μεγαλύτερο κωνικό κατευθυντήρα.

Επαλήθευση της θωράκισης

Ανεξάρτητα από το μέγεθος πεδίου σχήματος διαφραγμάτων που χρησιμοποιείται, η Brainlab
συνιστά τη χρήση μιας κατάλληλης δοκιμής φιλμ, για επαλήθευση και τεκμηρίωση της πλήρους
θωράκισης έξω από την ενδεδειγμένη κεντρική δέσμη που διαπερνά τον κωνικό κατευθυντήρα.
Λάβετε υπόψη ότι το πεδίο σχήματος διαφραγμάτων πρέπει να είναι κεντραρισμένο ως προς τον
άξονα κεντρικής δέσμης και να χρησιμοποιείται η ίδια θέση διαφραγμάτων για όλους τους
κωνικούς κατευθυντήρες. Αν σκοπεύετε να τροποποιήσετε τις θέσεις των διαφραγμάτων μετά την
αρχική λήψη δεδομένων δέσμης, πρέπει να προσδιορίσετε σε ποιο βαθμό η ρύθμιση των θέσεων
των διαφραγμάτων απαιτεί επαναληπτική μέτρηση συγκεκριμένων προφίλ δέσμης.

Για την αποφυγή ανεπιθύμητης διαρροής ακτινοβολίας με τη χρήση κωνικών
κατευθυντήρων της Brainlab, το μέγεθος διαφραγμάτων πρέπει να είναι μικρότερο από ή
ίσο με 40 x 40 mm2 για Novalis (εκτός του Novalis Tx) και μικρότερο από ή ίσο με 56 x
56 mm2 για όλους τους άλλους γραμμικούς επιταχυντές (συμπεριλαμβανομένου του
Novalis Tx). Για τους μη Brainlab κωνικούς κατευθυντήρες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση
που παρέχεται από τον κατασκευαστή τους.

Βεβαιωθείτε ότι τα διαφράγματα δεν επικαλύπτουν το κυκλικό άνοιγμα του κατευθυντήρα.
Η Brainlab συνιστά να επιτρέπεται το μέγεθος των διαφραγμάτων να είναι μεγαλύτερο ή
ίσο με τη διάμετρο του μεγαλύτερου κωνικού κατευθυντήρα συν 5 mm, ωστόσο, να είναι
εντός του συνιστώμενου μέγιστου μεγέθους πεδίου.

Διάμετροι κατευθυντήρα και μεγέθη διαφραγμάτων

Κωνικοί κατευθυντήρες της Brainlab που χρησιμο-
ποιούνται με συστήματα Novalis Classic

Κωνικοί κατευθυντήρες της Brainlab που χρησιμο-
ποιούνται με όλους τους άλλους γραμμικούς επιταχυ-
ντές (π.χ. Novalis Tx, Novalis TrueBeam STx)

Διάμετρος του μεγαλύτε-
ρου κωνικού κατευθυ-
ντήρα που χρησιμοποιεί-
ται στην εγκατάσταση
[mm]

Συνιστώμενο μέρος του πεδίου
σχήματος διαφραγμάτων για
όλους τους κωνικούς κατευθυ-
ντήρες [mm²]

Διάμετρος του μεγαλύτε-
ρου κωνικού κατευθυ-
ντήρα που χρησιμοποιεί-
ται στην εγκατάσταση
[mm]

Συνιστώμενο μέρος του πεδίου
σχήματος διαφραγμάτων για
όλους τους κωνικούς κατευθυ-
ντήρες [mm²]

7,5 14 x 14 7,5 14 x 14

8 14 x 14 8 14 x 14

10 16 x 16 10 16 x 16

12,5 18 x 18 12,5 18 x 18

15 20 x 20 14 20 x 20

17,5 24 x 24 15 20 x 20

20 26 x 26 16 22 x 22

Έναρξη χρήσης
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Κωνικοί κατευθυντήρες της Brainlab που χρησιμο-
ποιούνται με συστήματα Novalis Classic

Κωνικοί κατευθυντήρες της Brainlab που χρησιμο-
ποιούνται με όλους τους άλλους γραμμικούς επιταχυ-
ντές (π.χ. Novalis Tx, Novalis TrueBeam STx)

22,5 28 x 28 17,5 24 x 24

25 30 x 30 18 24 x 24

27,5 34 x 34 20 26 x 26

30 36 x 36 22 28 x 28

32,5 38 x 38 22,5 28 x 28

35 40 x 40 24 30 x 30

37,5 40 x 40 25 30 x 30

26 32 x 32

27,5 34 x 34

28 34 x 34

30 36 x 36

32 38 x 38

32,5 38 x 38

35 40 x 40

36 42 x 42

37,5 44 x 44

40 46 x 46

42,5 48 x 48

45 50 x 50

50 56 x 56
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10.2 Απόλυτη βαθμονόμηση γραμμικού επιταχυντή

Μέτρηση ονομαστικής εξόδου γραμμικού επιταχυντή

Οι αλγόριθμοι δόσης απαιτούν την καταχώρηση της σχέσης μεταξύ των μονάδων
παρακολούθησης και της απορροφούμενης δόσης σε νερό υπό συνθήκες αναφοράς για μια
συγκεκριμένη ποιότητα δέσμης (βλ. Σελίδα 329).
Αυτή η σχέση ορίζεται ως ονομαστική έξοδος γραμμικού επιταχυντή
NLout = D(ccal, dcal, SSDcal) / MU
και εκφράζεται σε Gy/100 MU με:
• το μέγεθος πεδίου βαθμονόμησης ccal
• το βάθος βαθμονόμησης dcal
• την απόσταση πηγής-επιφάνειας που χρησιμοποιείται για βαθμονόμηση SSDcal

Ρύθμιση ομοιώματος νερού και θαλάμου

Εικόνα 36 
• Για να μετρήσετε την ονομαστική έξοδο γραμμικού επιταχυντή, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το
σχετικό βαθμονομημένο θάλαμο (βλ. σελίδα 48).

• Ρυθμίστε το ομοίωμα νερού με το ισόκεντρο στο επίπεδο της επιφάνειας του νερού
(SSD = SID), με το σημείο αναφοράς του ενεργού όγκου του θαλάμου ρυθμισμένο στο
ισόκεντρο (θέση ρύθμισης, βάθος = 0 mm).

• Ο θάλαμος μετακινείται κατακόρυφα προς τα κάτω σε βάθος 100 mm, για τους σκοπούς της
μέτρησης.

Ροή εργασιών

Η Brainlab συνιστά τη χρήση ενός αναγνωρισμένου κωδικού πρακτικής (π.χ. IAEA TRS-398 ή
AAPM TG-51). Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία που περιγράφεται
παρακάτω.

Βήματα

1. Ρυθμίστε το ομοίωμα νερού με το ισόκεντρο στο επίπεδο της επιφάνειας του νερού
(SSD = SID = 1.000 mm).

Απόλυτη βαθμονόμηση γραμμικού επιταχυντή
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Βήματα

2.
Ρυθμίστε το κέντρο του ενεργού όγκου του θαλάμου έτσι ώστε να συμπίπτει με το
ισόκεντρο (επίπεδο επιφάνειας του νερού) και επισημάνετε αυτό το σημείο ως μηδενικό
βάθος (βλ. Εικόνα 36).

3. Μετακινήστε το θάλαμο στο βάθος βαθμονόμησης dcal (π.χ. dcal = 100 mm).

4. Ρυθμίστε το άνοιγμα του διαφράγματος και του MLC στα 100 x 100 mm2.

5.

• Χορηγήστε 100 MU και διαβάστε την ένδειξη του δοσίμετρου σε Gy (εφαρμόστε όλες τις
απαραίτητες μετατροπές και διορθώσεις, π.χ. τύπος θαλάμου, ποιότητα δέσμης,
θερμοκρασία, πίεση κ.λπ.).

• Το αποτέλεσμα πρέπει να εκφράζεται σε Gy/100 MU.

6. Συνιστούμε να επαναλάβετε όλες τις μετρήσεις τρεις φορές και να χρησιμοποιήσετε τη
μέση τιμή για μεγαλύτερη ακρίβεια.

Καταχώρηση αποτελεσμάτων μέτρησης

Λογισμικό Απαιτούμενες καταχωρήσεις στο Beam Profile Editor / Physics
Administration

BrainSCAN με Beam
Profile Editor έως
και έκδοση 5.x

Στο Clarkson στη σελίδα General Settings:
• Τη μετρούμενη ονομαστική έξοδο γραμμικού επιταχυντή στο πεδίο

Nominal Linac Output

iPlan RT Dose με
Beam Profile Editor
7.x /Physics
Administration

Στο Circular Cone στη σελίδα Circular Cone Settings καταχωρήστε τα
εξής:
• Τη μετρούμενη ονομαστική έξοδο γραμμικού επιταχυντή στο πεδίο

Nominal Linac Output

iPlan RT Dose 4.5 (ή
νεότερο) με Physics
Administration

Καταχωρήστε τα παρακάτω δεδομένα στην καρτέλα Circular Cone του
πλαισίου διαλόγου Properties:
• Τη μετρούμενη ονομαστική έξοδο γραμμικού επιταχυντή στο πεδίο

Nominal Linac Output. Σημαντικό: Η τιμή SSD και το βάθος της μέτρη-
σης ονομαστικής εξόδου γραμμικού επιταχυντή δεν καταχωρούνται
στην καρτέλα Circular Cone. Η ρύθμιση της ονομαστικής εξόδου γραμ-
μικού επιταχυντή περιλαμβάνεται στην τιμή ολικής σκέδασης, βλ. Σελί-
δα 268.

Διασφάλιση ακρίβειας

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες ρυθμίσεις πέρα από SSD = 1.000 mm και βάθος
βαθμονόμησης dcal = 100 mm. Ωστόσο, οι μετρήσεις για την τιμή NLOut και τη δόση αναφοράς
σκέδασης

D 100 100mm2 r 0= dcal, ,( )

πρέπει να εκτελούνται χρησιμοποιώντας το ίδιο SSD και στο ίδιο βάθος (βλ. Σελίδα 268).

Για να λάβετε μια ακριβή μέτρηση απορροφούμενης δόσης στο νερό, πρέπει να
εφαρμόσετε μια σειρά διορθώσεων στην ένδειξη του δοσίμετρου, π.χ. ποιότητα δέσμης
(ενέργεια γραμμικού επιταχυντή), πίεση, θερμοκρασία και πολικότητα. Πρέπει να
συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση που παρέχεται με το δοσιμετρικό σας εξοπλισμό και τα
εθνικά πρότυπα που ισχύουν στη χώρα σας.
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10.3 Συντελεστές σκέδασης (Συντελεστές εξόδου)

Πληροφορίες

Ο συντελεστής σκέδασης καθορίζει την εξασθένηση των δεσμών που οφείλεται στις επιπτώσεις
της ρύθμισης διαφραγμάτων του κατευθυντήρα σε σύγκριση με την ακτινοβόληση ανοιχτού
πεδίου.

Ρύθμιση για τη μέτρηση σκέδασης (σχετικός συντελεστής εξόδου)

• Χρησιμοποιήστε τον ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης όπως ορίζεται στη Σελίδα 262 για να λάβετε
ακριβή δεδομένα για τα μικρά πεδία.

• Επαναλάβετε τη βαθμονόμηση των συντεταγμένων x/y/z του ομοιώματος νερού, αν
αντικαταστήσετε τον ανιχνευτή ή αν αλλάξετε τον προσανατολισμό του.

• Καθορίστε το βάθος κανονικοποίησης dnorm. Συνήθως, ως βάθος κανονικοποίησης επιλέγεται
ένα μέσο βάθος της μέγιστης δόσης (dnorm = 15 mm για μια δέσμη ακτίνων Χ 6 MV).
Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στη Σελίδα 271.

NLOUT

e.g.
SSDcal = 1000
dcal = 100

calibrated
chamber
and
ionization
chamber

1

mlc

Scatter Reference

D(30x30,
SSDcal, dcal)

e.g.
SSDcal = 1000
dcal= 100

mlc

2

ionization
chamber

Same detector
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D(30x30,
SSDcal, dcal)

e.g.
SSDcal = 1000
dcal= 100
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3

high resol.
detector

Scatter

D(cone,
SSDnorm, dnorm)

ISOCENTRIC
e.g.
SSDnorm = 985
dnorm = 15

cone

high resol.
detector

4Same detectorIdentical setup

NLOUT
(e.g. 0.675 Gy / 100 MU)

D(100x100,
SSDcal, dcal)

Εικόνα 37 
Επειδή οι μετρήσεις σκέδασης κυκλικού κώνου εκτελούνται με διαφορετική ρύθμιση και
διαφορετικό ανιχνευτή από τη μέτρηση απόλυτης δόσης της ονομαστικής εξόδου γραμμικού
επιταχυντή (βλ. σελίδα 266), και οι δύο μετρήσεις ① και ④ πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους με
μετρήσεις αναφοράς ② και ③. Η Brainlab συνιστά την παρακάτω μέθοδο αλυσιδωτής σύνδεσης
με τη χρήση ενός ενδιάμεσου μεγέθους πεδίου (π.χ. 30 x 30 mm²) για τη μετάβαση από τον
ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης για μικρά πεδία στο βαθμονομημένο θάλαμο ιονισμού. Εάν ο
βαθμονομημένος θάλαμος είναι υπερβολικά μεγάλος για μέγεθος πεδίου 30 x 30 mm² πρέπει να
συμπεριληφθεί στην αλυσίδα ένας πρόσθετος (ενδιάμεσος) θάλαμος ιονισμού, όπως
υποδεικνύεται στο σημείο Ⓐ παρακάτω.

Αρ. Στοιχείο

①
Ρύθμιση μέτρησης ονομαστικής εξόδου γραμμικού επιταχυντή (βλ. σελίδα 266):
• Συνήθως μη ισοκεντρική ρύθμιση
• Βαθμονομημένος θάλαμος ιονισμού

Συντελεστές σκέδασης (Συντελεστές εξόδου)

268 Τεχνικός οδηγός αναφοράς Αναθ. 1.8 Θέματα φυσικής της Brainlab



Αρ. Στοιχείο

Ⓐ

Προαιρετικό: μέτρηση αναφοράς θαλάμου ιονισμού:
• Ίδια ρύθμιση ομοιώματος όπως στο στοιχείο ①
• Ίδιο μέγεθος πεδίου όπως στο στοιχείο ①
• Θάλαμος ιονισμού ενδιάμεσου μεγέθους

②

Ρύθμιση μέτρησης αναφοράς σκέδασης:
• Ίδια ρύθμιση ομοιώματος όπως στο στοιχείο ①
• Διαφορετικό MLC/μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων, π.χ. 30 x 30 mm²
• Ίδιος ανιχνευτής όπως στο στοιχείο ①

③

Ρύθμιση μέτρησης αναφοράς σκέδασης:
• Ίδια ρύθμιση όπως στο στοιχείο ②
• Ίδιος ανιχνευτής όπως αυτός που χρησιμοποιείται για τις μετρήσεις σκέδασης κυκλι-
κού κώνου ④

④
Μετρήσεις σκέδασης κυκλικού κώνου:
• Ισοκεντρική ρύθμιση με βάθος = dnorm
• Χρησιμοποιήστε τον ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης όπως ορίζεται στη Σελίδα 262

Ροή εργασιών

Βήματα

1.
Τοποθετήστε τον ανιχνευτή στο ισόκεντρο σε βάθος dnorm (SSD = 1.000 mm-dnorm). Βλ.
④ στην Εικόνα 37.

2. Χορηγήστε 100 MU.

3.
Εκτελέστε τρεις μετρήσεις για κάθε κατευθυντήρα και χρησιμοποιήστε τη μέση τιμή για να
υπολογίσετε τη χορήγηση/μέτρηση ανακριβούς δόσης. Διατηρήστε τα διαφράγματα στην
ίδια θέση όπως για τις μετρήσεις των PDD/TPR και OAR.

4.

Χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης, μετρήστε τη δόση στη ρύθμιση
αναφοράς σκέδασης. Ανατρέξτε στο ③ παραπάνω.
• SID = SSD = 1.000 mm
• Βάθος = dcal
• Μέγεθος πεδίου = 30 x 30 mm

5.

Χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού, μετρήστε τη δόση στη ρύθμιση αναφοράς
σκέδασης. Ανατρέξτε στο ② παραπάνω.
• SID = SSD = 1.000 mm
• Βάθος = dcal
• Μέγεθος πεδίου = 30 x 30 mm

6.

Χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού, μετρήστε τη δόση στη ρύθμιση ονομαστικής
εξόδου γραμμικού επιταχυντή που περιγράφεται στη σελίδα 266. Ανατρέξτε στο ①
παραπάνω.
• SID = SSD = 1.000 mm
• Βάθος = dcal
• Μέγεθος πεδίου = 100 x 100 mm

7. Συνιστούμε να επαναλάβετε όλες τις μετρήσεις τρεις φορές και να χρησιμοποιήσετε τη
μέση τιμή για μεγαλύτερη ακρίβεια.

Καταχώρηση αποτελεσμάτων μέτρησης

Στο Beam Profile Editor / Physics Administration, επιλέξτε Scatter στο πεδίο Input Values και
καταχωρήστε τις αντίστοιχες τιμές.

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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Διασφάλιση ακρίβειας

Καμία μέτρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προδιαγραφές μεγέθους πεδίου που ορίζονται από
τον κατασκευαστή του ανιχνευτή.
Ο συντελεστής ολικής σκέδασης St για κατευθυντήρα (c) ορίζεται ως εξής:

St (c) =
DHRD(c, dnorm )

D (30 × 30 mm 2 , dcal )
×

DIC(30 × 30 mm 2 , dcal )
DIC(100 × 100 mm 2 , dcal )HRD

με ενδείξεις δόσης του ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης και του θαλάμου ιονισμού DHRD και DIC,
αντίστοιχα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Σημαντικό: Η τιμή St(c) πρέπει να μετράται για κάθε κατευθυντήρα ξεχωριστά
χρησιμοποιώντας την ίδια θέση διαφραγμάτων.
 

Μην χρησιμοποιείτε απευθείας το θάλαμο ιονισμού για τη ρύθμιση μέτρησης κυκλικού
κώνου, καθώς είναι πολύ μεγάλος για ακριβή δοσιμετρία μικρού πεδίου.

Συντελεστές σκέδασης (Συντελεστές εξόδου)
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10.4 Προφίλ δόσης βάθους

Πληροφορίες

Η δόση βάθους μπορεί να μετρηθεί χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή Επεξήγηση

PDD (ποσοστιαία δό-
ση βάθους)

Το ομοίωμα νερού είναι σταθερό. Οι τιμές PDD μετρώνται προσαρμόζο-
ντας τον ανιχνευτή κατακόρυφα κατά μήκος του άξονα της δέσμης.

TPR (αναλογία ομοιώ-
ματος ιστού)

Ο ανιχνευτής τοποθετείται στο ισόκεντρο. Οι τιμές TPR μετρώνται σε
διαφορετικά επίπεδα νερού (επιφάνεια νερού).

Βάθος κανονικοποίησης

Οι δόσεις βάθους παρουσιάζουν μια μέγιστη δόση σε ένα συγκεκριμένο βάθος που εξαρτάται,
μεταξύ άλλων, από το μέγεθος του κατευθυντήρα. Ωστόσο, ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για
τον υπολογισμό δόσης απαιτεί όλα τα δεδομένα να έχουν κανονικοποιηθεί στο ίδιο βάθος. Σε
αυτήν την ενότητα, αυτό το βάθος αναφέρεται ως dnorm. Συνήθως, ως βάθος κανονικοποίησης
επιλέγεται το μέσο βάθος της μέγιστης δόσης (dnorm = 15 mm για μια δέσμη ακτίνων Χ 6 MV).
Ακολουθώντας αυτήν την οδηγία κανονικοποίησης, μπορεί ορισμένα γραφήματα να υπερβαίνουν
την ενότητα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι τιμές TPR/PDD μπορούν να κανονικοποιηθούν τυχαία, καθώς αυτό ελέγχεται από
τον αλγόριθμο δόσης.
 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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10.4.1 Μέτρηση PDD

Ρύθμιση για μέτρηση ποσοστιαίας δόσης βάθους

• Χρησιμοποιήστε το σχετικό ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης (βλ. σελίδα 262) με ένα μικρό ενεργό
όγκο για να λάβετε υψηλή χωρική ανάλυση.

• Επαναλάβετε τη βαθμονόμηση των συντεταγμένων x/y/z του ομοιώματος νερού, αν
αντικαταστήσετε τον ανιχνευτή ή αν αλλάξετε τον προσανατολισμό του.

Εικόνα 38 

Ροή εργασιών

Βήματα

1.

Ρυθμίστε την επιφάνεια νερού στην επιλεγμένη τιμή SSD. Συνιστούμε τη χρήση
SSD = 1.000 mm - dnorm (η ίδια SSD με εκείνη που χρησιμοποιείται για τις μετρήσεις
σκέδασης κώνου).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα χρήσης SSD = 1.000 mm.
 

2. Χρησιμοποιήστε το λογισμικό ομοιώματος νερού για να μετρήσετε τις τιμές βάθους από το
0 έως το επιθυμητό βάθος (τουλάχιστον 250 mm), βλ. Εικόνα 38.

3.
• Ενεργοποιήστε τη συνεχή ακτινοβόληση του γραμμικού επιταχυντή.
• Ο ανιχνευτής πρέπει να συνεχίσει τη μέτρηση κατά τη διάρκεια της κίνησης.

4.

• Αν το σύστημα μέτρησης δεν υποστηρίζει τη συνεχή ανίχνευση δεδομένων,
συνιστώνται οι παρακάτω τιμές βάθους για την ανασύνθεση του προφίλ PDD (για μια
δέσμη 6 MV): 0, 5, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200,
225, 250 mm.

• Χρησιμοποιήστε το λογισμικό ομοιώματος νερού για να μετρήσετε τις τιμές βάθους από
το 0 έως το επιθυμητό βάθος.

• Χρησιμοποιήστε ένα μέγεθος βήματος 1 mm για βάθος 0-50 mm. Για μεγαλύτερα βάθη,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μέγεθος βήματος 1 mm ή 5 mm.

• Για τις δέσμες φωτονίων με υψηλότερη ενέργεια, οι τιμές βάθους πρέπει να
τροποποιούνται σύμφωνα με τις αναμενόμενες αλλαγές στην καμπύλη δόσης βάθους.

Προφίλ δόσης βάθους
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Καταχώρηση αποτελεσμάτων μέτρησης

Λογισμικό Απαιτούμενα βήματα

BrainSCAN με
Beam Profile
Editor έως και έκ-
δοση 5.x

1. Τα δεδομένα PDD πρέπει πρώτα να μετατραπούν σε δεδομένα TPR.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η παρακάτω προσέγγιση:

TPR d c,( ) PDD d c SSD, ,( )
100

--------------------------------------- SSD d+
SSD dnorm+
------------------------------ 
  2
⋅=

Αυτή η προσέγγιση υποθέτει ότι η σκέδαση ομοιώματος δεν εξαρτάται από
την τιμή SSD.

Το βάθος κανονικοποίησης dnorm (σε χιλιοστά) στο πεδίο Normalization
Depth
Μόνο τα δεδομένα TPR μπορούν να εισαχθούν στους πίνακες TPR.

iPlan RT Dose
με Beam Profile
Editor 7.x /
Physics
Administration

• Οι τιμές PDD μπορούν να κανονικοποιηθούν τυχαία. Ωστόσο, η κανονικο-
ποίηση σε ένα κοινό βάθος αναφοράς ή στο μέγιστο βάθος μπορεί να
απλοποιήσει τους ελέγχους συνέπειας. Για παράδειγμα, μπορούν εύκολα
να συγκριθούν οι ρυθμοί αλλοίωσης.

• Οι τιμές PDD για όλους τους κατευθυντήρες πρέπει να έχουν τιμές συντε-
ταγμένων στο ίδιο βάθος.

• Η μετατροπή σε TPR εκτελείται από το λογισμικό iPlan RT Dose χρησιμο-
ποιώντας τις τιμές SSD και dnorm.

• Beam Profile Editor: καταχωρήστε το SSD στο Circular Cone στη σελίδα
Circular Cone Settings.

• Physics Administration: καταχωρήστε το SSD στο Depth Dose στην
καρτέλα Circular Cone στο πλαίσιο διαλόγου Properties.

Εισάγετε τις τιμές δόσης βάθους ως τιμές εισόδου και καθορίστε στο πεδίο Values are ... αν τα
δεδομένα σας βασίζονται στην προσέγγιση TPR ή PDD.

Διασφάλιση ακρίβειας

• Για την αποφυγή σφαλμάτων λόγω κάμψης της επιφάνειας νερού (τριχοειδικά φαινόμενα),
μετακινήστε το θάλαμο από τη βάση προς τα πάνω.

• Διατηρήστε τα διαφράγματα στην ίδια θέση όπως για τις μετρήσεις σκέδασης και αναλογίας
απόκλισης από τον άξονα.

• Τα προφίλ PDD πρέπει να μετρώνται για κάθε κατευθυντήρα ξεχωριστά χρησιμοποιώντας την
ίδια θέση διαφραγμάτων.

Μην χρησιμοποιείτε θάλαμο ιονισμού, ο οποίος είναι πολύ μεγάλος για ακριβή δοσιμετρία
μικρού πεδίου.

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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10.4.2 Μέτρηση TPR

Ρύθμιση για μέτρηση αναλογίας ομοιώματος ιστού

• Χρησιμοποιήστε το σχετικό ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης (βλ. σελίδα 262) με ένα μικρό ενεργό
όγκο για να λάβετε υψηλή χωρική ανάλυση.

• Επαναλάβετε τη βαθμονόμηση των συντεταγμένων x/y/z του ομοιώματος νερού, αν
αντικαταστήσετε τον ανιχνευτή ή αν αλλάξετε τον προσανατολισμό του.

Εικόνα 39 

Ροή εργασιών

Βήματα

1. Τοποθετήστε τον ανιχνευτή στο επίπεδο του ισόκεντρου.

2. Ευθυγραμμίστε την επιφάνεια του νερού με τον ενεργό όγκο ανιχνευτή.

3.
• Ενεργοποιήστε τη συνεχή ακτινοβόληση του γραμμικού επιταχυντή.
• Ο ανιχνευτής πρέπει να συνεχίσει τη μέτρηση ενώ η δεξαμενή είναι γεμάτη με νερό στο
επίπεδο 250 mm πάνω από το ισόκεντρο (βλ. Εικόνα 39).

4.

• Αν το σύστημα μέτρησης δεν υποστηρίζει τη συνεχή ανίχνευση δεδομένων,
συνιστώνται οι παρακάτω τιμές βάθους για την ανασύνθεση του προφίλ TPR (για μια
δέσμη 6 MV): 0, 5, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200,
225, 250 mm.

• Για τις δέσμες φωτονίων με υψηλότερη ενέργεια, οι τιμές βάθους πρέπει να
τροποποιούνται σύμφωνα με τις αναμενόμενες αλλαγές στην καμπύλη δόσης βάθους.

Προφίλ δόσης βάθους
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Καταχώρηση αποτελεσμάτων μέτρησης

Λογισμικό Απαιτούμενες καταχωρήσεις στο Beam Profile Editor / Physics
Administration

BrainSCAN με Beam
Profile Editor έως
και έκδοση 5.x

• Οι τιμές TPR που ορίζονται παραπάνω μπορούν να χρησιμοποιηθούν
απευθείας.

• Στο Clarkson στη σελίδα General Settings, εισάγετε το βάθος κανονι-
κοποίησης dnorm (σε χιλιοστά) στο πεδίο Normalization Depth.

iPlan RT Dose με
Beam Profile Editor
(7.x ή νεότερο) ή
Physics
Administration

• Μια τιμή SSD δεν χρειάζεται σε αυτήν την περίπτωση.
• Επειδή οι ρυθμίσεις κυκλικού κώνου δεν πρέπει να είναι κενές, χρησι-
μοποιήστε SSD = 1.000 mm ή SSD = 1.000 mm - dnorm.

Εισάγετε τις τιμές δόσης βάθους ως τιμές εισόδου και καθορίστε στο πεδίο Values are ... αν τα
δεδομένα σας βασίζονται στην προσέγγιση TPR ή PDD.

Διασφάλιση ακρίβειας

• Διατηρήστε τα διαφράγματα στην ίδια θέση όπως για τις μετρήσεις σκέδασης και αναλογίας
απόκλισης από τον άξονα.

• Οι τιμές TPR μπορούν να κανονικοποιηθούν τυχαία. Ωστόσο, η κανονικοποίηση σε ένα κοινό
βάθος αναφοράς ή στο μέγιστο βάθος μπορεί να απλοποιήσει τους ελέγχους συνέπειας. Για
παράδειγμα, μπορούν εύκολα να συγκριθούν οι ρυθμοί αλλοίωσης.

• Οι τιμές TPR για όλους τους κατευθυντήρες πρέπει να έχουν τιμές συντεταγμένων στο ίδιο
βάθος.

• Τα προφίλ TPR πρέπει να μετρώνται για κάθε κατευθυντήρα ξεχωριστά χρησιμοποιώντας την
ίδια θέση διαφραγμάτων.

Μην χρησιμοποιείτε θάλαμο ιονισμού, ο οποίος είναι πολύ μεγάλος για ακριβή δοσιμετρία
μικρού πεδίου.

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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10.5 Μέτρηση αναλογίας απόκλισης από τον άξονα

Ρύθμιση για μέτρηση OAR

• Χρησιμοποιήστε το σχετικό ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης (βλ. σελίδα 262) με ένα μικρό ενεργό
όγκο για να λάβετε υψηλή χωρική ανάλυση.

• Επαναλάβετε τη βαθμονόμηση των συντεταγμένων x/y/z του ομοιώματος νερού, αν
αντικαταστήσετε τον ανιχνευτή ή αν αλλάξετε τον προσανατολισμό του.

Εικόνα 40 

Ροή εργασιών

Βήματα

1. Ρυθμίστε τον ανιχνευτή στο επίπεδο ισόκεντρου, 75 mm κάτω από την επιφάνεια του
νερού.

2. Διατηρήστε τα διαφράγματα στην ίδια θέση όπως για τις μετρήσεις σκέδασης και PDD/
TPR.

3.

• Αν χρησιμοποιείτε ένα αυτόματο σύστημα μέτρησης δόσης, εκτελέστε μια συνεχή
μέτρηση δόσης, για να λάβετε το γράφημα με το πιο ακριβές και συνεχές OAR.

• Αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μη αυτόματο σύστημα, βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε τη
μέτρηση σε βήματα του 0,5 mm στην κεκλιμένη περιοχή μείωσης δόσης και κάθε
3-5 mm στα επίπεδα μέρη της καμπύλης δόσης μέχρι η δόση να πέσει λιγότερο από
2% από τη μέγιστη δόση.

4. Βεβαιωθείτε ότι μετράτε το προφίλ στο θετικό και στο αρνητικό εύρος.

Μέτρηση αναλογίας απόκλισης από τον άξονα
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Καταχώρηση αποτελεσμάτων μέτρησης

Λογισμικό Απαιτούμενα βήματα

BrainSCAN με Beam
Profile Editor έως
και έκδοση 5.x

Σύμφωνα με τον ορισμό της αναλογίας απόκλισης από τον άξονα:

OAR c r d, ,( ) D c r d, ,( ) D c r 0= d, ,( )=

• Κανονικοποιήστε τα δεδομένα στη δόση που μετράται στον άξονα κεν-
τρικής δέσμης r = 0.

• Υπολογίστε το μέσο όρο των αντίστοιχων σημείων δεδομένων από την
αρνητική και τη θετική διακλάδωση.

• Στο Beam Profile Editor, επιλέξτε OAR στο πεδίο Input Values και
καταχωρήστε τις αντίστοιχες τιμές.

iPlan RT Dose με
Beam Profile Editor
(7.x ή νεότερο) ή
Physics
Administration

Υπολογίστε το μέσο όρο των αντίστοιχων σημείων δεδομένων από την
αρνητική και τη θετική διακλάδωση.
• Οι αναλογίες απόκλισης από τον άξονα μπορούν να κανονικοποιηθούν
τυχαία.

• Ωστόσο, η κανονικοποίηση στη δόση που μετράται στον άξονα κεντρι-
κής δέσμης r = 0 μπορεί να απλοποιήσει τους ελέγχους συνέπειας
(π.χ. το εύρος του προφίλ μπορεί να ελεγχθεί πολύ εύκολα).

Διασφάλιση ακρίβειας

• Όλοι οι κατευθυντήρες πρέπει να έχουν τις ίδιες τιμές ακτινικών συντεταγμένων.
• Τα προφίλ OAR πρέπει να μετρώνται για κάθε κατευθυντήρα ξεχωριστά χρησιμοποιώντας την
ίδια θέση διαφραγμάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εναλλακτικά το OAR μπορεί να μετρηθεί χρησιμοποιώντας φιλμ δοσιμετρίας μέσα σε
ένα υλικό ισοδύναμο με το νερό, βλ. Εικόνα 40. Χρησιμοποιήστε αρκετό υλικό οπίσθιας σκέδασης
κάτω από το φιλμ.
 

Μην χρησιμοποιείτε θάλαμο ιονισμού, ο οποίος είναι πολύ μεγάλος για ακριβή δοσιμετρία
μικρού πεδίου.

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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Μέτρηση αναλογίας απόκλισης από τον άξονα
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11 ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ: ΛΙΣΤΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΕΣΜΗΣ

11.1 Γενικά δεδομένα δέσμης για γραμμικούς
επιταχυντές

Λίστα ελέγχου (πρότυπο αρχείο Excel της Brainlab, ΦΟΡΜΑ 09-638)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ο κυκλικός κώνος υποστηρίζεται στα BrainSCAN και iPlan RT έκδοσης 4.1 και
νεότερης.
 

Εργασία Εξοπλισμός Έτοιμο

Ονομαστική έξοδος γραμμικού επιταχυντή (NLOut)
Για τη μέθοδο πρότυπου αρχείου Excel βλ. σελίδα 266, για τη μέθοδο Raw
Data βλ. σελίδα 285.

Βαθμονομημένος θάλαμος ☐

Σχετικός συντελεστής εξόδου (σκέδαση)
Για τη μέθοδο πρότυπου αρχείου Excel βλ. σελίδα 268, για τη μέθοδο Raw
Data βλ. σελίδα 286.

Ανιχνευτής υψηλής ανάλυ-
σης ☐

Μέτρηση τιμής PDD/TPR
Για τη μέθοδο πρότυπου αρχείου Excel βλ. σελίδα 271, για τη μέθοδο Raw
Data βλ. σελίδα 287.

Ανιχνευτής υψηλής ανάλυ-
σης ☐

Αναλογία απόκλισης από τον άξονα
Για τη μέθοδο πρότυπου αρχείου Excel βλ. σελίδα 276, για τη μέθοδο Raw
Data βλ. σελίδα 287.

Ανιχνευτής υψηλής ανάλυ-
σης ☐

Προετοιμάστε το προφίλ δέσμης (BrainSCAN):
• Εισάγετε το αναγνωριστικό, την ενέργεια, την τιμή NLOut, το βάθος κανονι-
κοποίησης και το μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων

• Για κάθε κωνικό κατευθυντήρα: εισάγετε τη σκέδαση St και επικολλήστε
τους πίνακες OAR και TPR/PDD

Beam Profile Editor 5.x ☐

Προετοιμάστε το προφίλ δέσμης (iPlan RT Dose 4.x):
• Εισάγετε το αναγνωριστικό και την ενέργεια (General Settings)
• Εισάγετε την τιμή NLOut, το βάθος κανονικοποίησης και το SSD (Circular

Cone Settings)
• Προετοιμάστε τη σκέδαση St, τους πίνακες OAR και TPR/PDD (φύλλο

Excel) και επικολλήστε τα στο Beam Profile Editor

Beam Profile Editor 7.x ☐

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ: ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
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Εργασία Εξοπλισμός Έτοιμο

Προετοιμάστε το προφίλ δέσμης (iPlan RT Dose 4.5 ή νεότερο):
• Εισάγετε το αναγνωριστικό (καρτέλα Machine Selection).
• Επιλέξτε επιταχυντή και ενέργεια (καρτέλα Machine Selection).
• Εισάγετε το βάθος μέτρησης σκέδασης και τα PDD-SSD καθώς και την τι-
μή NLOut (καρτέλα Circular Cone). Συμπληρώστε όλες τις καρτέλες και
κλείστε το πλαίσιο διαλόγου ιδιοτήτων.

• Προετοιμάστε τη σκέδαση St, τους πίνακες OAR και TPR/PDD (φύλλο
Excel) και επικολλήστε τα στο Physics Administration.

Physics Administration

Γενικά δεδομένα δέσμης για γραμμικούς επιταχυντές
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12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ
ΣΤΟ PHYSICS
ADMINISTRATION

12.1 Πρωτογενή δεδομένα στο Physics Administration

Γενικές πληροφορίες

Μέσω του τρόπου λειτουργίας Raw Data του Physics Administration μπορείτε να εισάγετε
μετρούμενα δεδομένα δέσμης πριν από την επεξεργασία. Στον τρόπο λειτουργίας Raw Data δεν
χρειάζεται πλέον να συλλέγετε τα δεδομένα σε πρότυπα αρχεία Excel.
Χρησιμοποιώντας το Physics Administration, τα πρωτογενή δεδομένα μπορούν να
μετατραπούν σε προφίλ δέσμης, τα οποία, στη συνέχεια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τα
προφίλ του μηχανήματος για σχεδιασμό θεραπείας.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού, Physics Administration.
Σημαντικό: Προς το παρόν, το βήμα αυτό είναι προαιρετικό. Τα πρότυπα αρχεία Excel
εξακολουθούν να είναι απαραίτητα για την επεξεργασία δεδομένων δέσμης για ορισμένα
συστήματα και ενέργειες (βλ. σελίδα 28 για λεπτομέρειες).
Το κεφάλαιο αυτό εστιάζει στις διαφορές που υπάρχουν στη ροή εργασιών των προτύπων
αρχείων Excel. Συνεπώς, συνιστούμε ιδιαίτερα να διαβάσετε τα αντίστοιχα κεφάλαια για τη
Μέτρηση γενικών δεδομένων δέσμης προτού χρησιμοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας Raw Data.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ ΣΤΟ PHYSICS ADMINISTRATION
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12.1.1 Εστιασμένη δέσμη

Γενικές πληροφορίες

Τα παρακάτω είναι διαφορετικά στον τρόπο λειτουργίας Raw Data εστιασμένης δέσμης σε
σύγκριση με την προσέγγιση του πρότυπου αρχείου Excel:
• Τα προφίλ δόσης βάθους μπορούν να έχουν ξεχωριστές τιμές βάθους-συντεταγμένων για κάθε
μέγεθος πεδίου.

• Τα διαγώνια προφίλ μπορούν να έχουν ξεχωριστές τιμές ακτίνας-συντεταγμένων για κάθε
βάθος.

• Για ορισμένους κατευθυντήρες MLC, το μέγεθος πεδίου για τη μέτρηση διαγώνιου προφίλ έχει
αλλάξει, βλ. Σελίδα 283.

• Τα διαγώνια προφίλ πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία με το Physics Administration
για λήψη των ακτινικών συντελεστών.

• Τα εγκάρσια προφίλ μπορούν να έχουν ξεχωριστές τιμές συντεταγμένων για κάθε βάθος.
• Τα εγκάρσια προφίλ πρέπει να εισάγονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία με το Physics

Administration για προσδιορισμό της διόρθωσης συνάρτησης πηγής και των παραμέτρων
ακτινολογικής μετατόπισης.

Ονομαστική έξοδος γραμμικού επιταχυντή και διαρροή στον περιβάλλοντα χώρο

Οι οδηγίες ρύθμισης και η ροή εργασιών της μέτρησης περιγράφονται στις ενότητες Σελίδα 50 και
Σελίδα 53.
Τα δεδομένα ονομαστικής εξόδου γραμμικού επιταχυντή πρέπει να εισαχθούν στο πλαίσιο
διαλόγου Nominal Linac Output στην οθόνη διασύνδεσης πρωτογενών δεδομένων εστιασμένης
δέσμης:

Βήματα

1.
Εισάγετε την απόλυτη βαθμονόμηση του γραμμικού σας επιταχυντή καθορίζοντας την
απόσταση πηγής-επιφάνειας, το βάθος μέτρησης, το μέγεθος πεδίου κανονικοποίησης
και την ονομαστική έξοδο γραμμικού επιταχυντή.

2. Εισάγετε τα δεδομένα Leakage for Open Jaws και Leakage for Closed Jaws στην ενότητα
Multileaf Background.

Συντελεστές σκέδασης (Συντελεστές εξόδου)

Οι οδηγίες ρύθμισης και η ροή εργασιών της μέτρησης περιγράφονται στην ενότητα Σελίδα 57. Για
να εισάγετε αποτελέσματα μέτρησης, καταχωρήστε την απόσταση πηγής-επιφάνειας (SSD) και το
βάθος μέτρησης της μέτρησης σκέδασης στο πλαίσιο διαλόγου Scatter Data.
Σημαντικό: Αυτές οι τιμές πρέπει να είναι ίδιες όπως το SSD και το βάθος μέτρησης της μέτρησης
ονομαστικής εξόδου γραμμικού επιταχυντή. Διαφορετικά, δεν είναι δυνατή η δημιουργία ενός
προφίλ δέσμης.
Αν χρειάζεται, ρυθμίστε τις τιμές μεγέθους MLC και διαφραγμάτων στην ενότητα Scatter Table
(Πίνακας Σκέδασης) του πλαισίου διαλόγου και εισάγετε τα δικά σας δεδομένα σκέδασης.
• Τα γκρι πεδία στους πίνακες ενδεικτικών μητρών που παρέχονται στη σελίδα 71 πρέπει να
μετρώνται σε κάθε περίπτωση.

• Τα λευκά πεδία αντιπροσωπεύουν τους συνδυασμούς MLC και διαφραγμάτων που δεν
συνιστώνται για χρήση με το λογισμικό σχεδιασμού ακτινοθεραπείας της Brainlab.
Λεπτομέρειες παρέχονται στην ενότητα Σελίδα 42.

• Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο να μετρηθούν αυτά τα μεγαλύτερα πεδία MLC. Αντί αυτού,
αρκεί να καταχωρηθεί η τελευταία υποχρεωτική τιμή μέτρησης, π.χ. στην περίπτωση μιας
ρύθμισης διαφραγμάτων 60 x 60 mm² μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τιμή που μετρήθηκε
για το πεδίο 60 x 60 mm² του MLC (0,8710 στη σελίδα 132).

Επίσης, μπορείτε να επικολλήσετε έναν ολόκληρο πίνακα σκέδασης με μία κίνηση
χρησιμοποιώντας το κουμπί επικόλλησης. Σε αυτήν την περίπτωση, τα μεγέθη MLC και
διαφραγμάτων ρυθμίζονται αυτόματα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Κλινικό
εγχειρίδιο χρήσης του iPlan RT Dose.

Πρωτογενή δεδομένα στο Physics Administration
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Προφίλ δόσης βάθους

Οι οδηγίες ρύθμισης και η ροή εργασιών της μέτρησης περιγράφονται στην ενότητα Σελίδα 55. Τα
προφίλ δόσης βάθους μπορούν να μετρηθούν σε μια ρύθμιση όπως για το PDD ή τα TPR/όπως
TPR.
Για να εισάγετε αποτελέσματα μέτρησης:

Βήματα

1.
Καθορίστε τη ρύθμιση μέτρησης (όπως το PDD ή τα TPR/όπως TPR) στο πλαίσιο
διαλόγου Depth Dose. Αν χρησιμοποιήθηκε μια προσέγγιση όπως του PDD, πρέπει να
εισάγετε και το SSD της μέτρησης PDD στο πλαίσιο διαλόγου.

2. Αν χρειάζεται, ρυθμίστε τα μεγέθη πεδίου δόσης βάθους χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
Add και Remove στην περιοχή ελέγχου.

3.
Επικολλήστε κάθε προφίλ δόσης βάθους στο αντίστοιχο πλαίσιο διαλόγου Depth Dose
Profile. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές τιμές συντεταγμένων για κάθε
μέγεθος πεδίου.

4.

Επίσης, μπορείτε να επικολλήσετε έναν πίνακα με δεδομένα δόσης βάθους για πολλά
μεγέθη πεδίου με μία κίνηση, χρησιμοποιώντας την επιλογή Paste Profiles. Σε αυτήν την
περίπτωση, τα μεγέθη πεδίου ρυθμίζονται αυτόματα. Για περισσότερες λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στο Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης του iPlan RT Dose.

5.
Τα προφίλ δόσης βάθους μπορούν να κανονικοποιηθούν τυχαία. Ωστόσο, η
κανονικοποίηση σε ένα κοινό βάθος αναφοράς ή στο μέγιστο βάθος μπορεί να
απλοποιήσει τους ελέγχους συνέπειας.

Διαγώνια ακτινικά προφίλ

Οι γενικές οδηγίες ρύθμισης και η ροή εργασιών της μέτρησης περιγράφονται στην ενότητα Σελίδα
59. Τα διαγώνια προφίλ μπορούν να μετρηθούν σε μια ρύθμιση όπως για το PDD ή τα TPR/όπως
TPR.
Σημαντικό: Για να λάβετε διαγώνια προφίλ κατάλληλα για τον υπολογισμό του ακτινικού
συντελεστή, δεν πρέπει να αφαιρεθούν οι παρακάτω (πρόσθετοι) κατευθυντήρες MLC για τη
μέτρηση διαγώνιου προφίλ:
• Brainlab m3.
• Siemens ModuLeaf.
Τα φύλλα του MLC πρέπει να είναι συμπτυγμένα.
Για να εισάγετε αποτελέσματα μέτρησης:

Βήματα

1.
Καθορίστε τη ρύθμιση μέτρησης (όπως το PDD ή τα TPR/όπως TPR) στο πλαίσιο
διαλόγου Diagonal Profiles. Αν χρησιμοποιήθηκε μια προσέγγιση όπως του PDD, πρέπει
να εισάγετε και το SSD της μέτρησης στο πλαίσιο διαλόγου.

2. Αν χρειάζεται, ρυθμίστε τα βάθη χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Add και Remove στην
περιοχή ελέγχου.

3. Επικολλήστε κάθε διαγώνιο προφίλ στο αντίστοιχο πλαίσιο διαλόγου Diagonal Profile Da-
ta. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές τιμές συντεταγμένων για κάθε βάθος.

4.

Επίσης, μπορείτε να επικολλήσετε έναν πίνακα με διαγώνια προφίλ για πολλές τιμές
βάθους με μία κίνηση, χρησιμοποιώντας την επιλογή Paste Profiles. Σε αυτήν την
περίπτωση, οι τιμές βάθους ρυθμίζονται αυτόματα. Για περισσότερες λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στο Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης του iPlan RT Dose.

5. Τα διαγώνια προφίλ μπορούν να κανονικοποιηθούν τυχαία.

Αφού εισάγετε όλα τα διαγώνια προφίλ (και τα δεδομένα δόσης βάθους), μπορούν να
υπολογιστούν οι ακτινικοί συντελεστές. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Κλινικό
εγχειρίδιο χρήσης του iPlan RT Dose.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ ΣΤΟ PHYSICS ADMINISTRATION
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Εγκάρσια προφίλ

Οι οδηγίες ρύθμισης και η ροή εργασιών της μέτρησης περιγράφονται στις ενότητες Σελίδα 65 και
Σελίδα 64.
Για να εισάγετε αποτελέσματα μέτρησης:

Βήματα

1.
Καθορίστε τη ρύθμιση μέτρησης (όπως το PDD ή τα TPR/όπως TPR) στο πλαίσιο
διαλόγου Transversal Profiles. Αν χρησιμοποιήθηκε μια προσέγγιση όπως του PDD,
πρέπει να εισάγετε και το SSD της μέτρησης στο πλαίσιο διαλόγου.

2. Αν χρειάζεται, ρυθμίστε τα βάθη χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Add και Remove στην
περιοχή ελέγχου.

3.
Επικολλήστε κάθε εγκάρσιο προφίλ στο αντίστοιχο πλαίσιο διαλόγου Transversal Profile
Data (Δεδομένα Εγκάρσιων Προφίλ). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές τιμές
συντεταγμένων για κάθε βάθος και κατεύθυνση.

4.

Επίσης, μπορείτε να επικολλήσετε έναν πίνακα με εγκάρσια προφίλ για πολλές τιμές
βάθους με μία κίνηση, χρησιμοποιώντας την επιλογή Paste Profiles. Σε αυτήν την
περίπτωση, οι τιμές βάθους ρυθμίζονται αυτόματα. Για περισσότερες λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στο Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης του iPlan RT Dose.

5. Τα εγκάρσια προφίλ μπορούν να κανονικοποιηθούν τυχαία.

Αφού εισάγετε όλα τα εγκάρσια προφίλ (και αφού υπολογίσετε τους ακτινικούς συντελεστές),
μπορείτε να υπολογίσετε τη διόρθωση συνάρτησης πηγής και τις παραμέτρους μετατόπισης
ακτινολογικού φύλλου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Κλινικό εγχειρίδιο χρήσης
του iPlan RT Dose.

Δυναμική μετατόπιση φύλλου

Οι οδηγίες ρύθμισης και η ροή εργασιών της μέτρησης περιγράφονται στην ενότητα Σελίδα 67.
Εισάγετε τα αποτελέσματα της μέτρησης δυναμικής μετατόπισης φύλλου στο πλαίσιο διαλόγου
Dynamic Leaf Shift (Δυναμική Μετατόπιση Φύλλου).
Η δυναμική μετατόπιση φύλλου μπορεί να υπολογιστεί στο πλαίσιο διαλόγου Dynamic Leaf Shift.

Πρωτογενή δεδομένα στο Physics Administration

284 Τεχνικός οδηγός αναφοράς Αναθ. 1.8 Θέματα φυσικής της Brainlab



12.1.2 Κυκλικοί κώνοι

Γενικές πληροφορίες

Τα παρακάτω είναι διαφορετικά στον τρόπο λειτουργίας Raw Data κυκλικού κώνου σε σύγκριση με
την προσέγγιση του πρότυπου αρχείου Excel:
• Η ρύθμιση ονομαστικής εξόδου γραμμικού επιταχυντή ορίζεται ανεξάρτητα από τη ρύθμιση
σκέδασης.

• Τα δεδομένα σκέδασης συσχετίζουν τη δόση με τον κυκλικό κώνο μόνο με εκείνη ενός πεδίου
αναφοράς (και δεν περιλαμβάνεται καμία αλλαγή στις συνθήκες ρύθμισης).

• Τα προφίλ δόσης βάθους μπορούν να έχουν ξεχωριστές τιμές βάθους-συντεταγμένων για κάθε
κατευθυντήρα.

• Τα προφίλ αναλογίας απόκλισης από τον άξονα μπορούν να έχουν ξεχωριστές τιμές ακτίνας-
συντεταγμένων για κατευθυντήρα.

Όλες οι μετρήσεις δόσης με κώνους πρέπει να εκτελούνται με την ίδια μέτρηση ανοίγματος
διαφραγμάτων! Το μέγεθος πεδίου διαφραγμάτων πρέπει να εισαχθεί στο πλαίσιο διαλόγου
Properties των πρωτογενών δεδομένων κυκλικού κώνου.

Ονομαστική έξοδος γραμμικού επιταχυντή

Οι οδηγίες ρύθμισης και η ροή εργασιών της μέτρησης περιγράφονται στην ενότητα Σελίδα 266.
Μετατροπή σε ισοκεντρική ρύθμιση
Αν η ονομαστική έξοδος γραμμικού επιταχυντή μετρήθηκε χρησιμοποιώντας μια διαφορετική
ρύθμιση (απόσταση πηγής-επιφάνειας (SSD) και βάθος) από τη μέτρηση σκέδασης, πρέπει να
μετρηθούν δύο πρόσθετες τιμές δόσης που συσχετίζουν τη ρύθμιση ονομαστικής εξόδου
γραμμικού επιταχυντή (NLOut) με τη ρύθμιση σκέδασης:
• Δόση για τη ρύθμιση NLOut χρησιμοποιώντας το SSD και το βάθος της μέτρησης NLOut.
• Δόση για τη ρύθμιση σκέδασης στο ισόκεντρο σε βάθος μέτρησης σκέδασης (βλ. Σελίδα 286).
Και οι δύο μετρήσεις πρέπει να γίνουν για το μέγεθος πεδίου κανονικοποίησης χρησιμοποιώντας
τον ίδιο ανιχνευτή. Η Brainlab συνιστά να επαναλάβετε κάθε μέτρηση τρεις φορές και να
χρησιμοποιήσετε τη μέση τιμή για μεγαλύτερη ακρίβεια.
Χρησιμοποιώντας το βαθμονομημένο θάλαμο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση NLOut
προκύπτει μια επιτυχής μέτρηση NLOut στο ισόκεντρο. Σε αυτήν την περίπτωση είναι δυνατή η
απευθείας καταχώρηση της τιμής NLOut που ορίζεται στο ισόκεντρο χωρίς να χρειάζονται
συντελεστές μετατροπής. Ωστόσο, η καταχώρηση της τιμής NLOut σε διαφορετική ρύθμιση μπορεί
να απλοποιήσει τις συγκρίσεις της απόλυτης βαθμονόμησης γραμμικού επιταχυντή, για
παράδειγμα, με δεδομένα εστιασμένης δέσμης χρησιμοποιώντας την ίδια ενέργεια.
Ρύθμιση μέτρησης για μετατροπή σε ισοκεντρική ρύθμιση:
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Εικόνα 41 
Καταχώρηση αποτελεσμάτων μέτρησης
Τα δεδομένα ονομαστικής εξόδου γραμμικού επιταχυντή πρέπει να εισαχθούν στο πλαίσιο
διαλόγου Nominal Linac Output στην οθόνη διασύνδεσης πρωτογενών δεδομένων κυκλικού
κώνου. Εισάγετε την απόλυτη βαθμονόμηση του γραμμικού σας επιταχυντή καθορίζοντας τις τιμές
Source Surface Distance, Measurement Depth, Normalization Field Size και Nominal Linac
Output.
Αν χρειάζεται, θα πρέπει να εισάγετε για τη δόση για τη ρύθμιση NLOut και τη δόση για τη
ρύθμιση σκέδασης στο πλαίσιο διαλόγου Nominal Linac Output.

Σκέδαση

Οι συντελεστές σκέδασης των πρωτογενών δεδομένων κυκλικού κώνου ορίζονται στο ισόκεντρο
ως:

St
rawdata c( ) D c r 0=, dmeasurement,( ) D ccal r 0=, dmeasurement,( )=

Η σύσταση για το βάθος μέτρησης dmeasurement είναι το (μέσο) βάθος της μέγιστης δόσης (π.χ.
15 mm για μια δέσμη ακτίνων Χ 6 MV). Όλες οι μετρήσεις σκέδασης πρέπει να γίνονται στο
ισόκεντρο στο εξής με SSD = 1.000 mm - dmeasurement.
ccal είναι το μέγεθος πεδίου κανονικοποίησης που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση ονομαστικής
εξόδου γραμμικού επιταχυντή (συνήθως 100 x 100 mm²) και το c εκφράζει τον κώνο.
Σημαντικό: Ο ορισμός σκέδασης παραπάνω είναι διαφορετικός από τον ορισμό της (ολικής)
σκέδασης που δίνεται στην ενότητα Σελίδα 268!
Ρύθμιση:

Βήματα

1.

Χρησιμοποιήστε τον ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης όπως ορίζεται στην ενότητα Σελίδα 262
για να λάβετε ακριβή δεδομένα για τα μικρά πεδία.
Η Brainlab συνιστά την παρακάτω μέθοδο αλυσιδωτής σύνδεσης χρησιμοποιώντας ένα
ενδιάμεσο μέγεθος πεδίου (π.χ. 30 x 30 mm2) για τη μετάβαση από τον ανιχνευτή υψηλής
ανάλυσης για μικρά πεδία στο θάλαμο ιονισμού. Καμία μέτρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει
τις προδιαγραφές μεγέθους πεδίου που ορίζονται από τον κατασκευαστή του ανιχνευτή.

2. Επαναλάβετε τη βαθμονόμηση των συντεταγμένων x/y/z του ομοιώματος νερού, αν
αντικαταστήσετε τον ανιχνευτή ή αν αλλάξετε τον προσανατολισμό του.
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Βήματα

3. Καθορίστε το βάθος μέτρησης (βλ. παραπάνω).

Καταχώρηση αποτελεσμάτων μέτρησης

Βήματα

1. Εισάγετε το βάθος μέτρησης των δεδομένων σκέδασης στο πλαίσιο διαλόγου Properties
των δεδομένων κυκλικού κώνου.

2. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Add και Remove στην περιοχή του πίνακα
ελέγχου, για να ρυθμίσετε τις διαθέσιμες διαμέτρους κώνου.

3. Εισάγετε την τιμή σκέδασης για κάθε κώνο στο αντίστοιχο πλαίσιο διαλόγου δεδομένων
Circular Cone.

Προφίλ δόσης βάθους

Οι οδηγίες ρύθμισης και η ροή εργασιών της μέτρησης περιγράφονται στην ενότητα Σελίδα 271.
Τα προφίλ δόσης βάθους μπορούν να μετρηθούν σε μια ρύθμιση όπως για το PDD ή τα TPR/
όπως TPR.
Για να εισάγετε αποτελέσματα μέτρησης:

Βήματα

1.
Καθορίστε τη ρύθμιση μέτρησης (όπως το PDD ή τα TPR/όπως TPR) στο πλαίσιο
διαλόγου Properties. Αν χρησιμοποιήθηκε μια προσέγγιση όπως του PDD, εισάγετε το
SSD της μέτρησης PDD στο πλαίσιο διαλόγου Properties.

2. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Add και Remove στην περιοχή του πίνακα
ελέγχου, για να ρυθμίσετε τις διαθέσιμες διαμέτρους κώνου.

3. Επικολλήστε κάθε προφίλ δόσης βάθους στο αντίστοιχο πλαίσιο διαλόγου δεδομένων
Circular Cone. Κάθε κυκλικός κώνος μπορεί να έχει τις δικές του τιμές συντεταγμένων.

4.

Τα προφίλ δόσης βάθους μπορούν να κανονικοποιηθούν τυχαία. Ωστόσο, η
κανονικοποίηση σε ένα κοινό βάθος αναφοράς ή στο μέγιστο βάθος μπορεί να
απλοποιήσει τους ελέγχους συνέπειας. Για παράδειγμα, μπορούν εύκολα να συγκριθούν
οι ρυθμοί αλλοίωσης.

Αναλογία απόκλισης από τον άξονα

Οι οδηγίες ρύθμισης και η ροή εργασιών της μέτρησης περιγράφονται στην ενότητα Σελίδα 276.
Για να εισάγετε αποτελέσματα μέτρησης:

Βήματα

1. Υπολογίστε το μέσο όρο των αντίστοιχων σημείων δεδομένων από την αρνητική και τη
θετική διακλάδωση.

2. Εισάγετε το βάθος μέτρησης OAR στο πλαίσιο διαλόγου Properties.

3. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Add και Remove στην περιοχή του πίνακα
ελέγχου, για να ρυθμίσετε τις διαθέσιμες διαμέτρους κώνου.

4. Επικολλήστε κάθε προφίλ δόσης OAR στο αντίστοιχο πλαίσιο διαλόγου δεδομένων Cir-
cular Cone. Κάθε κυκλικός κώνος μπορεί να έχει τις δικές του τιμές συντεταγμένων.

5.
Οι αναλογίες απόκλισης από τον άξονα μπορούν να κανονικοποιηθούν τυχαία. Ωστόσο, η
κανονικοποίηση στη δόση που μετράται στον άξονα κεντρικής δέσμης r = 0 μπορεί να
απλοποιήσει τους ελέγχους συνέπειας.
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13 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΊΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΟΎΜΕΝΗΣ
ΈΝΤΑΣΗΣ

13.1 Δυνατότητα χορήγησης ακολουθιών φύλλων
ακτινοθεραπείας διαμορφούμενης έντασης

Επισκόπηση ακολουθίας φύλλων

Το λογισμικό σχεδιασμού ακτινοθεραπείας της Brainlab δημιουργεί ένα μοτίβο μετακίνησης
φύλλων για πεδία ακτινοθεραπείας διαμορφούμενης έντασης χρησιμοποιώντας τον
ενσωματωμένο αλγόριθμο ακολουθίας φύλλων (Εικόνα 42). Στα μοτίβα αυτού του είδους, οι θέσεις
των φύλλων καθορίζονται σε έναν αριθμό σημείων ελέγχου ως συνάρτηση της αθροιστικής
κλασματικής δόσης που έχει χορηγηθεί έως τώρα. Ανάλογα με το σύστημα χορήγησης θεραπείας,
αυτή η ακολουθία χορηγείται ακολουθώντας τα σημεία ελέγχου είτε δυναμικά είτε σε τμήματα, τα
οποία μετατρέπονται σε μια σειρά στατικών σύμμορφων δεσμών.

Παράδειγμα: Μοτίβο δυναμικής μετακίνησης φύλλων ακτινοθεραπείας διαμορφούμενης έντασης

Εικόνα 42 

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΊΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΎΜΕΝΗΣ ΈΝΤΑΣΗΣ
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Σωστή μετακίνηση φύλλων και τμηματική χορήγηση δόσης

Στις παραπάνω εικόνες, κάθε σημείο ελέγχου καθορίζει τις θέσεις των φύλλων σε μια
συγκεκριμένη αθροιστική κλασματική δόση όπως υποδεικνύεται κάτω από κάθε μοτίβο φύλλου
που εμφανίζεται.
Για να χορηγηθεί σωστά το υπολογισμένο μοτίβο μετακίνησης φύλλων, το σύστημα (γραμμικός
επιταχυντής και κατευθυντήρας MLC) πρέπει να ακολουθήσει το ακριβές μοτίβο φύλλων που έχει
υπολογιστεί ως συνάρτηση της αθροιστικής κλασματικής δόσης και ακόμη να απελευθερωθεί η
απαιτούμενη κλασματική δόση ακτινοβολίας για κάθε τμήμα (τμηματική δόση) με ακρίβεια.

Αποκλίσεις δόσης

Ενδέχεται να παρατηρηθούν αποκλίσεις μεταξύ της προγραμματισμένης και της χορηγούμενης
δόσης, αν το σύστημα δεν μπορεί είτε να τοποθετήσει σωστά τα φύλλα σύμφωνα με την
καθορισμένη κλασματική δόση, είτε δεν απελευθερώνει την απαιτούμενη κλασματική δόση
ακτινοβολίας για ένα συγκεκριμένο τμήμα. Ακολουθούν παραδείγματα με σενάρια που μπορεί να
οδηγήσουν σε σημαντικές αποκλίσεις στη χορήγηση δόσης στον ασθενή, ιδιαίτερα αν έχουν
συνδυαστεί ακραίες ρυθμίσεις παραμέτρων όπως π.χ. υψηλοί ρυθμοί δόσης ή μια χαμηλή δόση
ανά δέσμη ακτινοθεραπείας διαμορφούμενης έντασης:
1. Γενικοί περιορισμοί στην ακρίβεια τοποθέτησης των φύλλων του MLC.
2. Κατά τη διάρκεια της δυναμικής χορήγησης ακτινοθεραπείας διαμορφούμενης έντασης, το

σύστημα δεν φτάνει στις απαιτούμενες θέσεις για μια συγκεκριμένη χορηγούμενη κλασματική
δόση. Αυτό συμβαίνει συνήθως αν ξεπεραστεί η μέγιστη ταχύτητα φύλλων του MLC και
χρησιμοποιηθεί μια υψηλή τιμή ανοχής για τα φύλλα (βλ. Σελίδα 292). Επειδή η απαιτούμενη
ταχύτητα των φύλλων για ένα συγκεκριμένο μοτίβο εξαρτάται από το ρυθμό δόσης και την τιμή
MU της δέσμης ακτινοθεραπείας διαμορφούμενης έντασης που έχουν καθοριστεί στο γραμμικό
επιταχυντή, οι υψηλοί ρυθμοί δόσης σε συνδυασμό με μια χαμηλή τιμή MU ανά δέσμη
ακτινοθεραπείας διαμορφούμενης έντασης είναι πιο πιθανό να προκαλέσουν τις αποκλίσεις
που περιγράφονται (Xia et al. 2002).

3. Εξαιτίας του χρόνου απόκρισης του συστήματος ελέγχου γραμμικού επιταχυντή/MLC ή/και
τυχαίων ανωμαλιών στη σταθερότητα της ακτινοβολίας, η χορηγούμενη κλασματική δόση ανά
τμήμα μπορεί να αποκλίνει από την προγραμματισμένη κλασματική δόση. Αυτό ισχύει κυρίως
στην περίπτωση μικρών κλασματικών δόσεων ανά τμήμα ακτινοθεραπείας διαμορφούμενης
έντασης και μπορεί να επηρεάσει όλα τα απεικονιστικά συστήματα ακτινοθεραπείας
διαμορφούμενης έντασης. Για παράδειγμα, αν η δόση ανά τμήμα είναι 2 MU και ο γραμμικός
επιταχυντής χορηγήσει αυτή τη δόση σε ±1 MU, το πιθανό σφάλμα τμηματικής δόσης μπορεί
να φτάσει έως και το 50%. Ένας υψηλότερος ρυθμός δόσης μπορεί επίσης να προκαλέσει
αποκλίσεις δόσης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σταθερότητα εξόδου του
γραμμικού επιταχυντή και την επιρροή του στη χορήγηση ακτινοθεραπείας διαμορφούμενης
έντασης μπορείτε να βρείτε στις δημοσιεύσεις των Grigorov G. et al. (2006), Partridge M. et al.
(1998) και Rajapakshe R. et al. (1998). Μια ειδική περίπτωση αυτού του είδους απόκλισης
περιλαμβάνει το προαιρετικό ρυθμισμένο πεδίο φωτός που μπορεί να προστεθεί στην
ακολουθία ακτινοθεραπείας διαμορφούμενης έντασης για να είναι δυνατή η επαλήθευση της
τοποθέτησης ασθενή και της ρύθμισης της δέσμης πριν από τη θεραπεία. Περισσότερες
λεπτομέρειες παρέχονται στη Σελίδα 294.

Περιορισμός ταχύτητας φύλλων

Δυναμικό ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης:
Για την αποφυγή καταστάσεων στις οποίες η χορήγηση μιας δυναμικής αλληλουχίας φύλλων είναι
ανακριβής, είναι δυνατή η ενεργοποίηση του περιορισμού ταχύτητας των φύλλων στο πλαίσιο του
αλγόριθμου αλληλουχίας φύλλων. Με βάση το κλάσμα δόσης του κάθε τμήματος και τη μέγιστη
επιτρεπόμενη ταχύτητα φύλλων του MLC, ο αλγόριθμος υπολογίζει τη μέγιστη απόσταση ανά
τμήμα που μπορεί να μετακινηθεί ένα φύλλο. Αν ένα φύλλο υπερβεί το μέγιστο όριο ταχύτητας
φύλλου, εισάγονται νέα τμήματα, για να μπορεί το φύλλο να καλύψει ολόκληρη την απόσταση σε
δύο ή περισσότερα τμήματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ο συντελεστής ακολουθίας φύλλων να
μπορεί να είναι υψηλότερος και το μέγεθος πεδίου ανά τμήμα να είναι μικρότερο για τις ακολουθίες
με περιορισμό ταχύτητας φύλλων.
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Αν δεν χρησιμοποιήσατε τον περιορισμό ταχύτητας φύλλων, το λογισμικό εμφανίζει ένα
προειδοποιητικό μήνυμα στην κατάσταση προγράμματος που υποδεικνύει ότι έχει ξεπεραστεί η
μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα φύλλων.
Σε ακραίες περιπτώσεις με πολύ υψηλούς ρυθμούς δόσης και χαμηλές τιμές MU μπορεί, ακόμη
και αν είναι ενεργοποιημένο το όριο ταχύτητας φύλλων, να μην είναι δυνατός ο περιορισμός της
ταχύτητας. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να μειώνετε το ρυθμό δόσης. Η μείωση του μεγέθους
beamlet μπορεί επίσης να βοηθήσει στην εκπλήρωση του περιορισμού ταχύτητας φύλλων.
Step-and-Shoot Ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης:
Ανάλογα με το γραμμικό επιταχυντή και το σταθμό ελέγχου του MLC, μπορεί να χρειαστεί να
εφαρμοστεί ο αλγόριθμος περιορισμού ταχύτητας φύλλων για τη χορήγηση ακτινοθεραπείας
διαμορφούμενης έντασης Standard Step-and-Shoot (όχι για Static Step-and-Shoot). Συνεπώς,
μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον περιορισμό ταχύτητας φύλλων, αν έχει επιλεχθεί το Standard
Step-and-Shoot. Ωστόσο, αν δεν έχει ενεργοποιηθεί δεν εμφανίζονται προειδοποιήσεις.

Σημειώσεις ασφάλειας

Τα σενάρια που περιγράφονται εδώ αποτελούν παραδείγματα των πιθανών περιορισμών που
μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ της προγραμματισμένης και της
χορηγούμενης δόσης, στην περίπτωση που συνδυάζονται ακραίες παράμετροι όπως π.χ. ένας
υψηλός ρυθμός δόσης και μια χαμηλή καθορισμένη δόση. Αυτά τα σενάρια δεν αποτελούν μια
πλήρη περιγραφή των πιθανών προβλημάτων. Θα πρέπει να επαληθευτεί με προσοχή αν ένας
συνδυασμός υψηλών ρυθμών δόσης με μια χαμηλή δόση δέσμης αποφέρει αποδεκτά
αποτελέσματα θεραπείας και αν αυτό μειώνει σημαντικά το συνολικό χρόνο θεραπείας του
ασθενή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση εργασιών διασφάλισης ποιότητας του
μηχανήματος σε ένα κλινικό περιβάλλον για να επαληθευτεί η απόδοση του συστήματος
γραμμικού επιταχυντή/MLC και σχετικά με την εκτέλεση εργασιών διασφάλισης ποιότητας σε
ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης, ανατρέξτε στις
δημοσιεύσεις των Linthout N. et al. (2003) και LoSasso, T. et al. (2001).

Η χρήση ενός συστήματος χορήγησης θεραπείας με ακραίες παραμέτρους όπως π.χ.
υψηλός ρυθμός δόσης, χαμηλή τιμή MU ανά δέσμη ή υψηλή ταχύτητα φύλλων μπορεί να
οδηγήσει στην ανακριβή χορήγηση της προγραμματισμένης δόσης θεραπείας. Αποτελεί
ευθύνη του φυσικού να διασφαλίσει τη σωστή χορήγηση της προγραμματισμένης δόσης
θεραπείας στον ασθενή. Στην ευθύνη αυτή περιλαμβάνεται και η επιλογή των κατάλληλων
παραμέτρων θεραπείας.
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13.1.1 Χορήγηση δυναμικού Ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης και ρυθμίσεις
ανοχής φύλλων

Πληροφορίες

Τα μοτίβα ακολουθίας φύλλων για θεραπεία δυναμικού ακτινοθεραπείας διαμορφούμενης έντασης
με γραμμικό επιταχυντή Varian καθορίζονται στα αρχεία DMLC. Αυτά τα αρχεία περιέχουν τις
προγραμματισμένες θέσεις φύλλων ως συνάρτηση της αθροιστικής κλασματικής δόσης (σχετική
τιμή αθροιστικής δόσης) για συγκεκριμένα τμήματα (σημεία ελέγχου). Αυτά τα αρχεία είτε
αποστέλλονται στο σταθμό ελέγχου του MLC από το σύστημα R&V, είτε εξάγονται απευθείας από
το λογισμικό σχεδιασμός ακτινοθεραπείας της Brainlab που διαθέτετε και αντιγράφονται
χειροκίνητα στο σταθμό εργασίας MLC.

Απαιτήσεις για την ακρίβεια ακολουθίας φύλλων

Υπό κανονικές συνθήκες, δηλ. εφόσον δεν υπερβαίνεται η μέγιστη ταχύτητα φύλλων, ο σταθμός
ελέγχου του MLC σε συνδυασμό με το γραμμικό επιταχυντή μπορούν να ακολουθήσουν το
προγραμματισμένο μοτίβο ακολουθίας φύλλων με μια αποδεκτή ακρίβεια (υποθέτοντας μια
γραμμική εξάρτηση των θέσεων των φύλλων μεταξύ διαδοχικών τμημάτων). Για να διασφαλιστεί η
ακριβής χορήγηση, ο σταθμός εργασίας MLC δειγματίζει τις πραγματικές θέσεις των φύλλων και
την αθροιστική κλασματική δόση που χορηγείται από το γραμμικό επιταχυντή μέχρι την
προκειμένη στιγμή σε συγκεκριμένο ρυθμό επανάληψης. Αυτά τα αποτελέσματα, στη συνέχεια,
συγκρίνονται με τις τιμές που ορίζει η ακολουθία φύλλων.
Στην περίπτωση ακραίων παραμέτρων, όπως όταν συνδυάζονται υψηλοί ρυθμοί δόσης με
χαμηλές τιμές MU δέσμης (κλασματοποιημένες θεραπείες), ενδέχεται να ξεπεραστεί η μέγιστη
ταχύτητα φύλλων ενός μεμονωμένου MLC από ορισμένα φύλλα σε συγκεκριμένα σημεία της
χορήγησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απόκλιση των πραγματικών θέσεων των φύλλων από
τις προγραμματισμένες. Αν η απόκλιση αυτή υπερβαίνει την τιμή ανοχής που ορίζεται στο αρχείο
DMLC, ο σταθμός εργασίας MLC αποστέλλει ένα σήμα συγκράτησης δέσμης στο γραμμικό
επιταχυντή, για να σταματήσει η ακτινοβόληση.
Αν επιλεγεί μια μεγάλη τιμή ανοχής, για να είναι δυνατές οι μεγάλες αποκλίσεις στις θέσεις των
φύλλων, μπορεί να σημειωθούν σημαντικές διαφορές μεταξύ της χορηγούμενης και της
προγραμματισμένης δόσης ακτινοθεραπείας διαμορφούμενης έντασης. Από την άλλη πλευρά, αν
επιλεγούν πολύ μικρές τιμές ανοχής, μπορεί να προκύψουν πολλές συγκρατήσεις δέσμης,
γεγονός που μπορεί επίσης να αυξήσει την απόκλιση μεταξύ της προγραμματισμένης και της
χορηγούμενης δόσης. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη δημοσίευση του LoSasso et al.
(2001).
Για την αποφυγή καταστάσεων στις οποίες τα φύλλα δεν μπορούν να ακολουθήσουν την
προγραμματισμένη ακολουθία φύλλων, θα πρέπει θεωρητικά να επιλέγεται ο χαμηλότερος
δυνατός ρυθμός δόσης στο γραμμικό επιταχυντή. Ωστόσο, ο επιλεγμένος ρυθμός δόσης
γραμμικού επιταχυντή πάντα θα κυμαίνεται μεταξύ της ακριβούς και της σωστής δόσης που
χορηγείται στον ασθενή (επαληθεύεται από μετρήσεις σε ομοιώματα) και του συνολικού χρόνου
θεραπείας. Για να προσδιοριστούν οι κατάλληλες αρχικές παράμετροι για τις θεραπείες
ακτινοθεραπείες διαμορφούμενηςέντασης, πρέπει να εκτελεστούν θεραπείες με ομοιώματα με
διάφορες ρυθμίσεις παραμέτρων και με μετρήσεις απόλυτης δόσης για ολόκληρο τον
ακτινοβολούμενο όγκο. Αυτές οι μετρήσεις πρέπει, στη συνέχεια, να συγκριθούν με την
προγραμματισμένη/υπολογισμένη δόση που χορηγείται.
Τα σφάλματα θέσης φύλλων και δόσης που καταγράφονται από το σταθμό εργασίας MLC (αρχείο
DynaLog) μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την απομόνωση πιθανών προβλημάτων στη
χορήγηση του προγράμματος. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στις δημοσιεύσεις των
LoSasso et al. (2001), Xia et al. (2002) και Stell et al. (2004).
Η τιμή ανοχής φύλλου μπορεί να ρυθμιστεί στο σύστημα R&V. Περισσότερες πληροφορίες για τη
ρύθμιση αυτής της παραμέτρου παρέχονται στην τεκμηρίωση του δικού σας συστήματος R&V.

Σημειώσεις ασφάλειας

Πριν από την επαλήθευση ενός προγράμματος θεραπείας με χρήση ενός ομοιώματος, μια
ανάλυση των σφαλμάτων θέσης των φύλλων που καταγράφονται από το σταθμό εργασίας MLC
(αρχείο DynaLog) μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη, προκειμένου να ανιχνευτούν πιθανές αποκλίσεις
κατά τη χορήγηση του προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό και
την αξιολόγηση των δεδομένων, ανατρέξτε στην κατάλληλη τεκμηρίωση όπως απαιτείται.
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Μια ρύθμιση υψηλής ανοχής φύλλων για την ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης σε
συνδυασμό με ακραίες ρυθμίσεις παραμέτρων θεραπείας, όπως π.χ. ένας υψηλός ρυθμός
δόσης για ένα πρόγραμμα με μια χαμηλή δόση ανά δέσμη, μπορεί να οδηγήσει σε
ανακριβή χορήγηση της προγραμματισμένης δόσης θεραπείας. Αποτελεί ευθύνη του
φυσικού να διασφαλίσει τη σωστή χορήγηση της προγραμματισμένης θεραπείας. Στην
ευθύνη αυτή περιλαμβάνεται και η επιλογή των κατάλληλων παραμέτρων θεραπείας.
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13.1.2 Ρυθμισμένο πεδίο φωτός

Πληροφορίες

Το μοτίβο ακολουθίας φύλλων ακτινοθεραπείας διαμορφούμενης έντασης που δημιουργήθηκε από
το λογισμικό σχεδιασμός ακτινοθεραπείας της Brainlab που διαθέτετε μπορεί να ενεργοποιηθεί
προαιρετικά με ένα ρυθμισμένο πεδίο φωτός που αντιπροσωπεύει το σχήμα του εξωτερικού
περιγράμματος του όγκου. Σκοπός αυτού του πεδίου είναι η επαλήθευση της σωστής ρύθμισης
ασθενή και δέσμης στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται εντοπισμένες σαρώσεις CT σε
συνδυασμό με τις διατάξεις επικάλυψης τοποθέτησης στόχου.
Η κλασματική δόση για το τμήμα που αποδίδεται στο ρυθμισμένο πεδίο φωτός από το λογισμικό
σχεδιασμός θεραπείας είναι πολύ μικρή (προεπιλεγμένη τιμή = 0,001 ή 0,1%) σε σύγκριση με τη
συνολική προγραμματισμένη δόση για την ακολουθία ακτινοθεραπείας διαμορφούμενης έντασης.
Ωστόσο, εξαιτίας του χρόνου απόκρισης του σταθμού ελέγχου MLC/συστήματος γραμμικού
επιταχυντή, η κλασματική δόση που χορηγείται στο πρώτο πεδίο μπορεί να είναι υψηλότερη από
την προγραμματισμένη. Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη χορηγούμενη δόση, ειδικά στις
περιπτώσεις όπου συνδυάζονται υψηλοί ρυθμοί δόσης με μια χαμηλή δόση δέσμης. Για το λόγο
αυτό, το ρυθμισμένο πεδίο φωτός πρέπει να απενεργοποιηθεί αν δεν είναι απαραίτητο για την
επαλήθευση της ρύθμισης ασθενή. Ωστόσο, αν χρειάζεται το ρυθμισμένο πεδίο φωτός, ο ρυθμός
δόσης που επιλέγεται για τη θεραπεία ασθενή πρέπει να είναι αρκετά μικρός, για την αποφυγή μη
αποδεκτών αποκλίσεων δόσης κατά τη χορήγηση.
Ακολουθεί μια συνοπτική περιγραφή του φαινομένου. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις
πιθανές αποκλίσεις στη δόση που χορηγείται από μεμονωμένα τμήματα ακτινοθεραπείας
διαμορφούμενης έντασης παρέχονται στις δημοσιεύσεις των Xia et al. (2002), Stell et al. (2004)
και Li et al. (2003).

Τμήματα ρυθμισμένου πεδίου φωτός

Παράδειγμα ακολουθίας ρυθμισμένου πεδίου φωτός:

0.001 - Setup Light Field 0.2 - First Segment 0.4 - Second Segment
① ② ③

Εικόνα 43 

Αρ. Στοιχείο

① Προγραμματισμένη κλασματική δόση 0,001

② Πρώτο τμήμα ακτινοθεραπείας διαμορφούμενης έντασης με αθροιστική κλασματική δόση
0,2

③ Δεύτερο τμήμα ακτινοθεραπείας διαμορφούμενης έντασης με αθροιστική κλασματική δό-
ση 0,4

Ο ρόλος του σταθμού ελέγχου MLC

Όπως περιγράφηκε στις προηγούμενες ενότητες, η ακρίβεια της χορήγησης δέσμης
ακτινοθεραπείας διαμορφούμενης έντασης εξαρτάται από την αλληλεπίδραση των
προγραμματισμένων ακολουθιών θεραπείας, το ρυθμό δόσης και τη συνολική καθορισμένη δόση.
Με τη σωστή εξισορρόπηση αυτών των συντελεστών, ο σταθμός ελέγχου MLC μπορεί να
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τοποθετήσει σωστά τα φύλλα και χωρίς καθυστερήσεις για την κλασματική δόση που καθορίζεται.
Ο σταθμός ελέγχου MLC δειγματίζει περιοδικά τις θέσεις των φύλλων και την αθροιστική
κλασματική δόση ακτινοβολίας που εκπέμπεται από το γραμμικό επιταχυντή μέχρι την προκειμένη
στιγμή (ο τρέχων χρόνος δειγματοληψίας του σταθμού ελέγχου MLC Varian είναι περίπου 55 ms).
Κατά τη διάρκεια του κάθε διαστήματος δειγματοληψίας, ο σταθμός ελέγχου MLC προγραμματίζει
την επόμενη θέση φύλλων με βάση την τρέχουσα αθροιστική κλασματική δόση και το αντίστοιχο
τμήμα του προγράμματος ακτινοθεραπείας διαμορφούμενης έντασης.

Υπερχορήγηση δόσης

Αν οι δειγματοληπτικές θέσεις φύλλων είναι εκτός του επιτρεπόμενου εύρους των
προγραμματισμένων θέσεων (βλ. Σελίδα 292), ο σταθμός ελέγχου MLC στέλνει ένα σήμα
συγκράτησης δέσμης στο γραμμικό επιταχυντή για να σταματήσει η ακτινοβόληση. Εξαιτίας του
διαστήματος μεταξύ των κύκλων δειγματοληψίας, του διαστήματος μετάδοσης σήματος και του
χρόνου απόκρισης του γραμμικού επιταχυντή, ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση ορισμένων
κύκλων δειγματοληψίας μέχρι να σταματήσει πραγματικά η ακτινοβόληση.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, το πρώτο τμήμα μιας ακολουθίας ακτινοθεραπείας διαμορφούμενης
έντασης (βλ. Εικόνα 43) να λάβει λίγο μεγαλύτερη τμηματική δόση από την προγραμματισμένη
(υπερχορήγηση δόσης). Στα επόμενα τμήματα, ενδέχεται επίσης να σημειωθούν τυχαίες
αποκλίσεις, οι οποίες προκαλούν είτε αύξηση είτε μείωση της τμηματικής δόσης. Το σύστημα
ελέγχου δόσης του γραμμικού επιταχυντή διακόπτει την ακτινοβόληση μόλις προσεγγιστεί η
καθορισμένη τιμή MU για τη δέσμη ακτινοθεραπείας διαμορφούμενης έντασης. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα τα τελευταία τμήματα της ακολουθίας ακτινοθεραπείας διαμορφούμενης έντασης να
λάβουν μειωμένη κλασματική δόση (βλ. Εικόνα 43). Κατά συνέπεια, η συνολική τιμή MU που
ρυθμίζεται για τη δέσμη είναι η ενδεδειγμένη.
Αυτή η συμπεριφορά είναι συνηθισμένη για τα συστήματα ελέγχου γραμμικού επιταχυντή/MLC και
δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο ακολουθίας φύλλων. Ωστόσο, οι σχετικές αποκλίσεις
δόσης από ένα χορηγούμενο πρόγραμμα θα αυξηθούν σε περίπτωση υψηλών ρυθμών δόσης ή
μιας χαμηλής δόσης δέσμης του γραμμικού επιταχυντή και θα ποικίλλουν ανάλογα με τα
μεμονωμένα χαρακτηριστικά της ακολουθίας ακτινοθεραπείας διαμορφούμενης έντασης που
εφαρμόζεται.

Κλασματική δόση ανά τμήμα

Segm. Fractional Dose 

0.001 

0.999 / N 

SLF 1st Seg 2nd Seg ... nth Seg

0.001 

0.999 / N 

SLF 1st Seg 2nd Seg ... nth Seg

Segm. Fractional Dose 

Planned Sequence

Delivered Sequence 

Εικόνα 44 
Το επάνω γράφημα (στην Εικόνα 44 παραπάνω) παρουσιάζει την κλασματική δόση για το
ρυθμισμένο πεδίο φωτός (SLF) και μια ακολουθία n τμημάτων ακτινοθεραπείας διαμορφούμενης
έντασης όπως έχει προγραμματιστεί από το λογισμικό σχεδιασμού θεραπείας. Στο κάτω γράφημα
απεικονίζεται η πραγματική κλασματική δόση ανά τμήμα κατά τη χορήγηση ακτινοθεραπείας
διαμορφούμενης έντασης. Εξαιτίας του χρόνου απόκρισης του βρόχου ελέγχου δόσης, το
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ρυθμισμένο πεδίο φωτός στην αρχή της ακολουθίας ακτινοβολείται με μια κλασματική δόση
μεγαλύτερη από την προγραμματισμένη. Αν ο γραμμικός επιταχυντής διακόψει την ακτινοβόληση,
όταν η αθροιστική κλασματική δόση φτάσει την τιμή 1, το τελευταίο τμήμα(τα) θα λάβει μικρότερη
κλασματική δόση. Η συνολική τιμή MU της δέσμης ακτινοθεραπείας διαμορφούμενης έντασης δεν
αλλάζει από αυτήν τη συμπεριφορά, αλλά το πρώτο τμήμα λαμβάνει υψηλότερη δόση και το
τελευταίο τμήμα(τα) χαμηλότερη. Αυτό συμβαίνει και όταν δεν χρησιμοποιείται ρυθμισμένο πεδίο
φωτός.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ρυθμισμένου πεδίου φωτός

Για το λογισμικό iPlan RT Dose, το ρυθμισμένο πεδίο φωτός μπορεί να ενεργοποιηθεί/
απενεργοποιηθεί στο προφίλ μηχανήματος χρησιμοποιώντας το λογισμικό Beam Profile Editor /
Physics Administration. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση της εξαγωγής ρυθμισμένων πεδίων φωτός παρέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης
του iPlan RT Dose.

Σημειώσεις ασφάλειας

Η χρήση ενός ρυθμισμένου πεδίου φωτός σε συνδυασμό με ακραίες ρυθμίσεις
παραμέτρων θεραπείας, όπως π.χ. ένας υψηλός ρυθμός δόσης για ένα πρόγραμμα με μια
χαμηλή δόση ανά δέσμη, μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβή χορήγηση της
προγραμματισμένης δόσης θεραπείας. Αποτελεί ευθύνη του φυσικού να διασφαλίσει τη
σωστή χορήγηση της προγραμματισμένης θεραπείας. Στην ευθύνη αυτή περιλαμβάνεται
και η επιλογή των κατάλληλων παραμέτρων θεραπείας. Αν δεν χρειάζεται ένα ρυθμισμένο
πεδίο φωτός για την επαλήθευση της ρύθμισης, θα πρέπει να απενεργοποιηθεί.

Δυνατότητα χορήγησης ακολουθιών φύλλων ακτινοθεραπείας διαμορφούμενης έντασης
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13.1.3 Χορήγηση δυναμικού σύμμορφου τόξου

Πληροφορίες

Για τις θεραπείες δυναμικού τόξου, το λογισμικό σχεδιασμός ακτινοθεραπείας της Brainlab που
διαθέτετε χωρίζει εσωτερικά ένα τόξο σε ισαπέχουσες προσαυξήσεις των 10°. Σε κάθε θέση
γωνίας, υπολογίζεται ένα ξεχωριστό πεδίο MLC και τα φύλλα προσαρμόζονται στο περίγραμμα
του PTV. Συνεπώς, κάθε τόξο αναπαρίσταται από μια ακολουθία σημείων ελέγχου που καθορίζουν
ένα μοτίβο ακολουθίας φύλλων ως συνάρτηση της γωνίας του gantry κατά μήκος του τόξου. Για τη
χορήγηση του τόξου, ο σταθμός εργασίας MLC Varian λαμβάνει πληροφορίες για αυτές τις
ακολουθίες σε ειδικά δυναμικά αρχεία MLC τόξου. Αυτά τα αρχεία είτε παρέχονται από το σύστημα
R&V είτε εξάγονται απευθείας από το σύστημα TPS και μεταφέρονται χειροκίνητα στο σταθμό
εργασίας MLC.

Ανοχή φύλλων

Όπως ισχύει στον τρόπο λειτουργίας δυναμικής ακτινοθεραπείας διαμορφούμενης έντασης (βλ.
Σελίδα 292), τα δυναμικά αρχεία MLC τόξου περιέχουν μια τιμή ανοχής φύλλων που καθορίζει την
απόκλιση μεταξύ της πραγματικής και της αναμενόμενης θέσης των φύλλων που μπορεί να
ανεχτεί το σύστημα κατά τη θεραπεία. Σε αντίθεση με το δυναμικό τρόπο θεραπείας δόσης με
ακτινοθεραπείας διαμορφούμενης έντασης, ο σταθμός ελέγχου MLC εφαρμόζει μια ενδασφάλιση
στον κατευθυντήρα MLC και η θεραπεία διακόπτεται αν ξεπεραστεί η ανοχή φύλλων.
Παρόλο που το λογισμικό σχεδιασμός θεραπείας συνυπολογίζει τους περιορισμούς του γραμμικού
επιταχυντή κατά τον υπολογισμό της ακολουθίας φύλλων δυναμικού τόξου, τα προγράμματα
θεραπείας δεν πρέπει να επαληθεύονται σε ομοιώματα χρησιμοποιώντας τις ίδιες ρυθμίσεις
παραμέτρων όπως για τη θεραπεία του ασθενή. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη
ρύθμιση παραμέτρων όπως είναι ο ρυθμός δόσης και η ανοχή φύλλων.
Η τιμή ανοχής φύλλου μπορεί να ρυθμιστεί στο σύστημα R&V. Περισσότερες πληροφορίες για τη
ρύθμιση αυτής της παραμέτρου παρέχονται στην τεκμηρίωση του δικού σας συστήματος R&V.

Σημειώσεις ασφάλειας

Πριν από την επαλήθευση ενός προγράμματος θεραπείας με χρήση ενός ομοιώματος, μια
ανάλυση των σφαλμάτων θέσης των φύλλων που καταγράφονται από το σταθμό εργασίας MLC
(αρχείο DynaLog) μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη, προκειμένου να ανιχνευτούν πιθανές αποκλίσεις
κατά τη χορήγηση του προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό και
την αξιολόγηση των δεδομένων, ανατρέξτε στην κατάλληλη τεκμηρίωση όπως απαιτείται.

Εξαιτίας του μεγέθους προσαύξησης 10 μοιρών για τον υπολογισμό δόσης των θεραπειών
σύμμορφου τόξου, ενδέχεται η υπολογισμένη δόση να είναι ανακριβής. Συνιστάται
ιδιαίτερα να εκτελείται επαλήθευση σε ομοίωμα για κάθε πρόγραμμα θεραπείας
σύμμορφου τόξου.

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΊΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΎΜΕΝΗΣ ΈΝΤΑΣΗΣ
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14 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
14.1 Εισαγωγή στη διασφάλιση ποιότητας

Σημασία της διασφάλισης ποιότητας

Ο καθορισμός ενός γενικού προγράμματος διασφάλισης ποιότητας είναι μία από τις πιο
σημαντικές εργασίες ενός τμήματος ακτινοογκολογίας. Για τον προσδιορισμό των κατάλληλων
διαδικασιών και μεθόδων, μπορείτε να ανατρέξετε σε διάφορες δημοσιεύσεις, όπου παρέχονται
λεπτομέρειες για τις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Τα πιο περιεκτικά άρθρα για το
θέμα αυτό είναι οι αναφορές που δημοσιεύονται από την IAEA (TRS-430 2004) και την επιτροπή
AAPM Radiation Therapy Committee Task Group 40 (Kutcher et al., 1994).

Σκοπός αυτού του εγγράφου

Το παρόν έγγραφο δεν παρέχει πλήρεις κατευθυντήριες οδηγίες ή οδηγίες εργασίας. Ούτε
θεωρείται πλήρης λίστα ελέγχου όλων των διαδικασιών που πρέπει να εκτελούνται πριν από την
έναρξη της θεραπείας ασθενή. Απλώς περιγράφει γενικές μεθόδους που σχετίζονται με τη θέση
του συστήματος σε δοκιμαστική λειτουργία και παρέχει παραπομπές σε σχετικά έγγραφα που
δημοσιεύονται από τη διεθνή κοινότητα ιατροφυσικών. Ο εξοπλισμός, οι μέθοδοι και οι δοκιμές
που συνιστώνται εδώ, συνεπώς, ενδέχεται να χρειάζονται τροποποίηση σύμφωνα με
συγκεκριμένα πρότυπα, κανονισμούς ή οδηγίες.

Επισκόπηση των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας

Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας μπορούν να χωριστούν σε:
• Διασφάλιση ποιότητας θεμάτων μηχανήματος (βλ. Σελίδα 301)
• Διασφάλιση ποιότητας θεμάτων ασθενή (βλ. Σελίδα 304)
• Διασφάλιση ποιότητας ειδικών θεμάτων ασθενή (βλ. Σελίδα 306)

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
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14.1.1 Απαιτούμενος εξοπλισμός

Τυπικές απαιτήσεις εξοπλισμού

Κάθε τμήμα ακτινοθεραπείας απαιτεί συγκεκριμένο εξοπλισμό δοσιμετρίας. Ο παρακάτω τυπικός
εξοπλισμός πρέπει να είναι διαθέσιμος, για να διευκολύνονται οι απαιτούμενες διαδικασίες θέσης
του συστήματος σε δοκιμαστική λειτουργία:
• Μηχανική δεξαμενή ομοιώματος νερού με λογισμικό ελέγχου
• Διάφοροι σχετικοί ανιχνευτές δόσης (π.χ. θάλαμος ιονισμού, δίοδος ή ανιχνευτής διαμαντιού)
• Ανιχνευτής δόσης απόλυσης βαθμονόμησης και βαθμονομημένο ηλεκτρόμετρο
• Στερεά ομοιώματα νερού που διαθέτουν οπές στο θάλαμο για μετρήσεις απόλυτης δόσης και
για υποστήριξη της εισαγωγής ακτινογραφικού ή ακτινοχρωματικού φιλμ

• Ακτινογραφικό φιλμ και ένα μηχάνημα εμφάνισης φιλμ ή ακτινοχρωματικού φιλμ, ένας
βαθμονομημένος σαρωτής φιλμ και λογισμικό ανάλυσης φιλμ και σύγκρισης δόσης (ή
δισδιάστατη συστοιχία με επαρκή χωρική ανάλυση και λογισμικό ελέγχου)

• Προαιρετικό: ανθρωπόμορφο ομοίωμα για επαλήθευση της ετερογένειας ιστού

Βαθμονόμηση εξοπλισμού

Πρέπει να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται έχει βαθμονομηθεί σωστά. Για να
είναι δυνατή η σύγκριση, πρέπει να διατίθενται πολλές συσκευές παρόμοιου τύπου, π.χ. δύο ή
περισσότεροι ανιχνευτές ακτινοβολίας.

Απαιτήσεις δοκιμών

Οι δοκιμές πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της πολιτικής που έχουν
καθορίσει ο διευθυντής του νοσοκομείου και ο ιατροφυσικός που είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία
του συστήματος. Οι απαιτούμενες δοκιμές ποικίλλουν ανάλογα με το γραμμικό επιταχυντή και το
υλικό ρύθμισης διαφραγμάτων δέσμης που χρησιμοποιείται, καθώς και με τις ενδείξεις χρήσης
αυτού του υλικού. Οι απαιτήσεις σε κάθε περίπτωση μπορεί επίσης να ποικίλλουν ανάλογα με την
τοπική νομοθεσία.

Λογισμικό σχεδιασμός

Το λογισμικό σχεδιασμός της Brainlab περιλαμβάνει εργαλεία που υποστηρίζουν τη διαδικασία
διασφάλισης ποιότητας. Η λειτουργία αντιστοίχισης και μέτρησης ομοιώματος, για παράδειγμα,
καθώς και η λειτουργία εξαγωγής δόσης επιτρέπουν την αξιολόγηση της κατανομής δόσης καθώς
και τη διεξαγωγή συγκρίσεων προγράμματος-φιλμ με χρήση λογισμικού άλλου κατασκευαστή.

Εισαγωγή στη διασφάλιση ποιότητας
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14.2 Διασφάλιση ποιότητας θεμάτων μηχανήματος

Πότε απαιτείται διασφάλιση ποιότητας θεμάτων μηχανήματος;

H διασφάλιση ποιότητας θεμάτων μηχανήματος πρέπει να εκτελείται κάθε φορά που
αντικαθίσταται ή τροποποιείται ένα μέρος του συστήματος. Μπορεί να θέλετε να επαναλαμβάνετε
τη διασφάλιση ποιότητας θεμάτων μηχανήματος τακτικά (π.χ. πολλές φορές το χρόνο) για να
διασφαλίζετε την απαιτούμενη ακρίβεια του συστήματος ως συνόλου.

Σημειώσεις ασφάλειας

Βεβαιωθείτε ότι οι δικές σας μετρήσεις δεδομένων δέσμης είναι ενημερωμένες και ότι οι
αλγόριθμοι δόσης έχουν διαμορφωθεί και βαθμονομηθεί σωστά. Ελέγχετε τακτικά τη
διαμόρφωση και τη βαθμονόμηση χρησιμοποιώντας μετρήσεις ομοιωμάτων.

Αν ένα ή περισσότερα στοιχεία του συστήματος χορήγησης θεραπείας έχει τροποποιηθεί,
αλλάξει ή βαθμονομηθεί εκ νέου, πρέπει να εκτελεστεί εκ νέου επαλήθευση του
συστήματος σχεδιασμός θεραπείας σε συνδυασμό με το σύστημα χορήγησης θεραπείας
σύμφωνα με τις δικές σας διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. Αν έχουν τροποποιηθεί
στοιχεία που επηρεάζουν τις δοσιμετρικές παραμέτρους του συστήματος, οι μετρήσεις
δεδομένων δέσμης πρέπει να επαναληφθούν και τα αναθεωρημένα δεδομένα να εισαχθούν
στο σύστημα χρησιμοποιώντας το Beam Profile Editor / Physics Administration.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
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14.2.1 Ειδικές δοκιμές

Πληροφορίες

Στη διαδικασία θέσης του μηχανήματος σε δοκιμαστική λειτουργία πρέπει να περιλαμβάνεται η
δοκιμή τουλάχιστον των παρακάτω στοιχείων.

Μονάδες απεικόνισης

• Δοκιμή π.χ. με επαλήθευση της βαθμονόμησης HU του σαρωτή CT.
• Οι μονάδες Hounsfield που μετατρέπονται σε πυκνότητα ηλεκτρονίων είναι η βάση για όλους
τους αλγόριθμους υπολογισμού δόσης. Συνεπώς, η ακρίβεια της μονάδας απεικόνισης είναι
απαραίτητη.

Μηχανικές και κινητικές ιδιότητες του συστήματος γραμμικού επιταχυντή

Δοκιμάστε τα εξής:
• Αναπαραγωγιμότητα ισόκεντρου, εξάρτηση από τις περιστροφές (gantry, κλίνης και
κατευθυντήρα) και δοκιμή Winston-Lutz

• Ακρίβεια και αναπαραγωγιμότητα εντοπισμού (π.χ. χρησιμοποιώντας λέιζερ εντοπισμού,
βοηθήματα τοποθέτησης στόχου ή συστήματα μάσκας)

• Ακρίβεια και αναπαραγωγιμότητα των θέσεων και των κινήσεων των φύλλων καθώς και
εξάρτηση της θέσης των φύλλων από τη θέση του βραχίονα (gantry) (βαρύτητα)

• Δοκιμή ακρίβειας περιστροφής κατευθυντήρα (star test, Rosca et al. 2006)

Δεδομένα δέσμης και υπολογισμός δόσης

Τύπος δοκιμής Πρέπει να περιλαμβάνει

Όλα τα απεικονιστι-
κά συστήματα θερα-
πείας

Μετρήσεις απόλυτης δόσης για διάφορα μεγέθη πεδίου που καλύπτουν
ολόκληρο το εύρος θεραπειών.
Επαλήθευση προφίλ δέσμης με διάφορες ρυθμίσεις και με χρήση διαφο-
ρετικών ανιχνευτών. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται οι κατανομές δό-
σης βάθους, τα ακτινικά/εγκάρσια προφίλ, η ακρίβεια παρασκιάς, τα κανο-
νικά και ακανόνιστα πεδία ακτινοβόλησης και σχετική σύγκριση δισδιάστα-
των και τρισδιάστατων κατανομών δόσης για διάφορα πεδία και διάφορες
ρυθμίσεις.
Μετάδοση μεταξύ φύλλων και εντός των φύλλων (film measurement,
Cosgrove et al., 1999).
Ανεξάρτητοι έλεγχοι της υπολογισμένης τιμής MU.

Δυναμικά τόξα/
HybridArcs (Grebe
et al. 2001)

Κινήσεις του gantry (αξιοπιστία των γωνιών έναρξης-διακοπής, συνεχής
κίνηση, χορήγηση MU κατά τη δημιουργία τόξου, ταχύτητα περιστροφής
gantry, εξάρτηση από το ρυθμό δόσης και εξάρτηση από την ταχύτητα
φύλλων).
Δυναμικές κινήσεις φύλλων.
Διακοπή/συνέχιση θεραπείας.

Ακτινοθεραπεία δια-
μορφούμενης έντα-
σης (LoSasso et al.
2001)

Μεμονωμένη κατανομή ροής δέσμης ακτινοθεραπείας διαμορφούμενης
έντασης.
Εξάρτηση ρυθμού δόσης από την ακρίβεια κίνησης των φύλλων
(Zygmanski et al., 2003; Xia et al., 2002).
Δυναμική μετατόπιση φύλλου (LoSasso et al., 1998).
Διακοπή/συνέχιση θεραπείας.

Διασφάλιση ποιότητας θεμάτων μηχανήματος
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Μεταφορά δεδομένων

• Ορθότητα μεταφοράς δεδομένων στο σύστημα R&V και στο γραμμικό επιταχυντή (σύμβαση
κλίμακας γραμμικού επιταχυντή)

• Ορθότητα μεταφοράς δεδομένων στο σύστημα τοποθέτησης ασθενή όπως το ExacTrac

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
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14.3 Διασφάλιση ποιότητας θεμάτων ασθενή

Πότε απαιτείται διασφάλιση ποιότητας θεμάτων ασθενή;

Μετά τη θέση του μηχανήματος σε δοκιμαστική λειτουργία, οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας
που εκτελούνται πρέπει να εξομοιώνουν ολόκληρη τη ροή εργασιών θεραπείας ασθενή. Σε αυτές
πρέπει να περιλαμβάνονται θεραπείες που συνήθως εκτελούνται στο νοσοκομείο και επίσης να
ενσωματώνεται ο ανεξάρτητος υπολογισμός δόσης σε επιλεγμένα σημεία στο ομοίωμα. Η δόση σε
τέτοιες περιπτώσεις μπορεί είτε να καθοριστεί χειροκίνητα είτε χρησιμοποιώντας έναν εναλλακτικό
αλγόριθμο.

Σημειώσεις ασφάλειας

Μετρήστε την απόλυτη ακρίβεια του συστήματος σχεδιασμού θεραπείας iPlan σε
συνδυασμό με τα χρησιμοποιούμενα συστήματα χορήγησης θεραπείας με ομοιώματα. Η
μετρούμενη ακρίβεια πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαμόρφωση των παραμέτρων
προγράμματος, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακριβής χορήγησης θεραπείας.

Διασφάλιση ποιότητας θεμάτων ασθενή
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14.3.1 Συνιστώμενες διαδικασίες

Εξομοίωση ολόκληρης της θεραπείας ασθενή

Η εξομοίωση ολόκληρης της θεραπείας ασθενή πρέπει να εκτελείται χρησιμοποιώντας ένα
ανθρωπόμορφο ομοίωμα, τοποθετημένο στο υλικό του εντοπιστή (αν υπάρχει).
• Πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα βήματα θεραπείας, από τη σάρωση CT και MR έως τη
συγχώνευση εικόνων, τον προγραμματισμό θεραπείας, τη μεταφορά δεδομένων, την
τοποθέτηση, τη χορήγηση δόσης στο ομοίωμα, τη μέτρηση δόσης και τη σύγκριση των
αποτελεσμάτων που έχουν ληφθεί.

• Η εξομοίωση πρέπει να επαναληφθεί για όλα τα πιθανά απεικονιστικά συστήματα θεραπείας,
τις ενδείξεις και τα επίπεδα ενέργειας (π.χ. για θεραπείες στατικής/δυναμικής ακτινοθεραπείας
διαμορφούμενης έντασης, θεραπείες HybridArc, σύμμορφα/δυναμικά τόξα, διάφορα μεγέθη
πεδίου και ανομοιογένειες ιστού).

Μέτρηση απόλυτης και σχετικής δόσης

Αυτή πρέπει να εκτελείται για τα στοιχεία μονής δέσμης και το πρόγραμμα θεραπείας στο σύνολό
του, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα συστήματα ανιχνευτή, για παράδειγμα, ένα φιλμ με εργαλείο
ανάλυσης φιλμ, μετρήσεις απόστασης σε συμφωνία (Harms et al. 1998), δείκτη ακτινοβολίας γάμα
(Low et al. 2003) και δοσιμετρία θερμοφωταύγειας.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
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14.4 Διασφάλιση ποιότητας ειδικών θεμάτων ασθενή

Πότε απαιτείται διασφάλιση ποιότητας ειδικών θεμάτων ασθενή;

Μετά την επιτυχή εκτέλεση της διασφάλισης ποιότητας θεμάτων μηχανήματος και της διασφάλισης
ποιότητας θεμάτων ασθενή και αφού εγκριθεί το σύστημα για τη θεραπεία ασθενή σύμφωνα με τα
πρότυπα ποιότητας του τμήματός σας, πρέπει να εκτελεστούν οι παρακάτω πρόσθετοι έλεγχοι
πριν από οποιαδήποτε θεραπεία ασθενή.

Σημειώσεις ασφάλειας

Διασφαλίστε τη σωστή χορήγηση του προγράμματος θεραπείας στον ασθενή. Συνιστάται
ιδιαίτερα η επαλήθευση με ένα ομοίωμα για κάθε πρόγραμμα θεραπείας, χρησιμοποιώντας
τις ίδιες ακριβώς ρυθμίσεις παραμέτρων που θα χρησιμοποιηθούν για τον πραγματικό
ασθενή κατά την πραγματική θεραπεία.

Διασφάλιση ποιότητας ειδικών θεμάτων ασθενή
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14.4.1 Διασφάλιση ποιότητας θεμάτων ασθενή πριν από τη θεραπεία

Επισκόπηση

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για να διασφαλιστεί η ακριβής τοποθέτηση του ασθενή. Προκειμένου
να διασφαλιστεί η σωστή χρήση του στερεοτακτικού υλικού και του συστήματος τοποθέτησης που
διαθέτετε, ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήστη και εκτελέστε τις εργασίες που
περιγράφονται παρακάτω.

Δοκιμή Winston-Lutz

• Εκτελέστε μια δοκιμή Winston-Lutz για επαλήθευση του ισόκεντρου και του λέιζερ τουλάχιστον
μία φορά την ημέρα.

• Φροντίστε να έχουν εξεταστεί και υπογραφεί από τον επικεφαλής φυσικό όλα τα σχετικά
έντυπα.

Τοποθέτηση με χρήση του στερεοτακτικού βοηθήματος τοποθέτησης στόχου

• Τοποθετήστε τις διατάξεις επικάλυψης του βοηθήματος τοποθέτησης στόχου πάνω στο
βοήθημα τοποθέτησης στόχου.

• Τοποθετήστε τον ασθενή χρησιμοποιώντας το βοήθημα τοποθέτησης στόχου και
ευθυγραμμίζοντας το απαιτούμενο ισόκεντρο στις διατάξεις επικάλυψης με τα λέιζερ στην
αίθουσα θεραπείας.

• Εξετάστε τις προβολές του πεδίου φωτός επάνω στο βοήθημα τοποθέτησης στόχου, για να
διασφαλίσετε ότι το κάθε σύμμορφο πεδίο είναι σωστό.

Το Στερεοτακτικό βοήθημα τοποθέτησης στόχου της Brainlab πρέπει να χρησιμοποιείται
μόνο με τις διατάξεις επικάλυψης του βοηθήματος τοποθέτησης στόχου με τις τυπωμένες
ενδείξεις. Οι κλίμακες επάνω στο βοήθημα τοποθέτησης στόχου δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση.

Τοποθέτηση με τη βοήθεια δεικτών

Αυτό ισχύει αν χρησιμοποιείτε τους δείκτες Novalis Body, ExacTrac, τους δείκτες δέρματος κ.λπ.
• Τοποθετήστε τον ασθενή με βάση το απαιτούμενο ισόκεντρο χρησιμοποιώντας το επιλεγμένο
σύστημα.

• Αν είναι δυνατό, επιβεβαιώστε την ακρίβεια της θέσης, χρησιμοποιώντας τη σύγκριση φιλμ
θέσης-DRR.

• Ελέγχετε τα τυπωμένα πρότυπα δέσμης για κάθε δέσμη χρησιμοποιώντας το πεδίο φωτός
γραμμικού επιταχυντή στην καθορισμένη απόσταση εστίας-φιλμ (για παράδειγμα, 1.000 mm).

• Επίσης, θα πρέπει να ελέγξετε την αντιστοίχιση των σχημάτων του MLC με τις προβολές PTV.

Αν δεν χρησιμοποιείται εντοπιστής ή βοήθημα τοποθέτησης στόχου για την τοποθέτηση
του ασθενή, πρέπει να εκτελεστεί ένας ανεξάρτητος έλεγχος κατά την τοποθέτηση του
ασθενή (για παράδειγμα, πυλαία απεικόνιση, απεικόνιση με σύστημα τοποθετημένο επάνω
στο γραμμικό επιταχυντή ή άλλοι γενικοί έλεγχοι αληθοφάνειας). Ένα δεύτερο άτομο
πρέπει να ελέγξει ξανά την ορθότητα της τοποθέτησης.
Η ακρίβεια ολόκληρης της εγκατάστασης εξαρτάται από την εγκατάσταση των λέιζερ. Πρέπει να
εκτελείται επαλήθευση των λέιζερ συχνότερα από ό, τι απαιτείται συνήθως κατά την τυπική
ακτινοθεραπεία. Αυτό μπορεί να χρειάζεται και για άλλες διαδικασίες επαλήθευσης.

Πρόσθετες δοκιμές

Ο επικεφαλής φυσικός είναι υπεύθυνος για την προσθήκη επιπλέον δοκιμών ή ελέγχων,
προκειμένου να διασφαλιστεί η απαιτούμενη ακρίβεια για το γραμμικό επιταχυντή.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
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14.4.2 Γενική διασφάλιση ποιότητας σχετικά με τον ασθενή

Συστάσεις

• Εκτελείτε μια μέτρηση δόσης για κάθε πρόγραμμα ασθενή χρησιμοποιώντας ένα στερεό
ομοίωμα νερού με ένα φιλμ και ανιχνευτές απόλυτης βαθμονόμησης. Τα αποτελέσματα πρέπει,
στη συνέχεια, να συγκριθούν με τον υπολογισμό δόσης που εκτελείται χρησιμοποιώντας μια
σάρωση CT αυτού του ομοιώματος (αντιστοίχιση ομοιώματος).

• Εξετάστε όλες τις παραμέτρους θεραπείας (π.χ. μηχανικές ιδιότητες του γραμμικού επιταχυντή
και των συσκευών ρύθμισης διαφραγμάτων, δοσιμετρικές ιδιότητες, ιατρική συνταγή, ρύθμιση
ασθενή και ρύθμιση βραχίονα-κλίνης) που μεταφέρονται στο σύστημα R&V πριν από την
αρχική ρύθμιση.

• Εκτελέστε μια ανεξάρτητη εξέταση του προγράμματος.
• Συνιστάται ένας ανεξάρτητος υπολογισμός της δόσης σε ένα συγκεκριμένο σημείο στο
πρόγραμμα.

• Αν είναι δυνατό, επιβεβαιώστε την ακρίβεια της τοποθέτησης ασθενή σε σύγκριση με τα DRR,
χρησιμοποιώντας φιλμ θέσης ή EPID.

• Αν είναι δυνατό, επιβεβαιώστε τις προβολές του πεδίου φωτός επάνω στο βοήθημα
τοποθέτησης στόχου, για να διασφαλίσετε ότι έχει επιλεγεί το σωστό πεδίο με το σωστό σχήμα.
Εναλλακτικά, ελέγξτε τα τυπωμένα πρότυπα δέσμης. Ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται
με το στερεοτακτικό σας υλικό για τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ευθυγράμμισης του
βοηθήματος τοποθέτησης στόχου με το ισόκεντρο χρησιμοποιώντας τα λέιζερ της αίθουσας.

Δοκιμές πεδίου φωτός

Πριν από την αρχική θεραπεία, πρέπει να εκτελεστεί μια δοκιμή πεδίου φωτός.

Πριν από κάθε θεραπεία ασθενή, πρέπει να επαληθεύονται τα πεδία φωτός
χρησιμοποιώντας είτε τα τυπωμένα πρότυπα δέσμης είτε τα έντυπα του βοηθήματος
τοποθέτησης στόχου. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι
εφαρμόζεται το σωστό σχήμα πεδίου σε κάθε ρύθμιση δέσμης.

Διασφάλιση ποιότητας ειδικών θεμάτων ασθενή

308 Τεχνικός οδηγός αναφοράς Αναθ. 1.8 Θέματα φυσικής της Brainlab





brainlab.com

Αρ. προϊόντος: 60912-75EL

*60912-75EL*



ΘΕΜΑΤΑ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ
BRAINLAB

Τεχνικός οδηγός αναφοράς, Τόμος 2/2
Αναθεώρηση 1.8
Copyright 2016, Brainlab AG Germany. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.





ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ..................................................................................................13

Κατανόηση αυτού του εγχειριδίου χρήσης ........................................................................................13
Τυπογραφικές συμβάσεις ...........................................................................................................................14

Στοιχεία επικοινωνίας και νομικές πληροφορίες ..............................................................................15
Νομικές πληροφορίες .................................................................................................................................16

Γενικές σημειώσεις για τη χρήση του συστήματος ..........................................................................17
Χρήση για την οποία προορίζεται ...............................................................................................................17

Σημειώσεις ασφάλειας ............................................................................................................................18

Εκπαίδευση και τεκμηρίωση .................................................................................................................21
Τεκμηρίωση ................................................................................................................................................22

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ..................................................................................................23

Ρύθμιση πεδίου θεραπείας ....................................................................................................................23
Ακτινοβολία διαρροής που προκαλείται από τα κενά μεταξύ κλειστών φύλλων του MLC............................25

Μέτρηση για μικρά πεδία ακτινοβολίας..............................................................................................27

Μέθοδοι μέτρησης δεδομένων δέσμης ...............................................................................................28
Καταχώρηση δεδομένων προφίλ μηχανήματος χρησιμοποιώντας τα πρότυπα αρχεία Excel της Brainlab .29
Καταχώρηση δεδομένων προφίλ μηχανήματος χρησιμοποιώντας τα πρωτογενή δεδομένα .......................31

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ..................................................................33

Αλγόριθμος δόσης εστιασμένης δέσμης ............................................................................................33
Εστιασμένη δέσμη για δυναμικό σύμμορφο τόξο ........................................................................................41

Περιορισμοί του αλγόριθμου εστιασμένης δέσμης ..........................................................................42
Παρεκβολή έξω από το εύρος των μετρούμενων τιμών ..............................................................................43
Άλλοι περιορισμοί ......................................................................................................................................44

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΕΣΜΗΣ ..............................................................................................................................................45

Εισαγωγή ...................................................................................................................................................45
Συνιστώμενος εξοπλισμός ..........................................................................................................................48
Γενικές απαιτήσεις μέτρησης ......................................................................................................................49

Απόλυτη βαθμονόμηση γραμμικού επιταχυντή................................................................................50

Διαρροή στον περιβάλλοντα χώρο......................................................................................................53



Προφίλ δόσης βάθους ............................................................................................................................55

Συντελεστές σκέδασης (Συντελεστές εξόδου)....................................................................................57

Διαγώνια ακτινικά προφίλ .....................................................................................................................59

Εγκάρσια προφίλ .....................................................................................................................................62
Μέτρηση με χρήση ενός ομοιώματος νερού και ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης.............................................64
Μέτρηση δοσιμετρίας φιλμ .........................................................................................................................65

Μετρήσεις δυναμικής μετατόπισης φύλλου.......................................................................................67

Επαλήθευση των διορθώσεων ακτινολογικού πεδίου ....................................................................68

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΕΣΜΗΣ ..............................................................................................................................................71

Δεδομένα δέσμης για Brainlab m3 (Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus, MLC Oncor
82 φύλλων) ................................................................................................................................................71
Πρόσθετες πληροφορίες ............................................................................................................................74
Σχήμα εγκάρσιου προφίλ ...........................................................................................................................75

Δεδομένα δέσμης για το Brainlab m3 (MLC Oncor 160 φύλλων, Artiste της Siemens) ...........76
Πρόσθετες πληροφορίες ............................................................................................................................78
Σχήμα εγκάρσιου προφίλ ...........................................................................................................................79

Δεδομένα δέσμης για Elekta Beam Modulator ..................................................................................80
Πρόσθετες πληροφορίες ............................................................................................................................81
Σχήμα εγκάρσιου προφίλ ...........................................................................................................................82

Δεδομένα δέσμης για το Elekta MLCi και MLCi2...............................................................................83
Πρόσθετες πληροφορίες ............................................................................................................................85
Σχήμα εγκάρσιου προφίλ ...........................................................................................................................86

Δεδομένα δέσμης για κατευθυντήρα Elekta Agility ..........................................................................87
Πρόσθετες πληροφορίες ............................................................................................................................89
Σχήμα εγκάρσιου προφίλ ...........................................................................................................................90

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,42 mm ........................................................91
Πρόσθετες πληροφορίες ............................................................................................................................93
Σχήμα εγκάρσιου προφίλ ...........................................................................................................................94

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,43 mm ........................................................95
Πρόσθετες πληροφορίες ............................................................................................................................97
Σχήμα εγκάρσιου προφίλ ...........................................................................................................................98

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,44 mm ........................................................99
Πρόσθετες πληροφορίες ..........................................................................................................................101
Σχήμα εγκάρσιου προφίλ .........................................................................................................................102

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,45 mm ......................................................103
Πρόσθετες πληροφορίες ..........................................................................................................................105
Σχήμα εγκάρσιου προφίλ .........................................................................................................................106

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,46 mm ......................................................107
Πρόσθετες πληροφορίες ..........................................................................................................................109



Σχήμα εγκάρσιου προφίλ .........................................................................................................................110

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,47 mm ...................................................... 111
Πρόσθετες πληροφορίες ..........................................................................................................................113
Σχήμα εγκάρσιου προφίλ .........................................................................................................................114

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,48 mm ......................................................115
Πρόσθετες πληροφορίες ..........................................................................................................................117
Σχήμα εγκάρσιου προφίλ .........................................................................................................................118

Δεδομένα δέσμης για κατευθυντήρα MHI MLC 60 ..........................................................................119
Πρόσθετες πληροφορίες ..........................................................................................................................120
Σχήμα εγκάρσιου προφίλ .........................................................................................................................121

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Novalis............................................................................................122
Πρόσθετες πληροφορίες ..........................................................................................................................124
Σχήμα εγκάρσιου προφίλ .........................................................................................................................125

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian HD120 (φίλτρο επιπέδωσης λειτουργίας SRS).........126
Πρόσθετες πληροφορίες ..........................................................................................................................128
Σχήμα εγκάρσιου προφίλ .........................................................................................................................129

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian HD120 (Τρόπος λειτουργίας Τυπικής ακτινοβόλησης
και Χωρίς φίλτρο επιπέδωσης) ..........................................................................................................130
Πρόσθετες πληροφορίες ..........................................................................................................................132
Σχήμα εγκάρσιου προφίλ .........................................................................................................................133

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Siemens 3-D (58 και 82 φύλλων)...............................................134
Πρόσθετες πληροφορίες ..........................................................................................................................136
Σχήμα εγκάρσιου προφίλ .........................................................................................................................137

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Siemens 160 ..................................................................................138
Πρόσθετες πληροφορίες ..........................................................................................................................140
Σχήμα εγκάρσιου προφίλ .........................................................................................................................141

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Siemens ModuLeaf ......................................................................142
Πρόσθετες πληροφορίες ..........................................................................................................................144
Σχήμα εγκάρσιου προφίλ .........................................................................................................................145

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 52.........................................................................................146
Πρόσθετες πληροφορίες ..........................................................................................................................148
Σχήμα εγκάρσιου προφίλ .........................................................................................................................149

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 80.........................................................................................150
Πρόσθετες πληροφορίες ..........................................................................................................................152
Σχήμα εγκάρσιου προφίλ .........................................................................................................................153

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 120 (φίλτρο επιπέδωσης λειτουργίας SRS) ..............154
Πρόσθετες πληροφορίες ..........................................................................................................................156
Σχήμα εγκάρσιου προφίλ .........................................................................................................................157

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 120 (Τρόπος λειτουργίας Τυπικής ακτινοβόλησης και
Χωρίς φίλτρο επιπέδωσης) .................................................................................................................158
Πρόσθετες πληροφορίες ..........................................................................................................................160
Σχήμα εγκάρσιου προφίλ .........................................................................................................................161



MONTE CARLO: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ................................................................................163

Εισαγωγή στον αλγόριθμο Monte Carlo ...........................................................................................163
Αλγόριθμος Monte Carlo της Brainlab ......................................................................................................165

Το Εικονικό μοντέλο ροής ενέργειας (VEFM) ...................................................................................166

Προτυποποίηση του συστήματος ρύθμισης κατεύθυνσης διαφραγμάτων...............................168

Η μηχανή υπολογισμού δόσης ασθενή με αλγόριθμο MC............................................................170

Παράμετροι MC.......................................................................................................................................172

MONTE CARLO: ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ ......

....................................................................................................................................................................175

Έναρξη χρήσης ......................................................................................................................................175
Συνιστώμενος εξοπλισμός........................................................................................................................178

Συστήματα συντεταγμένων..................................................................................................................179

Διόρθωση δεδομένων...........................................................................................................................181

Μετρήσεις δεδομένων δέσμης σε αέρα ............................................................................................182

Μετρήσεις δεδομένων δέσμης σε νερό.............................................................................................183

MONTE CARLO: ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ .......185

Δεδομένα δέσμης για Elekta Beam Modulator ................................................................................185

Δεδομένα δέσμης για το Elekta MLCi και MLCi2.............................................................................187

Δεδομένα δέσμης για κατευθυντήρα Elekta Agility ........................................................................189

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,42 mm ......................................................192

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,43 mm ......................................................195

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,44 mm ......................................................198

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,45 mm ......................................................201

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,46 mm ......................................................204

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,47 mm ......................................................207

Δεδομένα δέσμης για Elekta Apex, Εύρος φύλλου: 2,48 mm ......................................................210

Δεδομένα δέσμης για κατευθυντήρα MHI MLC 60 ..........................................................................213

Δεδομένα δέσμης για Novalis/Brainlab m3 (Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus, MLC
Oncor 82 φύλλων)..................................................................................................................................215

Δεδομένα δέσμης για το Brainlab m3 στο Siemens Oncor 160/Artiste......................................218

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian HD120 (φίλτρο επιπέδωσης λειτουργίας SRS).........221



Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian HD120 (Τρόπος λειτουργίας Τυπικής ακτινοβόλησης
και Χωρίς φίλτρο επιπέδωσης) ..........................................................................................................224

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Siemens 3-D (58 φύλλων)...........................................................227

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Siemens 3-D (82 φύλλων)...........................................................230

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Siemens 160 ..................................................................................233

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Siemens ModuLeaf ......................................................................236

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 52.........................................................................................239

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 80.........................................................................................242

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 120 (φίλτρο επιπέδωσης λειτουργίας SRS) ..............245

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 120 (Τρόπος λειτουργίας Τυπικής ακτινοβόλησης και
Χωρίς φίλτρο επιπέδωσης) .................................................................................................................248

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ .......................................................................251

Αλγόριθμος δόσης κυκλικού κώνου ..................................................................................................251
Κυκλικός κώνος........................................................................................................................................252

Περιορισμοί του αλγόριθμου κυκλικού κώνου ................................................................................257
Άλλοι περιορισμοί ....................................................................................................................................258

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΕΣΜΗΣ ............................................................................................................................................259

Έναρξη χρήσης ......................................................................................................................................259
Συνιστώμενος εξοπλισμός........................................................................................................................262
Γενικές απαιτήσεις μέτρησης ....................................................................................................................263
Ρυθμίσεις κύριου διαφράγματος για χρήση με τους κυκλικούς κώνους.....................................................264

Απόλυτη βαθμονόμηση γραμμικού επιταχυντή..............................................................................266

Συντελεστές σκέδασης (Συντελεστές εξόδου)..................................................................................268

Προφίλ δόσης βάθους ..........................................................................................................................271
Μέτρηση PDD ..........................................................................................................................................272
Μέτρηση TPR ..........................................................................................................................................274

Μέτρηση αναλογίας απόκλισης από τον άξονα..............................................................................276

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ: ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ..279

Γενικά δεδομένα δέσμης για γραμμικούς επιταχυντές ..................................................................279

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΣ ΣΤΟ
PHYSICS ADMINISTRATION.........................................................................................281



Πρωτογενή δεδομένα στο Physics Administration ........................................................................281
Εστιασμένη δέσμη....................................................................................................................................282
Κυκλικοί κώνοι .........................................................................................................................................285

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΊΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΎΜΕΝΗΣ ΈΝΤΑΣΗΣ .........................289

Δυνατότητα χορήγησης ακολουθιών φύλλων ακτινοθεραπείας διαμορφούμενης έντασης.289
Χορήγηση δυναμικού Ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης και ρυθμίσεις ανοχής φύλλων...............292
Ρυθμισμένο πεδίο φωτός .........................................................................................................................294
Χορήγηση δυναμικού σύμμορφου τόξου ..................................................................................................297

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ...............................................................................................299

Εισαγωγή στη διασφάλιση ποιότητας ..............................................................................................299
Απαιτούμενος εξοπλισμός ........................................................................................................................300

Διασφάλιση ποιότητας θεμάτων μηχανήματος ...............................................................................301
Ειδικές δοκιμές .........................................................................................................................................302

Διασφάλιση ποιότητας θεμάτων ασθενή ..........................................................................................304
Συνιστώμενες διαδικασίες ........................................................................................................................305

Διασφάλιση ποιότητας ειδικών θεμάτων ασθενή ...........................................................................306
Διασφάλιση ποιότητας θεμάτων ασθενή πριν από τη θεραπεία................................................................307
Γενική διασφάλιση ποιότητας σχετικά με τον ασθενή ................................................................................308

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ...........................................................................................................................323

Ακρίβεια των αλγορίθμων δόσης .......................................................................................................323
Αλγόριθμος Monte Carlo και εστιασμένης δέσμης ....................................................................................323
Κυκλικός κώνος........................................................................................................................................325

Περιορισμοί των αλγόριθμων δόσης.................................................................................................326

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ...........................................................................................................................329

Ενέργεια γραμμικού επιταχυντή .........................................................................................................329

Λίστα συμβατών γραμμικών επιταχυντών/MLC: iPlan RT Dose 4.1.x .......................................330

Λίστα συμβατών γραμμικών επιταχυντών/MLC: iPlan RT 4.5.2 ..................................................331

Λίστα συμβατών γραμμικών επιταχυντών/MLC: iPlan RT 4.5.3 ..................................................333

Λίστα συμβατών γραμμικών επιταχυντών/MLC: iPlan RT 4.5.4 ..................................................335

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ...........................................................................................................................337

Βιβλιογραφία ..........................................................................................................................................337

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ...........................................................................................................................341



Οδηγίες μέτρησης BrainSCAN - Εστιασμένη δέσμη ......................................................................341

Δεδομένα δέσμης για Brainlab m3 (Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus, MLC Oncor
82 φύλλων) ..............................................................................................................................................342
Πρόσθετες πληροφορίες ..........................................................................................................................344
Σχήμα εγκάρσιου προφίλ .........................................................................................................................345

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Novalis............................................................................................346
Πρόσθετες πληροφορίες ..........................................................................................................................348
Σχήμα εγκάρσιου προφίλ .........................................................................................................................349

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Siemens 3-D (58 και 82 φύλλων)...............................................350
Πρόσθετες πληροφορίες ..........................................................................................................................352
Σχήμα εγκάρσιου προφίλ .........................................................................................................................353

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Siemens ModuLeaf ......................................................................354
Πρόσθετες πληροφορίες ..........................................................................................................................356
Σχήμα εγκάρσιου προφίλ .........................................................................................................................357

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 52.........................................................................................358
Πρόσθετες πληροφορίες ..........................................................................................................................360
Σχήμα εγκάρσιου προφίλ .........................................................................................................................361

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 80.........................................................................................362
Πρόσθετες πληροφορίες ..........................................................................................................................364
Σχήμα εγκάρσιου προφίλ .........................................................................................................................365

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 120 (Τρόπος λειτουργίας Tυπικής ακτινοβόλησης) ......
....................................................................................................................................................................366
Πρόσθετες πληροφορίες ..........................................................................................................................368
Σχήμα εγκάρσιου προφίλ .........................................................................................................................369

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ...........................................................................................................................371

Τι νέο υπάρχει σε αυτήν την αναθεώρηση του Τεχνικού οδηγού αναφοράς ...........................371
Λίστα αλλαγών από την αναθεώρηση 1.0 έως την αναθεώρηση 1.1 ........................................................371
Λίστα αλλαγών από την αναθεώρηση 1.1 έως την αναθεώρηση 1.2 ........................................................372
Λίστα αλλαγών από την αναθεώρηση 1.2 έως την αναθεώρηση 1.3 ........................................................373
Λίστα αλλαγών από την αναθεώρηση 1.3 έως την αναθεώρηση 1.4 ........................................................374
Λίστα αλλαγών από την αναθεώρηση 1.4 έως την αναθεώρηση 1.5 ........................................................375
Λίστα αλλαγών από την αναθεώρηση 1.5 έως την αναθεώρηση 1.6 ........................................................376
Λίστα αλλαγών από την αναθεώρηση 1.6 έως την αναθεώρηση 1.7 ........................................................377
Λίστα αλλαγών από την αναθεώρηση 1.7 έως την αναθεώρηση 1.8 ........................................................378

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ...................................................................................................................................379





Τεχνικός οδηγός αναφοράς Αναθ. 1.8 Θέματα φυσικής της Brainlab 321



322 Τεχνικός οδηγός αναφοράς Αναθ. 1.8 Θέματα φυσικής της Brainlab



15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
15.1 Ακρίβεια των αλγορίθμων δόσης
15.1.1 Αλγόριθμος Monte Carlo και εστιασμένης δέσμης

Πληροφορίες

Το πακέτο δοκιμών IAEA (Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας) που περιγράφεται στο έγγραφο
IAEA-TECDOC-1540 και βασίζεται σε μετρήσεις των Vanselaar και Welleweerd (βλ. γενικές
παραπομπές που παρέχονται στη σελίδα 337), χρησιμοποιήθηκε για την επαλήθευση της
δοσιμετρικής ακρίβειας των αλγόριθμων εστιασμένης δέσμης και Monte Carlo της Brainlab που
εφαρμόζονται στο λογισμικό iPlan RT Dose. Το πακέτο δοκιμών περιλαμβάνει τέσσερις
διαφορετικές ενέργειες δέσμης. Οι δοκιμές Co-60 δεν έχουν εκτελεστεί, επειδή το λογισμικό iPlan
RT Dose δεν υποστηρίζει τα μηχανήματα κοβαλτίου. Από τις υπόλοιπες τρεις ενέργειες γραμμικού
επιταχυντή (6, 10 και 18 MV), έχει χρησιμοποιηθεί η χαμηλότερη και η υψηλότερη ενέργεια. Κατά
τους Vanselaar και Welleweerd, τα δεδομένα 6 MV (Δείκτης ποιότητας QI = 0,676) λήφθηκαν σε
ένα γραμμικό επιταχυντή Elekta SL 15 και τα δεδομένα 18 MV (QI = 0,770) σε ένα γραμμικό
επιταχυντή Elekta SL 20. Συνεπώς, και οι δύο ομάδες δεδομένων προτυποποιήθηκαν με τη χρήση
ενός τυπικού κατευθυντήρα MLC Elekta MLCi με 40 ζεύγη φύλλων, εύρους 1 cm το καθένα.

Ορισμοί

Η απόκλιση για ένα μεμονωμένο σημείο δόσης μέσα στην ανοιχτή δέσμη υπολογίζεται ως εξής
(Dcalc - Dmeas) * 100% / Dmeas,
και ως εξής
(Dcalc - Dmeas) * 100% / Dmeas,cax
για ένα σημείο δόσης έξω από την παρασκιά. Το όριο εμπιστοσύνης ορίζεται ως
|μέση απόκλιση| + 1,5 * τυπική απόκλιση,
με την τυπική απόκλιση να έχει υπολογιστεί ως γεωμετρική μέση τιμή των αποκλίσεων. Οι
παρακάτω πίνακες συνοψίζουν τα αποτελέσματα για τα δεδομένα 6 και 18 MV με τους
αλγόριθμους εστιασμένης δέσμης και Monte Carlo.

Δοκιμή IAEA 6 MV

Αποτελέσματα πακέτου δοκιμών για υπολογισμούς δόσης 6 MV:

Αρ. δοκι-
μής

Περιγραφή Εστιασμένη δέσμη Monte Carlo

Μέσος
όρος

Όριο εμπιστο-
σύνης

Μέσος
όρος

Όριο εμπιστο-
σύνης

1a-c Τετράγωνη -0,6% 1,5% -0,1% 2,0%

2a-b Ορθογώνια 0,0% 2,4% 0,0% 1,7%

3 Μικρό SSD -0,4% 1,2% +0,1% 1,5%

6 Επίπεδο απόκλισης από το
κέντρο -0,2% 1,6% -0,3% 1,8%
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Αρ. δοκι-
μής

Περιγραφή Εστιασμένη δέσμη Monte Carlo

8a-b Ανομοιογένεια πνεύμονα -0,2% 1,7% -0,6% 1,9%

8c Ανομοιογένεια οστού -0,6% 1,4% -0,1% 1,0%

9 Λοξή πρόσπτωση +0,8% 1,7% +0,2% 1,6%

10a-b Λείπει ιστός +5,4% 12% -0,6% 2,6%

11 Ασύμμετρα ανοικτή +2,2% 4,7% +0,5% 2,2%

Δοκιμή IAEA 18 MV

Αποτελέσματα πακέτου δοκιμών για υπολογισμούς δόσης 18 MV:

Αρ. δοκι-
μής

Περιγραφή Εστιασμένη δέσμη Monte Carlo

Μέσος
όρος

Όριο εμπιστο-
σύνης

Μέσος
όρος

Όριο εμπιστο-
σύνης

1a-c Τετράγωνη -0,4% 2,0% +0,5% 2,3%

2a-b Ορθογώνια -0,1% 2,0% +0,8% 1,7%

3 Μικρό SSD -0,4% 2,7% +1,2% 2,6%

6 Επίπεδο απόκλισης από το
κέντρο -0,5% 2,2% +0,7% 1,9%

8a-b Ανομοιογένεια πνεύμονα -0,4% 1,3% -0,5% 2,2%

8c Ανομοιογένεια οστού 0,0% 0,6% -0,1% 0,9%

9 Λοξή πρόσπτωση +0,1% 1,5% -0,1% 1,9%

10a-b Λείπει ιστός +4,2% 9,3% +0,1% 2,2%

11 Ασύμμετρα ανοικτή +0,6% 1,6% -0,2% 1,5%

Ακρίβεια των αλγορίθμων δόσης
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15.1.2 Κυκλικός κώνος

Πληροφορίες

Ο αλγόριθμος κυκλικού κώνου έχει επαληθευτεί ότι αναπαράγει τις παραμέτρους εισόδου που
έχουν καταχωρηθεί στο πεδίο Beam Profile Editor / Physics Administration μέσα σε ένα
ομοιογενές ομοίωμα νερού σε ποσοστό 1%. Αυτό ισχύει για την απόλυτη βαθμονόμηση, τις
καμπύλες δόσης βάθους, τους συντελεστές εξόδου και τις αναλογίες απόκλισης από τον άξονα.
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15.2 Περιορισμοί των αλγόριθμων δόσης

Πληροφορίες

Το λογισμικό σχεδιασμός ακτινοθεραπείας της Brainlab υπολογίζει τη δόση εντός των κλινικά
επιθυμητών ορίων ακριβείας, αν αυτό χρησιμοποιείται εντός των προδιαγραφών του και με
ρυθμίσεις παραμέτρων που προσαρμόζονται στις αντίστοιχες συνθήκες θεραπείας. Αν αυτές οι
συνθήκες προσεγγίζουν τα όρια των αλγόριθμων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό ισχύει, για
παράδειγμα, αν χρησιμοποιούνται πολύ μικρά μεγέθη πεδίου MLC για τη θεραπεία ασθενών.
Πολύ μικρά μεγέθη πεδίου είναι τα εξής:
• Το εύρος ενός ή δύο φύλλων.
• Εκτός του μετρούμενου εύρους των τιμών του πίνακα (π.χ. συντελεστές εξόδου/σκέδασης και
πίνακες δόσης βάθους).

• Κοντά στην ανάλυση κωδικού φιλτραρίσματος εστιασμένης δέσμης.
• Κοντά στη χωρική ανάλυση του πλέγματος υπολογισμού δόσης Monte Carlo.
• Κοντά στη χωρική ανάλυση του τρισδιάστατου όγκου δόσης ή.
• Κοντά στις παραμέτρους ακτινολογικής διόρθωσης για σχεδιασμό φύλλου tongue-and-groove
και στρογγυλεμένα άκρα φύλλου.

Χρησιμοποιώντας έναν κατάλληλο συνδυασμό αυτών των συνθηκών, η δόση μπορεί να
υπολογιστεί με λιγότερη ακρίβεια από ό, τι με τα γενικά αποδεκτά πρότυπα. Αν δεν αναγνωριστεί
από το χρήστη με τη συνιστώμενη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας του προγράμματος
θεραπείας, η ακτινοβόληση ενός τέτοιου προγράμματος θεραπείας μπορεί να προκαλέσει σοβαρή
βλάβη στον ασθενή ή/και να οδηγήσει σε αναποτελεσματική θεραπεία.

Παρεκβολή εκτός του εύρους των τιμών του πίνακα

Ο αλγόριθμος εστιασμένης δέσμης της Brainlab βασίζεται στις τιμές του πίνακα για τη δόση
βάθους, σε συντελεστές εξόδου (συντελεστές σκέδασης) και σε προφίλ απόκλισης από τον άξονα
(ακτινικοί συντελεστές). Τυχαίες τιμές που ανακτώνται από τους πίνακες παρεμβάλλονται
ανάλογα. Αν σημειωθεί υπέρβαση του εύρους των τιμών του πίνακα, απαιτούνται ορισμένες
προσεγγίσεις, για να είναι δυνατή η εμφάνιση των τιμών δόσης παρεκβολής. Συνήθως, η ακρίβεια
των τιμών παρεκβολής μειώνεται και πρέπει να επαληθευτεί πριν από τη θεραπεία.

Ανάλυση των πλεγμάτων υπολογισμού

Όπως ισχύει και με άλλα συστήματα σχεδιασμού θεραπείας, το λογισμικό BrainSCAN και iPlan
RT της Brainlab για σχεδιασμό θεραπείας χρησιμοποιεί πολλές αναλύσεις πλέγματος
υπολογισμού, σχετικές για την ακρίβεια του υπολογισμού δόσης (ανάλογα με τις λειτουργίες για τις
οποίες υπάρχει άδεια και την έκδοση TPS):
• Ανάλυση κωδικού φιλτραρίσματος εστιασμένης δέσμης
• Ανάλυση πλέγματος υπολογισμού αλγόριθμου Monte Carlo
• Ανάλυση τρισδιάστατου όγκου δόσης
Γενικά, η ανάλυση του πλέγματος υπολογισμού πρέπει να είναι αρκετά λεπτομερής, για να
αντιπροσωπεύει τα κύρια χαρακτηριστικά της κατανομής δόσης.
Στην Εικόνα 45 εμφανίζεται παραδειγματικά ένα προφίλ δόσης ενός πολύ μικρού πεδίου
ακτινοβολίας, στο οποίο έχει γίνει δειγματοληψία με μόνο 2 στοιχεία πλέγματος μέσα στο
ονομαστικό άκρο του MLC. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αναπαράσταση του
πλάτους της κορυφής και της παρασκιάς με αποδεκτή ακρίβεια. Ακτινολογικές διορθώσεις, όπως η
μετατόπιση Tongue-and-Groove (διακεκομμένη πράσινη γραμμή στην Εικόνα 45) ενισχύουν
ακόμη περισσότερο αυτό το αποτέλεσμα.
Προφίλ δόσης ενός πολύ μικρού πεδίου ακτινοβολίας:
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Εικόνα 45 
Η εξωτερική κάθετη γραμμή (διακεκομμένη πορτοκαλί) αντιπροσωπεύει το ονομαστικό άκρο του
MLC, ενώ η εσωτερική κάθετη γραμμή (διακεκομμένη πράσινη) δείχνει το μέγεθος του
ακτινολογικού πεδίου (θέση του 50% του ισοδοσιακού επιπέδου). Οι κόκκινες ράβδοι
αντιπροσωπεύουν το προφίλ με μόνο δύο στοιχεία πλέγματος μέσα στο ονομαστικό άκρο του
MLC.
Για την αποφυγή μη αποδεκτών διαφορών μεταξύ της υπολογισμένης και της πραγματικής
κατανομής δόσης, το μέγεθος πεδίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο περισσότερο από τέσσερις
φορές από την ανάλυση πλέγματος, ανεξάρτητα από τον τύπο πλέγματος υπολογισμού δόσης
(κωδικός φιλτραρίσματος εστιασμένης δέσμης, αλγόριθμος Monte Carlo ή τρισδιάστατος όγκος
δόσης). Η βελτίωση παρουσιάζεται σχηματικά στην Εικόνα 46. Η Brainlab συνιστά να λαμβάνεται
πάντα υπόψη η ανάλυση του πλέγματος υπολογισμού.
Ίδιο προφίλ όπως το παραπάνω, τώρα με δειγματοληψία με τέσσερα στοιχεία πλέγματος μέσα
στο ονομαστικό άκρο του MLC:

Εικόνα 46 

Επίπτωση στις θεραπείες Ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης και HybridArc

Για τις aκτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης και HybridArc, ο υπολογισμός δόσης για τις
μεμονωμένα υποδέσμες χρησιμοποιεί τη μέτρηση εστιασμένης δέσμης του ισοδύναμου
τετράγωνου πεδίου του CIAO. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι αυτό το μέγεθος ισοδύναμου πεδίου του
CIAO είναι μεγαλύτερο από το μικρότερο μέγεθος πεδίου στους πίνακες των μετρούμενων τιμών.
Η ανάλυση κωδικού φιλτραρίσματος εστιασμένης δέσμης και η χωρική ανάλυση υπολογισμού
δόσης μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα προγράμματα Ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης
έντασης και HybridArc όταν η ανάλυση κωδικού φιλτραρίσματος ή η ανάλυση πλέγματος
υπολογισμού δόσης είναι μεγαλύτερη από το μέγεθος του beamlet.
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Επίπτωση του κύριου κατευθυντήρα

Οι αλγόριθμοι δόσης εστιασμένης δέσμης και Monte Carlo δεν προτυποποιούν επακριβώς
τον κύριο κατευθυντήρα (δεν πρέπει να συγχέεται με τα κύρια διαφράγματα). Επομένως, η
ακρίβεια του υπολογισμού δόσης ενδέχεται να περιορίζεται σημαντικά στις μακρινές από
τον άξονα γωνίες του πεδίου ακτινοβολίας, οι οποίες θωρακίζονται από τον κύριο
κατευθυντήρα (π.χ. Varian ο γραμμικός επιταχυντής βρίσκεται εκτός της ισοκεντρικής
ακτίνας των 220 mm). Απαιτείται η εκτέλεση ανεξάρτητης διασφάλισης ποιότητας, σε
περίπτωση που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε τις περιοχές εκείνες για ακτινοβόληση
του στόχου.
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16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
16.1 Ενέργεια γραμμικού επιταχυντή

Ονομαστική ενέργεια γραμμικού επιταχυντή

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιο συχνές ενέργειες φωτονίων. Οι αλγόριθμοι δόσης
εστιασμένης δέσμης και Monte Carlo της Brainlab διατίθενται για τους Δείκτες ποιότητας δέσμης
από QI = 0,61 έως QI = 0,80. Στον παρακάτω πίνακα παρέχεται η σχετική ονομαστική ενέργεια
γραμμικού επιταχυντή.

Εικόνα 47 
Πηγή: British Journal of Radiology - Supplement 25, “Central Axis Depth Dose Data for Use in
Radiotherapy: 1996”
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16.2 Λίστα συμβατών γραμμικών επιταχυντών/MLC:
iPlan RT Dose 4.1.x

Γραμμικοί επιταχυντές

Κατασκευαστής
γραμμικού επιτα-
χυντή

Συνδυασμός MLC/
γραμμικού επιτα-
χυντή

Σύμμορφη
δέσμη

Στατικό τό-
ξο

Δυναμικό
τόξο

Δυναμική
ακτινοθε-
ραπεία
διαμορ-
φούμε-
νης έντα-
σης

Ακτινοθε-
ραπεία
διαμορ-
φούμενης
έντασης
step-and-
shoot

Monte
Carlo

Brainlab/MHI Vero/MLC 60 x x x x x

Varian Novalis x x x x x x

Varian Novalis Tx (HD120) x x x x x x

Varian
Novalis powered by
TrueBeam STx
(HD120)

x x x x x x

Varian
Γραμμικός επιταχυ-
ντής Varian -
Brainlab m3

x x x x x x

Varian

Γραμμικός επιταχυ-
ντής Varian -
MLC-52 / MLC-80 /
MLC-120 / HD120

x x x x x x

Varian Varian TrueBeam -
MLC-120 / HD120 x x x x x x

Siemens

Γραμμικός επιταχυ-
ντής Siemens -
Brainlab m3
Advanced Siemens
Integration

Διατίθεται για τα

PRIMUS, ONCOR,

ONCOR 160 και

ARTISTE

x x x x x

Siemens
Γραμμικός επιταχυ-
ντής Siemens - 3-D
MLC58

x x x x

Siemens
Γραμμικός επιταχυ-
ντής Siemens - 3-D
MLC82

x x x x

Siemens
Γραμμικός επιταχυ-
ντής Siemens -
ModuLeaf

x x x

Siemens
Γραμμικός επιταχυ-
ντής Siemens - 3-D
MLC160

x x x x

Elekta Elekta - MLCi x x x x

Elekta
Γραμμικός επιταχυ-
ντής Elekta - Beam
Modulator

x x x x

Λίστα συμβατών γραμμικών επιταχυντών/MLC: iPlan RT Dose 4.1.x
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16.3 Λίστα συμβατών γραμμικών επιταχυντών/MLC:
iPlan RT 4.5.2

Γραμμικοί επιταχυντές

Κατα-
σκευα-
στής
γραμμι-
κού επι-
ταχυντή

Συνδυα-
σμός MLC/
γραμμικού
επιταχυ-
ντή

Σύμμορ-
φη δέ-
σμη

Στατικό
τόξο

Δυναμι-
κό τόξο

Δυναμι-
κή ακτι-
νοθερα-
πεία
διαμορ-
φούμε-
νης
έντασης

Ακτινο-
θερα-
πεία
διαμορ-
φούμε-
νης
έντασης
step-
and-
shoot

Monte
Carlo

Hybrid
Arc

FFF για
κώνους*

FFF
εστια-
σμένης
δέσμης*

Brainlab/
MHI

Vero/MLC
60 x x x x x x

Varian Novalis x x x x x x x

Varian Novalis Tx
(HD120) x x x x x x x

Varian

Novalis
powered by
TrueBeam
STx
(HD120)

x x x x x x x x x

Varian

Γραμμικός
επιταχυ-
ντής Varian
- Brainlab
m3

x x x x x x x

Varian

Γραμμικός
επιταχυ-
ντής Varian
- MLC-52 /
MLC-80 /
MLC-120 /
HD120

x x x x x x x

Varian

Varian
TrueBeam
-
MLC-120 /
HD120

x x x x x x x x x

Siemens

Γραμμικός
επιταχυ-
ντής
Siemens -
Brainlab
m3
Advanced
Siemens
Integration

Διατίθεται για

τα PRIMUS,

ONCOR,

ONCOR 160

και ARTISTE

x x x x x x x x
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Κατα-
σκευα-
στής
γραμμι-
κού επι-
ταχυντή

Συνδυα-
σμός MLC/
γραμμικού
επιταχυ-
ντή

Σύμμορ-
φη δέ-
σμη

Στατικό
τόξο

Δυναμι-
κό τόξο

Δυναμι-
κή ακτι-
νοθερα-
πεία
διαμορ-
φούμε-
νης
έντασης

Ακτινο-
θερα-
πεία
διαμορ-
φούμε-
νης
έντασης
step-
and-
shoot

Monte
Carlo

Hybrid
Arc

FFF για
κώνους*

FFF
εστια-
σμένης
δέσμης*

Siemens

Γραμμικός
επιταχυ-
ντής
Siemens -
3-D MLC58

x x x x

Siemens

Γραμμικός
επιταχυ-
ντής
Siemens -
3-D MLC82

x x x x x x

Siemens

Γραμμικός
επιταχυ-
ντής
Siemens -
3-D
MLC160

x x x x x x

Siemens

Γραμμικός
επιταχυ-
ντής
Siemens -
ModuLeaf

x x x x x x

Elekta Elekta -
MLCi x x x x

Elekta

Γραμμικός
επιταχυ-
ντής Elekta
- Beam
Modulator

x x x x x

* FFF μόνο για Varian TrueBeam και Siemens ARTISTE και ONCOR.

Λίστα συμβατών γραμμικών επιταχυντών/MLC: iPlan RT 4.5.2
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16.4 Λίστα συμβατών γραμμικών επιταχυντών/MLC:
iPlan RT 4.5.3

Γραμμικοί επιταχυντές

Κατα-
σκευα-
στής
γραμμι-
κού επι-
ταχυντή

Συνδυα-
σμός MLC/
γραμμικού
επιταχυ-
ντή

Σύμμορ-
φη δέ-
σμη

Στατικό
τόξο

Δυναμι-
κό τόξο

Δυναμι-
κή ακτι-
νοθερα-
πεία
διαμορ-
φούμε-
νης
έντασης

Ακτινο-
θερα-
πεία
διαμορ-
φούμε-
νης
έντασης
step-
and-
shoot

Monte
Carlo

Hybrid
Arc

FFF για
κώνους*

FFF
εστια-
σμένης
δέσμης*

Brainlab/
MHI

Vero/MLC
60 x x x x x x

Varian Novalis x x x x x x x

Varian Novalis Tx
(HD120) x x x x x x x

Varian

Novalis
powered by
TrueBeam
STx
(HD120)

x x x x x x x x x

Varian

Γραμμικός
επιταχυ-
ντής Varian
- Brainlab
m3

x x x x x x x

Varian

Γραμμικός
επιταχυ-
ντής Varian
- MLC-52 /
MLC-80 /
MLC-120 /
HD120

x x x x x x x

Varian

Varian
TrueBeam
-
MLC-120 /
HD120

x x x x x x x x x

Siemens

Γραμμικός
επιταχυ-
ντής
Siemens -
Brainlab
m3
Advanced
Siemens
Integration

Διατίθεται για

τα PRIMUS,

ONCOR,

ONCOR 160

και ARTISTE

x x x x x x x x
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Κατα-
σκευα-
στής
γραμμι-
κού επι-
ταχυντή

Συνδυα-
σμός MLC/
γραμμικού
επιταχυ-
ντή

Σύμμορ-
φη δέ-
σμη

Στατικό
τόξο

Δυναμι-
κό τόξο

Δυναμι-
κή ακτι-
νοθερα-
πεία
διαμορ-
φούμε-
νης
έντασης

Ακτινο-
θερα-
πεία
διαμορ-
φούμε-
νης
έντασης
step-
and-
shoot

Monte
Carlo

Hybrid
Arc

FFF για
κώνους*

FFF
εστια-
σμένης
δέσμης*

Siemens

Γραμμικός
επιταχυ-
ντής
Siemens -
3-D MLC58

x x x x

Siemens

Γραμμικός
επιταχυ-
ντής
Siemens -
3-D MLC82

x x x x x x

Siemens

Γραμμικός
επιταχυ-
ντής
Siemens -
3-D
MLC160

x x x x x x

Siemens

Γραμμικός
επιταχυ-
ντής
Siemens -
ModuLeaf

x x x x x x

Elekta Elekta -
MLCi x x x x

Elekta

Γραμμικός
επιταχυ-
ντής Elekta
- Beam
Modulator

x x x x x

Elekta

Γραμμικός
επιταχυ-
ντής Elekta
- MLCi2 -
μη-συμ-
πλοκή

x x x x

Elekta

Γραμμικός
επιταχυ-
ντής Elekta
- MLCi2-
συμπλοκή

x x x x x x

Elekta

Γραμμικός
επιταχυ-
ντής Elekta
- Agility

x x x x x x x

* FFF μόνο για Varian TrueBeam και Siemens ARTISTE και ONCOR.

Λίστα συμβατών γραμμικών επιταχυντών/MLC: iPlan RT 4.5.3
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16.5 Λίστα συμβατών γραμμικών επιταχυντών/MLC:
iPlan RT 4.5.4

Γραμμικοί επιταχυντές

Συνδυασμός MLC/
γραμμικού επιταχυ-
ντή

Σύμμορ-
φη δέ-
σμη

Στατικό
τόξο

Δυνα-
μικό
τόξο

Δυναμι-
κή ακτι-
νοθερα-
πεία
διαμορ-
φούμε-
νης
έντασης

Ακτινο-
θερα-
πεία
δια-
μορ-
φούμε-
νης
έντα-
σης
step-
and-
shoot

Monte
Carlo

Hybrid
Arc

FFF
κώ-
νων*

FFF
εστια-
σμένης
δέ-
σμης*

FFF
Monte
Carlo*

Vero / MLC 60 x x x x x x

Novalis Classic x x x x x x x

Novalis Tx (HD120) x x x x x x x x x x

Γραμμικός επιταχυ-
ντής Varian - Brainlab
m3

x x x x x x x x x x

Γραμμικός επιταχυ-
ντής Varian -
MLC-52 / MLC-80 /
MLC-120 /
MLC-120HD

x x x x x x x x x x

Varian TrueBeam -
MLC-120 / HD120 x x x x x x x x x x

Γραμμικός επιταχυ-
ντής Siemens -
Brainlab m3
Advanced Siemens
Integration Διατίθεται
για τα PRIMUS,
ONCOR, ONCOR
120 και ARTISTE

x x x x x x x x x

Γραμμικός επιταχυ-
ντής Siemens - 3-D
MLC58

x x x x

Γραμμικός επιταχυ-
ντής Siemens - 3-D
MLC82

x x x x x x x

Γραμμικός επιταχυ-
ντής Siemens - 3-D
MLC160

x x x x x x x

Γραμμικός επιταχυ-
ντής Siemens -
ModuLeaf

x x x x x x x

Elekta MLCi x x x x

Γραμμικός επιταχυ-
ντής Elekta - Beam
Modulator

x x x x x x
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Συνδυασμός MLC/
γραμμικού επιταχυ-
ντή

Σύμμορ-
φη δέ-
σμη

Στατικό
τόξο

Δυνα-
μικό
τόξο

Δυναμι-
κή ακτι-
νοθερα-
πεία
διαμορ-
φούμε-
νης
έντασης

Ακτινο-
θερα-
πεία
δια-
μορ-
φούμε-
νης
έντα-
σης
step-
and-
shoot

Monte
Carlo

Hybrid
Arc

FFF
κώ-
νων*

FFF
εστια-
σμένης
δέ-
σμης*

FFF
Monte
Carlo*

Γραμμικός επιταχυ-
ντής Elekta - MLCi2 -
μη-συμπλοκή

x x x x

Γραμμικός επιταχυ-
ντής Elekta - MLCi2 -
συμπλοκή

x x x x x x

Γραμμικός επιταχυ-
ντής Elekta - Apex** x x x x

Γραμμικός επιταχυ-
ντής Elekta - Agility x x x x x x x x x x

* μόνο για τα Elekta Versa HD, Novalis Tx, Siemens ARTISTE, Siemens ONCOR, Varian Trilogy
και Varian TrueBeam
** απαιτείται ενσωμάτωση με το Elekta/Mosaiq

Λίστα συμβατών γραμμικών επιταχυντών/MLC: iPlan RT 4.5.4
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18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
18.1 Οδηγίες μέτρησης BrainSCAN - Εστιασμένη

δέσμη

Πεδίο εφαρμογής

Οι πληροφορίες στο παρόν παράρτημα ισχύουν μόνο για το σύστημα σχεδιασμός θεραπείας
BrainSCAN.
Το παρόν παράρτημα αντικαθιστά το κεφάλαιο 5 αυτού του οδηγού (Σελίδα 71). Για τη βελτίωση
της ακρίβειας των υπολογισμών δόσης στο BrainSCAN, ο συνδυασμός μεγέθους διαφραγμάτων
και μεγέθους πεδίου MLC για τις μετρήσεις συντελεστή σκέδασης εστιασμένης δέσμης έχει
προσαρμοστεί στην ειδική εφαρμογή του αλγόριθμου εστιασμένης δέσμης BrainSCAN.
Όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες στον Τεχνικό οδηγό αναφοράς, Θέματα φυσικής της Brainlab
εξακολουθούν να ισχύουν και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μαζί με τις πληροφορίες που
παρέχονται στο παρόν παράρτημα.
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18.2 Δεδομένα δέσμης για Brainlab m3 (Varian, Elekta,
Siemens Mevatron, Primus, MLC Oncor 82
φύλλων)

Λίστα ελέγχου (πρότυπο αρχείο Excel της Brainlab, ΦΟΡΜΑ 09-751)

Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Βαθμονόμηση γραμμικού επιταχυντή (NLOut) με χρήση του βαθμονομημένου θαλάμου:
• Διάφραγμα: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Σελίδα 50. ☐

Διαρροή στον περιβάλλοντα χώρο για ανοικτά και κλειστά διαφράγματα, χρησιμοποιώντας το
βαθμονομημένο θάλαμο:
• Καταχωρήστε την τιμή NLOut στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε τις τιμές διαρροής στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε την τιμή SSD και το βάθος κανονικοποίησης στο πρότυπο αρχείο Excel
Ανοικτό πεδίο:
• Διάφραγμα: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Σελίδα 53. ☐

Προφίλ δόσης βάθους (PDD/TPR) χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή
υψηλής ανάλυσης:
• Πεδία MLC (διαφράγματα)

6 x 6 (8 x 8), 12 x 12 (14 x 14), 18 x 18 (20 x 20), 30 x 30 (32 x 32), 42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60), 80 x 80 (80 x 80), 100 x 100 (98 x 98) [mm²]
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τις τιμές TPR ή PDD στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
(βλ. σελίδα 55).

Σελίδα 55. ☐

Συντελεστές σκέδασης χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή υψηλής ανά-
λυσης:
• Πεδία διαφράγματος

6 x 6, 12 x 12, 18 x 18, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100 [mm²]
• Πεδία MLC

6 x 6, 12 x 12, 18 x 18, 24 x 24, 30 x 30, 36 x 36, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100 [mm²]
Μια ενδεικτική μήτρα παρέχεται στη σελίδα 344. Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισ-
άγετε τους συντελεστές σκέδασης στο πρότυπο αρχείο Excel που παρέχεται από τη
Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
με κατάλληλη διασταυρούμενη βαθμονόμηση (βλ. Σελίδα 57).

Σελίδα 57. ☐

Διαγώνια ακτινικά προφίλ χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού:
• Αφαίρεση MLC m3
• Συμπτυγμένα διαφράγματα
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα διαγώνια ακτινικά προφίλ στο πρότυπο αρ-
χείο Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 59. ☐

Εγκάρσια προφίλ χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης:
• Πεδίο MLC: 100 x 100 mm2

• Πεδίο διαφραγμάτων: 98 x 98 mm2

Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα εγκάρσια προφίλ στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 62. ☐
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Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Δυναμική μετατόπιση φύλλου (μόνο με δυναμική ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης)
χρησιμοποιώντας το βαθμονομημένο ανιχνευτή:
• Για την ακτινοβόληση των δυναμικών κενών μεταξύ φύλλων, χρησιμοποιήστε τα αρχεία

MLC: “M3_1.d01”, “M3_5.d01”, … , “M3_100.d01”.
• Σε κάθε περίπτωση: χορηγήστε 300 MU σε ρυθμό δόσης 300 MU/min.
Υπολογίστε τη δυναμική μετατόπιση φύλλου χρησιμοποιώντας το πρότυπο αρχείο Excel που
παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 67. ☐

Προωθήστε τα δεδομένα της ολοκληρωμένης μέτρησης (πρότυπο αρχείο Excel) είτε απευ-
θείας στα κεντρικά γραφεία της Brainlab (radio.physics@brainlab.com) είτε στο μηχανικό
υποστήριξης της περιοχής σας.

☐

Προετοιμάστε το απαιτούμενο προφίλ δέσμης χρησιμοποιώντας το Beam Profile Editor /
Physics Administration (τρόπος λειτουργίας Machine Profile). ☐
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18.2.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Ενδεικτική μήτρα

Τα δεδομένα που μετρώνται για το δικό σας γραμμικό επιταχυντή μπορεί να διαφέρουν.
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το παράδειγμα κλινικά.

Ρυθμίσεις διαφραγμάτων [mm]

Μεγέθη
πεδίου
MLC
[mm²]

6 x 6 12 x 12 18 x 18 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 100

6 x 6 0,601 0,605 0,606 0,607 0,608 0,608 0,609

12 x 12 0,605 0,746 0,759 0,765 0,766 0,766 0,768

18 x 18 0,605 0,756 0,796 0,814 0,815 0,815 0,817

24 x 24 0,605 0,756 0,810 0,838 0,840 0,841 0,842

30 x 30 0,605 0,756 0,810 0,858 0,860 0,860 0,862

36 x 36 0,605 0,756 0,810 0,876 0,878 0,880 0,880

42 x 42 0,605 0,756 0,810 0,880 0,894 0,896 0,897

60 x 60 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,936 0,937

80 x 80 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 0,972

100 x 100 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 1,000

Brainlab m3: Πιθανοί μετρούμενοι συντελεστές σκέδασης (μόνο παραδείγματα)
• Τα γκρι πεδία πρέπει να μετρώνται σε κάθε περίπτωση.
• Τα λευκά πεδία αντιπροσωπεύουν τους συνδυασμούς MLC και διαφραγμάτων που δεν
συνιστώνται για χρήση με το λογισμικό σχεδιασμού ακτινοθεραπείας της Brainlab.
Λεπτομέρειες παρέχονται στην ενότητα Σελίδα 42.

• Τα κενά πεδία δεν επιτρέπονται (βλ. Σελίδα 57).
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18.2.2 Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Brainlab m3: Ρύθμιση πεδίου MLC για μετρήσεις προφίλ (κατεύθυνση X και Y):

Εικόνα 48 

Ανοικτά φύλλα:
Αρ. φύλλου: 2-4, 7-20, 24-25

Κλειστά φύλλα

Θέση φύλλου κατά
IEC 1217 -40 mm και +40 mm -50 mm
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18.3 Δεδομένα δέσμης για σύστημα Novalis

Λίστα ελέγχου (πρότυπο αρχείο Excel της Brainlab, ΦΟΡΜΑ 09-752)

Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Βαθμονόμηση γραμμικού επιταχυντή (NLOut) με χρήση του βαθμονομημένου θαλάμου:
• Διάφραγμα: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Σελίδα 50. ☐

Διαρροή στον περιβάλλοντα χώρο για ανοικτά και κλειστά διαφράγματα, χρησιμοποιώντας το
βαθμονομημένο θάλαμο:
• Καταχωρήστε την τιμή NLOut στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε τις τιμές διαρροής στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε την τιμή SSD και το βάθος κανονικοποίησης στο πρότυπο αρχείο Excel
Ανοικτό πεδίο:
• Διάφραγμα: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Σελίδα 53. ☐

Προφίλ δόσης βάθους (PDD/TPR) χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή
υψηλής ανάλυσης:
• Πεδία MLC (διαφράγματα)

6 x 6 (8 x 8), 12 x 12 (14 x 14), 18 x 18 (20 x 20), 30 x 30 (32 x 32), 42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60), 80 x 80 (80 x 80), 100 x 100 (98 x 98) [mm²]
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τις τιμές TPR ή PDD στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
(βλ. σελίδα 55).

Σελίδα 55. ☐

Συντελεστές σκέδασης χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή υψηλής ανά-
λυσης:
• Πεδία διαφράγματος

6 x 6, 12 x 12, 18 x 18, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100 [mm²]
• Πεδία MLC

6 x 6, 12 x 12, 18 x 18, 24 x 24, 30 x 30, 36 x 36, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100 [mm²]
Μια ενδεικτική μήτρα παρέχεται στη σελίδα 348. Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισ-
άγετε τους συντελεστές σκέδασης στο πρότυπο αρχείο Excel που παρέχεται από τη
Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
με κατάλληλη διασταυρούμενη βαθμονόμηση (βλ. Σελίδα 57).

Σελίδα 57. ☐

Διαγώνια ακτινικά προφίλ χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού:
• Πεδίο MLC: 100 x 100 mm²
• Πεδίο διαφραγμάτων: 98 x 98 mm²
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα διαγώνια ακτινικά προφίλ στο πρότυπο αρ-
χείο Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 59. ☐

Εγκάρσια προφίλ χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης:
• Πεδίο διαφραγμάτων: 98 x 98 [mm²]
• Πεδία MLC (βλ. σελίδα 349)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα εγκάρσια προφίλ στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 62. ☐

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Novalis
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Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Δυναμική μετατόπιση φύλλου (μόνο με δυναμική ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης)
χρησιμοποιώντας το βαθμονομημένο ανιχνευτή:
• Για την ακτινοβόληση των δυναμικών κενών μεταξύ φύλλων, χρησιμοποιήστε τα αρχεία

MLC: “M3_1.d01”, “M3_5.d01”, … , “M3_100.d01”.
• Σε κάθε περίπτωση: χορηγήστε 300 MU σε ρυθμό δόσης 300 MU/min.
Υπολογίστε τη δυναμική μετατόπιση φύλλου χρησιμοποιώντας το πρότυπο αρχείο Excel που
παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 67. ☐

Προωθήστε τα δεδομένα της ολοκληρωμένης μέτρησης (πρότυπο αρχείο Excel) είτε απευ-
θείας στα κεντρικά γραφεία της Brainlab (radio.physics@brainlab.com) είτε στο μηχανικό
υποστήριξης της περιοχής σας.

☐

Προετοιμάστε το απαιτούμενο προφίλ δέσμης χρησιμοποιώντας το Beam Profile Editor /
Physics Administration (τρόπος λειτουργίας Machine Profile). ☐

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
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18.3.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Ενδεικτική μήτρα

Τα δεδομένα που μετρώνται για το δικό σας γραμμικό επιταχυντή μπορεί να διαφέρουν.
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το παράδειγμα κλινικά.

Ρυθμίσεις διαφραγμάτων [mm]

Μεγέθη
πεδίου
MLC
[mm²]

6 x 6 12 x 12 18 x 18 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 100

6 x 6 0,601 0,605 0,606 0,607 0,608 0,608 0,609

12 x 12 0,605 0,746 0,759 0,765 0,766 0,766 0,768

18 x 18 0,605 0,756 0,796 0,814 0,815 0,815 0,817

24 x 24 0,605 0,756 0,810 0,838 0,840 0,841 0,842

30 x 30 0,605 0,756 0,810 0,858 0,860 0,860 0,862

36 x 36 0,605 0,756 0,810 0,876 0,878 0,880 0,880

42 x 42 0,605 0,756 0,810 0,880 0,894 0,896 0,897

60 x 60 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,936 0,937

80 x 80 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 0,972

100 x 100
 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 1,000

Σύστημα Novalis: Πιθανοί μετρούμενοι συντελεστές σκέδασης (μόνο παραδείγματα)
• Τα γκρι πεδία πρέπει να μετρώνται σε κάθε περίπτωση.
• Τα λευκά πεδία αντιπροσωπεύουν τους συνδυασμούς MLC και διαφραγμάτων που δεν
συνιστώνται για χρήση με το λογισμικό σχεδιασμού ακτινοθεραπείας της Brainlab.
Λεπτομέρειες παρέχονται στην ενότητα Σελίδα 42.

• Τα κενά πεδία δεν επιτρέπονται (βλ. Σελίδα 57).

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Novalis
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18.3.2 Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σύστημα Novalis: Ρύθμιση πεδίου MLC για μετρήσεις προφίλ (κατεύθυνση X και Y):

Εικόνα 49 

Ανοικτά φύλλα:
Αρ. φύλλου: 2-4, 7-20, 24-25

Κλειστά φύλλα

Θέση φύλλου κατά
IEC 1217 -40 mm και +40 mm -50 mm

Παραπομπές

Για περισσότερα παραδείγματα δοσιμετρικών χαρακτηριστικών του συστήματος Novalis,
ανατρέξτε στους Yin et al., 2002 (βλ. γενικές παραπομπές που παρέχονται στη σελίδα 337).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
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18.4 Δεδομένα δέσμης για σύστημα Siemens 3-D (58
και 82 φύλλων)

Λίστα ελέγχου (πρότυπο αρχείο Excel της Brainlab, ΦΟΡΜΑ 09-753)

Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Βαθμονόμηση γραμμικού επιταχυντή (NLOut) με χρήση του βαθμονομημένου θαλάμου:
• Άνοιγμα διαφράγματος Y: 100 mm
• Πεδίο MLC: 100 x 110 mm²

Σελίδα 50. ☐

Διαρροή στον περιβάλλοντα χώρο για ανοικτά και κλειστά διαφράγματα, χρησιμοποιώντας το
βαθμονομημένο θάλαμο:
• Καταχωρήστε την τιμή NLOut στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε τις τιμές διαρροής στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε την τιμή SSD και το βάθος κανονικοποίησης στο πρότυπο αρχείο Excel
Ανοικτό πεδίο:
• Άνοιγμα διαφράγματος Y: 100 mm
• Πεδίο MLC (διατομή επιπέδων x εντός επιπέδου): 100 x 110 mm²

Σελίδα 53. ☐

Προφίλ δόσης βάθους (PDD/TPR) χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή
υψηλής ανάλυσης:
• Πεδία MLC (διάφραγμα Υ)

10 x 10 (12), 30 x 30 (32), 50 x 50 (50), 70 x 70 (70), 90 x 90 (90), 130 x 130 (130),
190 x 190 (190), 270 x 270 (270), 400 x 400 (400) [mm²]
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τις τιμές TPR ή PDD στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
(βλ. σελίδα 55).

Σελίδα 55. ☐

Συντελεστές σκέδασης χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή υψηλής ανά-
λυσης:
• Ανοίγματα διαφράγματος Y

10, 30, 50, 70, 90, 130, 190, 270, 400 [mm]
• Πεδία MLC

10 x 10, 30 x 30, 50 x 50, 70 x 70, 90 x 90, 130 x 130, 190 x 190, 270 x 270, 400 x 400
[mm²]
Μια ενδεικτική μήτρα παρέχεται στη σελίδα 352. Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισ-
άγετε τους συντελεστές σκέδασης στο πρότυπο αρχείο Excel που παρέχεται από τη
Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
με κατάλληλη διασταυρούμενη βαθμονόμηση (βλ. Σελίδα 57).

Σελίδα 57. ☐

Διαγώνια ακτινικά προφίλ χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού:
• Συμπτυγμένα διαφράγματα, άνοιγμα Y 400 mm
• Συμπτυγμένα φύλλα MLC, μέγεθος πεδίου 400 x 400 mm2

Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα διαγώνια ακτινικά προφίλ στο πρότυπο αρ-
χείο Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 59. ☐

Εγκάρσια προφίλ χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης:
• Ανοίγματα διαφράγματος Y
Διάφραγμα Y1 στα -57 mm, διάφραγμα Y2 στα 77 mm (περιθώριο 2 mm για άνοιγμα πεδίου
MLC)
• Πεδία MLC (βλ. σελίδα 353)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα εγκάρσια προφίλ στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 62. ☐

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Siemens 3-D (58 και 82 φύλλων)
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Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Προωθήστε τα δεδομένα της ολοκληρωμένης μέτρησης (πρότυπο αρχείο Excel) είτε απευ-
θείας στα κεντρικά γραφεία της Brainlab (radio.physics@brainlab.com) είτε στο μηχανικό
υποστήριξης της περιοχής σας.

☐

Προετοιμάστε το απαιτούμενο προφίλ δέσμης χρησιμοποιώντας το Beam Profile Editor /
Physics Administration (τρόπος λειτουργίας Machine Profile). ☐
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18.4.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Ενδεικτική μήτρα

Τα δεδομένα που μετρώνται για το δικό σας γραμμικό επιταχυντή μπορεί να διαφέρουν.
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το παράδειγμα κλινικά.

Ρυθμίσεις μεγέθους πεδίου διαφράγματος Υ [mm]

Μεγέθη
πεδίου
MLC
[mm²]

10 30 50 70 90 130 190 270 400

10 x 10 0,6760 0,6790 0,6810 0,6800 0,6810 0,6840 0,6860 0,6920 0,6920

30 x 30 0,6905 0,7800 0,7870 0,7870 0,7880 0,7920 0,7930 0,8010 0,8010

50 x 50 0,6905 0,7830 0,8230 0,8260 0,8270 0,8310 0,8330 0,8420 0,8420

70 x 70 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8530 0,8560 0,8580 0,8660 0,8660

90 x 90 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8800 0,8880 0,8930 0,8980 0,8980

130 x
130 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8800 0,9200 0,9250 0,9320 0,9320

190 x
190 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8800 0,9200 0,9410 0,9520 0,9600

270 x
270 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8800 0,9200 0,9410 0,9770 0,9820

400 x
400 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8800 0,9200 0,9410 0,9770 1,0050

Σύστημα Siemens 3-D (58 και 82 φύλλων): Πιθανοί μετρούμενοι συντελεστές σκέδασης (μόνο
παραδείγματα)
• Τα γκρι πεδία πρέπει να μετρώνται σε κάθε περίπτωση.
• Τα λευκά πεδία αντιπροσωπεύουν τους συνδυασμούς MLC και διαφραγμάτων που δεν
συνιστώνται για χρήση με το λογισμικό σχεδιασμού ακτινοθεραπείας της Brainlab.
Λεπτομέρειες παρέχονται στην ενότητα Σελίδα 42.

• Τα κενά πεδία δεν επιτρέπονται (βλ. Σελίδα 57).

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Siemens 3-D (58 και 82 φύλλων)
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18.4.2 Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σύστημα Siemens 3-D (58 και 82 φύλλων): Ρύθμιση πεδίου MLC για μετρήσεις προφίλ
(κατεύθυνση X και Y):

Εικόνα 50 

Ανοιχτά φύλλα για κατευθυντήρα
3-D MLC 58: Αρ. φύλλου: 10,
13-17, 19-22
Ανοιχτά φύλλα για κατευθυντήρα
3-D MLC 82: Αρ. φύλλου: 16,
19-23, 25-28

Κλειστά φύλλα:

Θέση φύλλου κατά
IEC 1217 -25 mm και +95 mm -25 mm

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Τεχνικός οδηγός αναφοράς Αναθ. 1.8 Θέματα φυσικής της Brainlab 353



18.5 Δεδομένα δέσμης για σύστημα Siemens
ModuLeaf

Λίστα ελέγχου (πρότυπο αρχείο Excel της Brainlab, ΦΟΡΜΑ 09-754)

Οι προδιαγραφές μεγέθους πεδίου διαφραγμάτων και MLC στον παρακάτω πίνακα
βασίζονται σε ένα ισοκεντρικό εύρος φύλλου 2,5 mm. Αυτή είναι μια τιμή κατά προσέγγιση
για το σύστημα ModuLeaf, προσαρτημένο σε ένα γραμμικό επιταχυντή Siemens με SCD
στα 678,6 mm ή σε ένα γραμμικό επιταχυντή Elekta με SCD στα 673,6 mm. Για
εγκαταστάσεις με SCD εκτός αυτού του εύρους, τα μεγέθη πεδίου πρέπει να
προσαρμόζονται ανάλογα.

Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Λάβετε την απόσταση πηγής-κατευθυντήρα (SCD) από το σύστημα MLC και καταχωρήστε
την τιμή στο πρότυπο αρχείο Excel. ☐

Βαθμονόμηση γραμμικού επιταχυντή (NLOut) με χρήση του βαθμονομημένου θαλάμου. Σελίδα 50. ☐

Διαρροή στον περιβάλλοντα χώρο για ανοικτά και κλειστά διαφράγματα, χρησιμοποιώντας το
βαθμονομημένο θάλαμο:
• Καταχωρήστε την τιμή NLOut στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε τις τιμές διαρροής στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε την τιμή SSD και το βάθος κανονικοποίησης στο πρότυπο αρχείο Excel

Σελίδα 53. ☐

Προφίλ δόσης βάθους (PDD/TPR) χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή
υψηλής ανάλυσης:
• Πεδία MLC (διαφραγμάτων) (διατομή επιπέδων x εντός επιπέδου)

5 x 5 (8 x 8), 10 x 10 (12 x 12), 15 x 15 (18 x 18), 20 x 20 (22 x 22), 30 x 30 (32 x 32),
40 x 40 (42 x 42), 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 100 [mm²]
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τις τιμές TPR ή PDD στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab. Χρησιμοποιείτε πάντα ισοδύναμα μεγέθη τετράγωνου
πεδίου (δηλ. 120 x 100 mm² → 109 mm).
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
(βλ. σελίδα 55).

Σελίδα 55. ☐

Συντελεστές σκέδασης χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή υψηλής ανά-
λυσης:
• Πεδία διαφραγμάτων (διατομή επιπέδων x εντός επιπέδου)

5 x 5, 10 x 10, 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 100 [mm²]
• Πεδία MLC (διατομή επιπέδων x εντός επιπέδου)

5 x 5, 10 x 10, 15 x 15, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 100
[mm²]
Μια ενδεικτική μήτρα παρέχεται στη σελίδα 356. Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισ-
άγετε τους συντελεστές σκέδασης στο πρότυπο αρχείο Excel που παρέχεται από τη
Brainlab. Χρησιμοποιείτε πάντα ισοδύναμα μεγέθη τετράγωνου πεδίου (δηλ. 120 x 100 mm²
→ 109 mm).
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
με κατάλληλη διασταυρούμενη βαθμονόμηση (βλ. Σελίδα 57).

Σελίδα 57. ☐

Διαγώνια ακτινικά προφίλ χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού:
• Πεδίο MLC: 120 x 100 mm2

• Πεδίο διαφραγμάτων: 120 x 100 mm2

Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα διαγώνια ακτινικά προφίλ στο πρότυπο αρ-
χείο Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 59. ☐

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Siemens ModuLeaf
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Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Εγκάρσια προφίλ χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης:
• Πεδίο διαφραγμάτων (διατομή επιπέδων x εντός επιπέδου) 100 x 100 mm²
• Πεδία MLC (βλ. σελίδα 357)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα εγκάρσια προφίλ στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 62. ☐

Προωθήστε τα δεδομένα της ολοκληρωμένης μέτρησης (πρότυπο αρχείο Excel) είτε απευ-
θείας στα κεντρικά γραφεία της Brainlab (radio.physics@brainlab.com) είτε στο μηχανικό
υποστήριξης της περιοχής σας.

☐

Προετοιμάστε το απαιτούμενο προφίλ δέσμης χρησιμοποιώντας το Beam Profile Editor /
Physics Administration (τρόπος λειτουργίας Machine Profile). ☐

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
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18.5.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Ενδεικτική μήτρα

Τα δεδομένα που μετρώνται για το δικό σας γραμμικό επιταχυντή μπορεί να διαφέρουν.
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το παράδειγμα κλινικά.

Ρυθμίσεις διαφραγμάτων [mm]

Μεγέθη
πεδίου
MLC
[mm²]

5 x 5 10 x 10 20 x 20 40 x 40 60 x 60 80 x 80 100 x 100 120 x 100
(109²)

5 x 5 0,423 0,468 0,470 0,471 0,472 0,474 0,474 0,475

10 x 10 0,451 0,723 0,737 0,738 0,737 0,744 0,745 0,744

15 x 15 0,451 0,743 0,815 0,828 0,830 0,831 0,832 0,832

20 x 20 0,451 0,743 0,848 0,867 0,874 0,875 0,876 0,876

30 x 30 0,451 0,743 0,868 0,897 0,910 0,917 0,920 0,920

40 x 40 0,451 0,743 0,868 0,912 0,927 0,937 0,943 0,945

60 x 60 0,451 0,743 0,868 0,919 0,950 0,963 0,971 0,973

80 x 80 0,451 0,743 0,868 0,919 0,950 0,979 0,990 0,993

100 x 100 0,451 0,743 0,868 0,919 0,950 0,979 1,000 1,007

120 x 100
(109²) 0,451 0,743 0,868 0,919 0,950 0,979 1,000 1,009

Σύστημα Siemens ModuLeaf: Πιθανοί μετρούμενοι συντελεστές σκέδασης (μόνο παραδείγματα)
• Τα γκρι πεδία πρέπει να μετρώνται σε κάθε περίπτωση.
• Τα λευκά πεδία αντιπροσωπεύουν τους συνδυασμούς MLC και διαφραγμάτων που δεν
συνιστώνται για χρήση με το λογισμικό σχεδιασμού ακτινοθεραπείας της Brainlab.
Λεπτομέρειες παρέχονται στην ενότητα Σελίδα 42.

• Τα κενά πεδία δεν επιτρέπονται (βλ. “Συντελεστές σκέδασης (Συντελεστές εξόδου)” στον
Τεχνικό οδηγό αναφοράς, Θέματα φυσικής της Brainlab).

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Siemens ModuLeaf
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18.5.2 Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σύστημα Siemens ModuLeaf: Ρύθμιση πεδίου MLC για μετρήσεις προφίλ (κατεύθυνση X και Y):

Εικόνα 51 

Ανοικτά φύλλα:
Αρ. φύλλου: 7-12, 15-26, 33-34

Κλειστά φύλλα: (κενό μετα-
ξύ φύλλων 5 mm)

Θέση φύλλου κατά
IEC 1217 -40 mm και +40 mm -60 mm και -55 mm

Σημαντικές σημειώσεις

• Όλα τα μεγέθη πεδίου που καθορίζονται σε αυτό το έγγραφο αναφέρονται στην τυπική
απόσταση προσάρτησης του κατευθυντήρα ModuLeaf MLC για όλους τους γραμμικούς
επιταχυντές της Siemens, που σημαίνει SCD = 678,6 mm (μετρημένη ανάμεσα στην πηγή και
στο κάτω άκρο του κατευθυντήρα). Ελέγξτε αν ο δικός σας εγκατεστημένος κατευθυντήρας
MLC χρησιμοποιεί αυτήν την τιμή SCD. Αν η τιμή SCD που χρησιμοποιείται αποκλίνει
περισσότερο από 1% από τα 678,6 mm, επικοινωνήστε με τη Brainlab για βοήθεια, καθώς τα
μεγέθη πεδίου πρέπει να ρυθμιστούν αναλόγως.

• Βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα των διαφραγμάτων δεν υπερβαίνει ποτέ τα 120 x 100 mm² ενόσω
είναι προσαρτημένος ο κατευθυντήρας MLC.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
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18.6 Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 52

Λίστα ελέγχου (πρότυπο αρχείο Excel της Brainlab, ΦΟΡΜΑ 09-755)

Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Βαθμονόμηση γραμμικού επιταχυντή (NLOut) με χρήση του βαθμονομημένου θαλάμου. Σελίδα 50. ☐

Διαρροή στον περιβάλλοντα χώρο για ανοικτά και κλειστά διαφράγματα, χρησιμοποιώντας το
βαθμονομημένο θάλαμο:
• Καταχωρήστε την τιμή NLOut στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε τις τιμές διαρροής στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε την τιμή SSD και το βάθος κανονικοποίησης στο πρότυπο αρχείο Excel

Σελίδα 53. ☐

Προφίλ δόσης βάθους (PDD/TPR) χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή
υψηλής ανάλυσης:
• Πεδία MLC (διαφράγματα)

20 x 20 (22 x 22), 40 x 40 (42 x 42), 60 x 60 (60 x 60), 80 x 80 (80 x 80), 100 x 100
(100 x 100), 140 x 140 (140 x 140), 200 x 200 (200 x 200), 290 x 256 (290 x 256) [mm²]
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τις τιμές TPR ή PDD στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
(βλ. σελίδα 55).

Σελίδα 55. ☐

Συντελεστές σκέδασης χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή υψηλής ανά-
λυσης:
• Πεδία διαφράγματος

20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200, 290 x 256 [mm²]
• Πεδία MLC

20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200, 290 x 256 [mm²]
Μια ενδεικτική μήτρα παρέχεται στη σελίδα 360. Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισ-
άγετε τους συντελεστές σκέδασης στο πρότυπο αρχείο Excel που παρέχεται από τη
Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
με κατάλληλη διασταυρούμενη βαθμονόμηση (βλ. Σελίδα 57).

Σελίδα 57. ☐

Διαγώνια ακτινικά προφίλ χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού:
• Πεδίο διαφραγμάτων: 400 x 400 [mm²]
• Συμπτυγμένα φύλλα MLC, μέγεθος πεδίου 400 x 400 mm2

Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα διαγώνια ακτινικά προφίλ στο πρότυπο αρ-
χείο Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 59. ☐

Εγκάρσια προφίλ χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης:
• Πεδίο διαφραγμάτων: 150 x 150 [mm²]
• Πεδία MLC (βλ. σελίδα 361)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα εγκάρσια προφίλ στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 62. ☐

Δυναμική μετατόπιση φύλλου (μόνο με δυναμική ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης)
χρησιμοποιώντας το βαθμονομημένο ανιχνευτή:
• Για την ακτινοβόληση των δυναμικών κενών μεταξύ φύλλων, χρησιμοποιήστε τα αρχεία

MLC: “V52_1.d01”, “V52_5.d01”, … , “V52_100.d01”.
• Σε κάθε περίπτωση: χορηγήστε 300 MU σε ρυθμό δόσης 300 MU/min.
Υπολογίστε τη δυναμική μετατόπιση φύλλου χρησιμοποιώντας το πρότυπο αρχείο Excel που
παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 67. ☐

Προωθήστε τα δεδομένα της ολοκληρωμένης μέτρησης (πρότυπο αρχείο Excel) είτε απευ-
θείας στα κεντρικά γραφεία της Brainlab (radio.physics@brainlab.com) είτε στο μηχανικό
υποστήριξης της περιοχής σας.

☐

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 52
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Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Προετοιμάστε το απαιτούμενο προφίλ δέσμης χρησιμοποιώντας το Beam Profile Editor /
Physics Administration (τρόπος λειτουργίας Machine Profile). ☐

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
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18.6.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Ενδεικτική μήτρα

Τα δεδομένα που μετρώνται για το δικό σας γραμμικό επιταχυντή μπορεί να διαφέρουν.
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το παράδειγμα κλινικά.

Ρυθμίσεις διαφραγμάτων [mm]

Μεγέθη
πεδίου
MLC
[mm²]

20 x 20 40 x 40 60 x 60 80 x 80 100 x 100 140 x 140 200 x 200 290 x 256
(272 x 272)

20 x 20 0,7825 0,7865 0,7870 0,7880 0,7920 0,7930 0,8010 0,8010

40 x 40 0,7830 0,8310 0,8490 0,8530 0,8560 0,8580 0,8660 0,8660

60 x 60 0,7830 0,8400 0,8710 0,8800 0,8880 0,8930 0,8980 0,8980

80 x 80 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9080 0,9130 0,9190 0,9190

100 x 100
 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9250 0,9320 0,9320

140 x
140 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9520 0,9600

200 x 200
 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 0,9820

290 x 256
 
(272 x 
272)

0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 1,0050

Σύστημα Varian 52: Πιθανοί μετρούμενοι συντελεστές σκέδασης (μόνο παραδείγματα)
• Τα γκρι πεδία πρέπει να μετρώνται σε κάθε περίπτωση.
• Τα λευκά πεδία αντιπροσωπεύουν τους συνδυασμούς MLC και διαφραγμάτων που δεν
συνιστώνται για χρήση με το λογισμικό σχεδιασμού ακτινοθεραπείας της Brainlab.
Λεπτομέρειες παρέχονται στην ενότητα “Τοποθέτηση κύριου διαφράγματος” στον Τεχνικό
οδηγό αναφοράς, Θέματα φυσικής της Brainlab.

• Τα κενά πεδία δεν επιτρέπονται (βλ. Σελίδα 57).
• Για τους συντελεστές σκέδασης που μετρήθηκαν για ένα ορθογώνιο πεδίο μεγέθους

290 x 256 mm², πρέπει να χρησιμοποιηθεί το ισοδύναμο τετράγωνο πεδίο μεγέθους 272 mm
στο Beam Profile Editor / Physics Administration.

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 52
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18.6.2 Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σύστημα Varian 52: Ρύθμιση πεδίου MLC για μετρήσεις προφίλ (κατεύθυνση X και Y):

Εικόνα 52 

Ανοικτά φύλλα:
Αρ. φύλλου: 9, 12-15, 17-20

Κλειστά φύλλα

Θέση φύλλου κατά
IEC 1217 -35 mm και +65 mm -50 mm

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
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18.7 Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 80

Λίστα ελέγχου (πρότυπο αρχείο Excel της Brainlab, ΦΟΡΜΑ 09-756)

Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Βαθμονόμηση γραμμικού επιταχυντή (NLOut) με χρήση του βαθμονομημένου θαλάμου. Σελίδα 50. ☐

Διαρροή στον περιβάλλοντα χώρο για ανοικτά και κλειστά διαφράγματα, χρησιμοποιώντας το
βαθμονομημένο θάλαμο:
• Καταχωρήστε την τιμή NLOut στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε τις τιμές διαρροής στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε την τιμή SSD και το βάθος κανονικοποίησης στο πρότυπο αρχείο Excel

Σελίδα 53. ☐

Προφίλ δόσης βάθους (PDD/TPR) χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή
υψηλής ανάλυσης:
• Πεδία MLC (διαφράγματα)

20 x 20 (22 x 22), 40 x 40 (42 x 42), 60 x 60 (60 x 60), 80 x 80 (80 x 80), 100 x 100
(100 x 100), 140 x 140 (140 x 140), 200 x 200 (200 x 200), 290 x 300 (290 x 300) [mm²]
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τις τιμές TPR ή PDD στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
(βλ. σελίδα 55).

Σελίδα 55. ☐

Συντελεστές σκέδασης χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή υψηλής ανά-
λυσης:
• Πεδία διαφράγματος

20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200, 290 x 300 [mm²]
• Πεδία MLC

20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200, 290 x 300 [mm²]
Μια ενδεικτική μήτρα παρέχεται στη σελίδα 364. Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισ-
άγετε τους συντελεστές σκέδασης στο πρότυπο αρχείο Excel που παρέχεται από τη
Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
με κατάλληλη διασταυρούμενη βαθμονόμηση (βλ. Σελίδα 57).

Σελίδα 57. ☐

Διαγώνια ακτινικά προφίλ χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού:
• Πεδίο διαφραγμάτων: 400 x 400 [mm²]
• Συμπτυγμένα φύλλα MLC, μέγεθος πεδίου 400 x 400 mm2

Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα διαγώνια ακτινικά προφίλ στο πρότυπο αρ-
χείο Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 59. ☐

Εγκάρσια προφίλ χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης:
• Πεδίο διαφραγμάτων: 150 x 150 [mm²]
• Πεδία MLC (βλ. σελίδα 365)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα εγκάρσια προφίλ στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 62. ☐

Δυναμική μετατόπιση φύλλου (μόνο με δυναμική ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης)
χρησιμοποιώντας το βαθμονομημένο ανιχνευτή:
• Για την ακτινοβόληση των δυναμικών κενών μεταξύ φύλλων, χρησιμοποιήστε τα αρχεία

MLC: “V80_1.d01”, “V80_5.d01”, … , “V80_100.d01”.
• Σε κάθε περίπτωση: χορηγήστε 300 MU σε ρυθμό δόσης 300 MU/min.
Υπολογίστε τη δυναμική μετατόπιση φύλλου χρησιμοποιώντας το πρότυπο αρχείο Excel που
παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 67. ☐

Προωθήστε τα δεδομένα της ολοκληρωμένης μέτρησης (πρότυπο αρχείο Excel) είτε απευ-
θείας στα κεντρικά γραφεία της Brainlab (radio.physics@brainlab.com) είτε στο μηχανικό
υποστήριξης της περιοχής σας.

☐

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 80
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Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Προετοιμάστε το απαιτούμενο προφίλ δέσμης χρησιμοποιώντας το Beam Profile Editor /
Physics Administration (τρόπος λειτουργίας Machine Profile). ☐

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
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18.7.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Ενδεικτική μήτρα

Τα δεδομένα που μετρώνται για το δικό σας γραμμικό επιταχυντή μπορεί να διαφέρουν.
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το παράδειγμα κλινικά.

Ρυθμίσεις διαφραγμάτων [mm]

Μεγέθη
πεδίου
MLC
[mm²]

20 x 20 40 x 40 60 x 60 80 x 80 100 x 100 140 x 140 200 x 200 290 x 300
(295 x 295)

20 x 20 0,7825 0,7865 0,7870 0,7880 0,7920 0,7930 0,8010 0,8010

40 x 40 0,7830 0,8310 0,8490 0,8530 0,8560 0,8580 0,8660 0,8660

60 x 60 0,7830 0,8400 0,8710 0,8800 0,8880 0,8930 0,8980 0,8980

80 x 80 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9080 0,9130 0,9190 0,9190

100 x 10
0 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9250 0,9320 0,9320

140 x 140
 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9520 0,9600

200 x 200
 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 0,9820

290 x 300
 
(295 x 
295)

0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 1,0050

Σύστημα Varian 80: Πιθανοί μετρούμενοι συντελεστές σκέδασης (μόνο παραδείγματα)
• Τα γκρι πεδία πρέπει να μετρώνται σε κάθε περίπτωση.
• Τα λευκά πεδία αντιπροσωπεύουν τους συνδυασμούς MLC και διαφραγμάτων που δεν
συνιστώνται για χρήση με το λογισμικό σχεδιασμού ακτινοθεραπείας της Brainlab.
Λεπτομέρειες παρέχονται στην ενότητα Σελίδα 42.

• Τα κενά πεδία δεν επιτρέπονται (βλ. Σελίδα 57).
• Για τους συντελεστές σκέδασης που μετρήθηκαν για ένα ορθογώνιο πεδίο μεγέθους

290 x 300 mm², πρέπει να χρησιμοποιηθεί το ισοδύναμο τετράγωνο πεδίο μεγέθους 295 mm
στο Beam Profile Editor / Physics Administration.

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 80
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18.7.2 Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σύστημα Varian 80: Ρύθμιση πεδίου MLC για μετρήσεις προφίλ (κατεύθυνση X και Y):

Εικόνα 53 

Ανοικτά φύλλα:
Αρ. φύλλου: 16, 19-22, 24-27

Κλειστά φύλλα

Θέση φύλλου κατά
IEC 1217 -35 mm και +65 mm -50 mm

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
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18.8 Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 120
(Τρόπος λειτουργίας Tυπικής ακτινοβόλησης)

Λίστα ελέγχου (πρότυπο αρχείο Excel της Brainlab, ΦΟΡΜΑ 09-757)

Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Βαθμονόμηση γραμμικού επιταχυντή (NLOut) με χρήση του βαθμονομημένου θαλάμου. Σελίδα 50. ☐

Διαρροή στον περιβάλλοντα χώρο για ανοικτά και κλειστά διαφράγματα, χρησιμοποιώντας το
βαθμονομημένο θάλαμο:
• Καταχωρήστε την τιμή NLOut στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε τις τιμές διαρροής στο πρότυπο αρχείο Excel
• Καταχωρήστε την τιμή SSD και το βάθος κανονικοποίησης στο πρότυπο αρχείο Excel

Σελίδα 53. ☐

Προφίλ δόσης βάθους (PDD/TPR) χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή
υψηλής ανάλυσης:
• Πεδία MLC (διαφράγματα)

10 x 10 (12 x 12), 20 x 20 (22 x 22), 30 x 30 (32 x 32), 40 x 40 (42 x 42), 60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80), 100 x 100 (100 x 100), 140 x 140 (140 x 140), 200 x 200 (200 x 200),
300 x 300 (300 x 300) [mm²]
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τις τιμές TPR ή PDD στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
(βλ. σελίδα 55).

Σελίδα 55. ☐

Συντελεστές σκέδασης χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού και τον ανιχνευτή υψηλής ανά-
λυσης:
• Πεδία διαφράγματος

10 x 10, 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200, 300 x 300
[mm²]
• Πεδία MLC

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200,
300 x 300 [mm²]
Μια ενδεικτική μήτρα παρέχεται στη σελίδα 368. Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισ-
άγετε τους συντελεστές σκέδασης στο πρότυπο αρχείο Excel που παρέχεται από τη
Brainlab.
Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για μικρά και μεγάλα μεγέθη πεδίου
με κατάλληλη διασταυρούμενη βαθμονόμηση (βλ. Σελίδα 57).

Σελίδα 57. ☐

Διαγώνια ακτινικά προφίλ χρησιμοποιώντας το θάλαμο ιονισμού:
• Συμπτυγμένα φύλλα MLC, μέγεθος πεδίου 400 x 400 mm2

• Συμπτυγμένα διαφράγματα, μέγεθος πεδίου 400 x 400 mm2

Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα διαγώνια ακτινικά προφίλ στο πρότυπο αρ-
χείο Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 59. ☐

Εγκάρσια προφίλ χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης:
• Πεδίο διαφραγμάτων: 150 x 150 [mm²]
• Πεδία MLC (βλ. σελίδα 369)
Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, εισάγετε τα εγκάρσια προφίλ στο πρότυπο αρχείο
Excel που παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 62. ☐

Δυναμική μετατόπιση φύλλου (μόνο με δυναμική ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης)
χρησιμοποιώντας το βαθμονομημένο ανιχνευτή:
• Για την ακτινοβόληση των δυναμικών κενών μεταξύ φύλλων, χρησιμοποιήστε τα αρχεία

MLC: “V120_1.d01”, “V120_5.d01”, … , “V120_100.d01”.
• Σε κάθε περίπτωση: χορηγήστε 300 MU σε ρυθμό δόσης 300 MU/min.
Υπολογίστε τη δυναμική μετατόπιση φύλλου χρησιμοποιώντας το πρότυπο αρχείο Excel που
παρέχεται από τη Brainlab.

Σελίδα 67. ☐

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 120 (Τρόπος λειτουργίας Tυπικής ακτινοβόλησης)
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Μέτρηση Βλ. επίσης Έτοιμο

Προωθήστε τα δεδομένα της ολοκληρωμένης μέτρησης (πρότυπο αρχείο Excel) είτε απευ-
θείας στα κεντρικά γραφεία της Brainlab (radio.physics@brainlab.com) είτε στο μηχανικό
υποστήριξης της περιοχής σας.

☐

Προετοιμάστε το απαιτούμενο προφίλ δέσμης χρησιμοποιώντας το Beam Profile Editor /
Physics Administration (τρόπος λειτουργίας Machine Profile). ☐
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18.8.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Ενδεικτική μήτρα

Τα δεδομένα που μετρώνται για το δικό σας γραμμικό επιταχυντή μπορεί να διαφέρουν.
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το παράδειγμα κλινικά.

Ρυθμίσεις διαφραγμάτων [mm]

Μεγέθη
πεδίου
MLC
[mm²]

10 x 10 20 x 20 40 x 40 60 x 60 80 x 80 100 x 100 140 x 140 200 x 200 300 x 300

10 x 10 0,6730 0,6790 0,6810 0,6800 0,6810 0,6840 0,6860 0,6920 0,6920

20 x 20 0,6760 0,7820 0,7870 0,7870 0,7880 0,7920 0,7930 0,8010 0,8010

30 x 30 0,6760 0,7830 0,8230 0,8260 0,8270 0,8310 0,8330 0,8420 0,8420

40 x 40 0,6760 0,7830 0,8350 0,8490 0,8530 0,8560 0,8580 0,8660 0,8660

60 x 60 0,6760 0,7830 0,8400 0,8710 0,8800 0,8880 0,8930 0,8980 0,8980

80 x 80 0,6760 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9080 0,9130 0,9190 0,9190

100 x 100
 0,6760 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9250 0,9320 0,9320

140 x
140 0,6760 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9520 0,9600

200 x 200
 0,6760 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 0,9820

300 x 300
 0,6760 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 1,0050

Σύστημα Varian 120 (Τρόπος λειτουργίας Tυπικής ακτινοβόλησης): Πιθανοί μετρούμενοι
συντελεστές σκέδασης (μόνο παραδείγματα)
• Τα γκρι πεδία πρέπει να μετρώνται σε κάθε περίπτωση.
• Τα λευκά πεδία αντιπροσωπεύουν τους συνδυασμούς MLC και διαφραγμάτων που δεν
συνιστώνται για χρήση με το λογισμικό σχεδιασμού ακτινοθεραπείας της Brainlab.
Λεπτομέρειες παρέχονται στην ενότητα Σελίδα 42.

• Τα κενά πεδία δεν επιτρέπονται (βλ. Σελίδα 57).

Δεδομένα δέσμης για σύστημα Varian 120 (Τρόπος λειτουργίας Tυπικής ακτινοβόλησης)
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18.8.2 Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σχήμα εγκάρσιου προφίλ

Σύστημα Varian 120 (Τρόπος λειτουργίας Tυπικής ακτινοβόλησης): Ρύθμιση πεδίου MLC για
μετρήσεις προφίλ (κατεύθυνση X και Y)

Εικόνα 54 

Ανοικτά φύλλα:
Αρ. φύλλου: 21-22, 27-34, 37-44

Κλειστά φύλλα

Θέση φύλλου κατά
IEC 1217 -35 mm και +65 mm -50 mm
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19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
19.1 Τι νέο υπάρχει σε αυτήν την αναθεώρηση του

Τεχνικού οδηγού αναφοράς
19.1.1 Λίστα αλλαγών από την αναθεώρηση 1.0 έως την αναθεώρηση 1.1

Γενικές πληροφορίες

Εκτός από μικρές τροποποιήσεις για τη βελτίωση της σαφήνειας, στην αναθεώρηση 1.1 αυτού του
Τεχνικού οδηγού αναφοράς για Θέματα φυσικής της Brainlab περιλαμβάνονται οι παρακάτω
αλλαγές σε σχέση με την αναθεώρηση 1.0:
• Προστέθηκαν τρεις νέες Σημειώσεις για την ασφάλεια στην ενότητα Σελίδα 18 (παράγραφοι 5,

12 και 16).
• Προστέθηκαν παραπομπές στην αναφορά AAPM TG-106 Report στις Σελίδα 45, Σελίδα 175
και Σελίδα 259.

• Προστέθηκε η ενότητα Σελίδα 68.
• Τροποποιήθηκαν οι απαιτήσεις ανιχνευτή για όλες τις μετρήσεις δόσης βάθους με τους
αλγόριθμους εστιασμένης δέσμης και Monte Carlo στα κεφάλαια 5 και 8: συνιστάται η χρήση
του θαλάμου ιονισμού αντί για το μικρό θάλαμο ιονισμού για τις μετρήσεις δόσης βάθους
μεγάλου πεδίου.

• Προστέθηκαν επιπλέον μεγέθη πεδίου για τις μετρήσεις δόσης βάθους με τον αλγόριθμο
εστιασμένης δέσμης στο κεφάλαιο 5 για τους παρακάτω κατευθυντήρες MLC:
- Brainlab m3.
- Brainlab Novalis.
- Novalis Tx (Τρόπος λειτουργίας Tυπικής ακτινοβόλησης).
- Siemens 160.
- Siemens ModuLeaf.
- Varian 120 (Τρόπος λειτουργίας Tυπικής ακτινοβόλησης).

• Προστέθηκαν λίστες ελέγχου δεδομένων δέσμης αλγόριθμου Monte Carlo για τους παρακάτω
κατευθυντήρες MLC στο κεφάλαιο 8:
- Elekta Beam Modulator.
- Siemens ModuLeaf.
- Varian 120 (SRS).

• Τροποποιημένη προειδοποίηση στην ενότητα Σελίδα 263.
• Προστέθηκε η ενότητα Σελίδα 264.
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19.1.2 Λίστα αλλαγών από την αναθεώρηση 1.1 έως την αναθεώρηση 1.2

Γενικές πληροφορίες

Εκτός από μικρές τροποποιήσεις για τη βελτίωση της σαφήνειας, στην αναθεώρηση 1.2 αυτoύ του
Τεχνικού οδηγού αναφοράς για Θέματα φυσικής της Brainlab περιλαμβάνονται οι παρακάτω
αλλαγές σε σχέση με την αναθεώρηση 1.1:
• Περιγραφή ενός προαιρετικού τρόπου λειτουργίας εισαγωγής πρωτογενών δεδομένων/
καταχώρησης δεδομένων με τους αλγόριθμους εστιασμένης δέσμης και κυκλικού κώνου στο
μενού Physics Administration (βλ. Σελίδα 281), που επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων

• Περιγραφές νέων μετρήσεων στην περίπτωση που χρησιμοποιείται το νέο εργαλείο εισαγωγής
και επεξεργασίας δεδομένων

• Ο ορισμός του ωφέλιμου σημείου μέτρησης ενημερώνεται χρησιμοποιώντας διεθνή πρότυπα
(π.χ. IAEA TRS-398)

• Ενημερώθηκαν οι λίστες ελέγχου μετρήσεων αλγόριθμου Monte Carlo για τους παρακάτω
κατευθυντήρες MLC στο κεφάλαιο 8:
- MHI MLC 60.
- Novalis Tx.
- Siemens 160.
- Siemens ModuLeaf.
- Varian 120.

Τι νέο υπάρχει σε αυτήν την αναθεώρηση του Τεχνικού οδηγού αναφοράς
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19.1.3 Λίστα αλλαγών από την αναθεώρηση 1.2 έως την αναθεώρηση 1.3

Γενικές πληροφορίες

Εκτός από μικρές τροποποιήσεις για τη βελτίωση της σαφήνειας, στην αναθεώρηση 1.3 αυτού του
Τεχνικού οδηγού αναφοράς για Θέματα φυσικής της Brainlab περιλαμβάνονται οι παρακάτω
αλλαγές σε σχέση με την αναθεώρηση 1.2:
• Πιο συγκεκριμένος ορισμός του ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης. Η Brainlab συνιστά τη χρήση μιας
μη θωρακισμένης στερεοτακτικής διόδου.

• Προστέθηκε Σημείωση για την ασφάλεια σχετικά με τις θεραπείες SRS και SBRT (σελίδα 18).
• Εκ νέου ορισμός της τιμής TMR (μέγιστη αναλογία ιστού) ως TPR (αναλογία ομοιώματος
ιστού).

• Βελτιωμένη περιγραφή δυναμικού τόξου (σελίδα 41).
• Ενημέρωση δεδομένων δέσμης για το Brainlab m3 (σελίδα 71, σελίδα 76, σελίδα 215, σελίδα

218).
• Αντικατάσταση του Novalis Tx με το Varian HD120 (σελίδα 126, σελίδα 130, σελίδα 221, σελίδα

224).
• Βελτίωση θέσεων φύλλων για το Elekta MLCi (σελίδα 83).
• Βελτίωση περιγραφής των μετρήσεων Monte Carlo (σελίδα 175).
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19.1.4 Λίστα αλλαγών από την αναθεώρηση 1.3 έως την αναθεώρηση 1.4

Γενικές πληροφορίες

Εκτός από μικρές τροποποιήσεις για τη βελτίωση της σαφήνειας, στην αναθεώρηση 1.4 αυτού του
Τεχνικού οδηγού αναφοράς για Θέματα φυσικής της Brainlab περιλαμβάνονται οι παρακάτω
αλλαγές σε σχέση με την αναθεώρηση 1.3:
• Ξεχωριστές λίστες ελέγχου δεδομένων εστιασμένης δέσμης για iPlan RT (κεφάλαιο 5) και

BrainSCAN (βλ. σελίδα 341).
• Πρόσθετες πληροφορίες για συνιστώμενο εξοπλισμό που σχετίζεται με τις δέσμες χωρίς φίλτρο
επιπέδωσης (σελίδα 48, 262).

• Βελτίωση περιγραφής για απόλυτη βαθμονόμηση γραμμικού επιταχυντή (σελίδα 50).
• Πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το προφίλ δόσης βάθους και τη ρύθμιση μέτρησης
συντελεστή σκέδασης (σελίδα 55 - 57).

• Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ειδικών λειτουργιών (όλες οι λίστες
ελέγχου δεδομένων δέσμης).

• Πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ανιχνευτή και τη μέθοδο αλυσιδωτής
σύνδεσης για τις μετρήσεις δόσης βάθους και σκέδασης (όλες οι λίστες ελέγχου δεδομένων
δέσμης).

• Πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή δεδομένων δέσμης που σχετίζονται
με τα ωφέλιμα και τα ισοδύναμα μεγέθη πεδίου (όλες οι λίστες ελέγχου δεδομένων δέσμης).

• Αλλαγμένη οδηγία για μετρήσεις διαγώνιου ακτινικού προφίλ με αφαιρούμενα MLC (σελίδες 71,
76 και 236).

• Αλλαγμένη οδηγία για μετρήσεις διαγώνιου ακτινικού προφίλ με Varian HD120 (σελίδα 130).
• Πιο συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τις μετρήσεις δυναμικής μετατόπισης φύλλου με τρόπους
λειτουργίας ρυθμού υψηλής δόσης (όλες οι λίστες ελέγχου δεδομένων δέσμης).

• Βελτιωμένες ρυθμίσεις διαφράγματος μικρού πεδίου για μετρήσεις επαλήθευσης σε νερό (όλες
οι λίστες ελέγχου δεδομένων δέσμης Monte Carlo).

• Πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ανιχνευτή και τη μέθοδο αλυσιδωτής
σύνδεσης για τις μετρήσεις σκέδασης κυκλικού κώνου (σελίδες 269 και 286).

Τι νέο υπάρχει σε αυτήν την αναθεώρηση του Τεχνικού οδηγού αναφοράς
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19.1.5 Λίστα αλλαγών από την αναθεώρηση 1.4 έως την αναθεώρηση 1.5

Γενικές πληροφορίες

Εκτός από μικρές τροποποιήσεις για τη βελτίωση της σαφήνειας, στην αναθεώρηση 1.5 αυτού του
Τεχνικού οδηγού αναφοράς για Θέματα φυσικής της Brainlab περιλαμβάνονται οι παρακάτω
αλλαγές σε σχέση με την αναθεώρηση 1.4:
• Πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για την καταχώρηση δεδομένων δέσμης χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο προτύπου αρχείου Excel ή τη μέθοδο Raw Data (σελίδα 28).

• Λεπτομερέστερη επεξήγηση των μεθόδων για τον προσδιορισμό των διατομών και των
παραμέτρων μεταφοράς από τους αριθμούς HU της εικόνας CT για υπολογισμό δόσης με
αλγόριθμο Monte Carlo (σελίδα 170).

• Πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τους γενικούς περιορισμούς υπολογισμού δόσης
για τα μικρά πεδία θεραπείας (σελίδα 326).
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19.1.6 Λίστα αλλαγών από την αναθεώρηση 1.5 έως την αναθεώρηση 1.6

Γενικές πληροφορίες

Εκτός από μικρές τροποποιήσεις για τη βελτίωση της σαφήνειας, στην αναθεώρηση 1.6 αυτού του
Τεχνικού οδηγού αναφοράς για Θέματα φυσικής της Brainlab περιλαμβάνονται οι παρακάτω
αλλαγές σε σχέση με την αναθεώρηση 1.5:
• Πληροφορίες για πιθανή διαρροή δόσης που προκαλείται από τα κενά μεταξύ κλειστών φύλλων
του MLC (βλ. σελίδα 25)

• Ορισμός ενός γραμμικού επιταχυντή SRS (βλ. σελίδα 128, σελίδα 156, σελίδα 221, σελίδα 245)
• Λίστα συμβατών γραμμικών επιταχυντών (βλ. σελίδα 330, σελίδα 333)

Τι νέο υπάρχει σε αυτήν την αναθεώρηση του Τεχνικού οδηγού αναφοράς
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19.1.7 Λίστα αλλαγών από την αναθεώρηση 1.6 έως την αναθεώρηση 1.7

Γενικές πληροφορίες

Εκτός από μικρές τροποποιήσεις για τη βελτίωση της σαφήνειας, στην αναθεώρηση 1.7 αυτού του
Τεχνικού οδηγού αναφοράς για Θέματα φυσικής της Brainlab περιλαμβάνονται οι παρακάτω
αλλαγές σε σχέση με την αναθεώρηση 1.6:
• Συστάσεις για βελτίωση της ακρίβειας για διαγώνια ακτινικά προφίλ (βλ. σελίδα 61).
• Βελτιωμένες οδηγίες σχετικά με τη μέτρηση των εγκάρσιων προφίλ (βλ. σελίδα 62).
• Λίστες ελέγχου δεδομένων δέσμης για το Elekta MLCi2 (βλ. σελίδα 83 και σελίδα 187), και

Elekta Agility (βλ. σελίδα 87 και σελίδα 189).
• Βελτιωμένες οδηγίες σχετικά με τη μέτρηση των συντελεστών σκέδασης για κυκλικούς κώνους

(βλ. σελίδα 268).
• Νέες πληροφορίες για το Elekta MLCs (π.χ. περιορισμοί εστιασμένης δέσμης).
• Πρόσθετη σημείωση σχετικά με την ασφάλεια (βλ. σελίδα 18).
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19.1.8 Λίστα αλλαγών από την αναθεώρηση 1.7 έως την αναθεώρηση 1.8

Γενικές πληροφορίες

Εκτός από μικρές τροποποιήσεις για τη βελτίωση της σαφήνειας, στην αναθεώρηση 1.8 αυτού του
Τεχνικού οδηγού αναφοράς για Θέματα φυσικής της Brainlab περιλαμβάνονται οι παρακάτω
αλλαγές σε σχέση με την αναθεώρηση 1.7:
• Προστέθηκαν λίστες ελέγχου δεδομένων δέσμης για το Elekta Apex (Εστιασμένης δέσμης και

Monte Carlo).
• Διατίθεται υποστήριξη FFF σχετικά με τον αλγόριθμο Monte Carlo FFF για το iPlan RT 4.5.4.
• Προστέθηκε σημείωση σχετικά με τη χρήση «guard-leaf» για τα Elekta MLCi, Elekta MLCi2 και

Elekta Agility κατά τις μετρήσεις δεδομένων δέσμης.
• Αναθεωρημένες συστάσεις σχετικά με την επιλογή ανιχνευτή για τους συντελεστές σκέδασης
και τα διαγώνια προφίλ.

Τι νέο υπάρχει σε αυτήν την αναθεώρηση του Τεχνικού οδηγού αναφοράς
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