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1 ÁLTALÁNOS
INFORMÁCIÓK

1.1 A felhasználói kézikönyv megértése

Cél és közönség

• Ez az kézikönyv biofizikai háttérrel és referenciával szolgál a Brainlab besugárzástervező
szoftver megfelelő használatához.

• Ez a kézikönyv a klinikai csapat összes tagjának szól, akik használják vagy kezelik a Brainlab
besugárzástervező szoftverét, különösen a biofizikusoknak.

• Figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és eléggé ismerje meg a szoftvert használat előtt.

Visszajelzés

Ha javaslatai vannak a kézikönyv javításával kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk itt:
oncology.manuals@brainlab.com. Várjuk a visszajelzéseit!

Rendelkezésre álló funkciók

Ez az útmutató különböző algoritmusokról és támogatott hardverfunkciókról tartalmaz
információkat. A megvásárolt licenc, szoftververzió és a nemzeti szabályozások előírásainak
függvényében előfordulhat, hogy néhány algoritmus és funkció ezek közül nem áll rendelkezésre.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
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1.1.1 Tipográfiai konvenciók

Figyelmeztető jel

A figyelmeztetéseket háromszögletű jel mutatja. Ezek mindig biztonsági szempontból
kritikus információkat tartalmaznak, lehetséges sérülésre, halálra vagy egyéb súlyos
következményekre vonatkozóan, amelyek a készülék helytelen használatával társíthatók.

Vigyázat jel

Az elővigyázatosságra kerek jel hívja fel a figyelmet. Mindig biztonsági szempontból
kritikus információkat tartalmaznak azon körülményekre vonatkozóan, amelyek az eszköz
rossz működését, meghibásodását, sérülését eredményezhetik, vagy anyagi kárt
okozhatnak.

Megjegyzések

MEGJEGYZÉS. A megjegyzések dőlt betűvel vannak szedve és további hasznos javaslatokat
tartalmaznak.
 

A felhasználói kézikönyv megértése
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1.2 Kapcsolatfelvételi adatok és jogi információk

Támogatás

Ha nem találja ebben a felhasználói kézikönyvben a szükséges információt, vagy ha kérdése
vagy problémája van, kérjük, forduljon a Brainlab vevőszolgálathoz:

Régió Telefonszám E-mail

Egyesült Államok és Kanada
Tel.: (800) 597-5911
Fax: (708) 409-1619

us.support@brainlab.com

Afrika, Ázsia, Ausztrália, Eu-
rópa

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

support@brainlab.comLatin-Amerika
Tel.: +55 11 33 55 33 70
Fax: +55 11 33 55 33 79

Japán
Tel.: +81-3-3769-6900
Fax: +81-3-3769-6901

Franciaország és francia
nyelvi területek Tel.: +33-800-67-60-30 support_fr@brainlab.com

Gyártó

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
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1.2.1 Jogi információk

Szerzői jog

Ez a felhasználói kézikönyv szerzői jog által védett információkat tartalmaz. Jelen útmutató
semmilyen része nem sokszorosítható vagy fordítható le a Brainlab kifejezett írásos engedélye
nélkül.

Brainlab védjegyek

• A BrainSCAN™ a Brainlab AG védjegye.
• Az iPlan® a Brainlab AG bejegyzett védjegye Németországban és/vagy az Egyesült

Államokban.

Nem Brainlab védjegyek

• A DosimetryPRO® a VIDAR Systems Corporation bejegyzett védjegye.
• A Kodak® az Eastman Kodak Company regisztrált védjegye.
• A Microsoft® és a Windows® a Microsoft Corporation regisztrált védjegyei.

CE címke

• A CE felirat azt jelzi, hogy a Brainlab termék megfelel az Orvostechnikai esz-
közökről szóló irányelv (93/42/EGK) alapvető követelményeinek.

• Az MDD szerint az iPlan RT Dose és a BrainSCAN IIb osztályba sorolt orvos-
technikai termékek.

Garancia

A garanciák nem vonatkoznak olyan termékekre, amelyek baleset során, vagy helytelen
használat és/vagy újratelepítés, vagy a visszaküldött szállítmány nem megfelelő
csomagolása miatt megsérültek. A garanciák nem vonatkoznak olyan
termékkomponensekre, amelyeket a Brainlab írásos engedélye nélkül módosítottak vagy
cseréltek.

Kereskedés az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államok szövetségi törvényeinek értelmében ez az eszköz csak orvos által
vagy orvos utasítására értékesíthető.

Nyelvi információk

Az összes Brainlab felhasználói kézikönyv eredeti nyelve az angol.

Kapcsolatfelvételi adatok és jogi információk
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1.3 A rendszer használatára vonatkozó általános
megjegyzések

1.3.1 Felhasználási terület

Felelősség

A Brainlab tervező alkalmazásokat kizárólag az egészségügyi személyzet munkájának
támogatására tervezték. Nem helyettesítik vagy pótolják a felhasználók tapasztalatát, vagy
hatálytalanítják a felhasználók felelősségét használatuk közben.

Elfogadhatóság ellenőrzése

A páciens besugárzása előtt a Brainlab tervező alkalmazás összes információbevitele és a
Brainlab tervező alkalmazástól eredményként kapott összes információt át kell tekinteni az
elfogadhatóság tekintetében.

Kompatibilitás

Csak a Brainlab által meghatározott orvosi eszközök és pótalkatrészek használhatók a
Brainlab tervezőszoftverrel. Nem engedélyezett eszközök vagy pótalkatrészek használata
károsan befolyásolhatja a Brainlab tervezőszoftver biztonságosságát és/vagy
hatékonyságát, és veszélyeztetheti a páciens, a felhasználó és/vagy a környezet
biztonságát.

További információk

A Brainlab besugárzástervező szoftver javasolt felhasználásával és a vonatkozó
kompatibilitásokkal kapcsolatos további információkért lásd Klinikai felhasználói kézikönyv,
iPlan RT Dose.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
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1.4 Biztonsági megjegyzések

Általános információk

Ez a fejezet fontos információkat tartalmaz, amelyeket meg kell fontolni a
besugárzástervező szoftver biztonságos és hatékony működéséhez.
Az Ön felelőssége a megfelelő minőségbiztosítási program megalkotása, amely alkalmas a hibák,
korlátozások vagy a besugárzástervező és kezelést végrehajtó rendszerek észlelésére. További
részletekért nézze meg jelen műszaki használati útmutató minőségbiztosítás című részét.
Mérje meg a Brainlab besugárzástervező szoftver abszolút pontosságát a használt besugárzó
rendszerekkel együtt, fantomok használatával. A mért pontosságot számításba kell venni, amikor
konfigurálják a terv paramétereit, hogy a pontos besugárzást biztosítsák.
Biztosítsa a besugárzási terv megfelelő végrehajtását a páciensnél. Nagyon javasolt egy
fantomellenőrzés elvégzése minden besugárzási tervhez pontosan ugyanazon
paraméterbeállításokkal, mint amit az igazi betegnél használnak majd a tényleges besugárzás
során.
Több tervezőrendszer használata esetén, a pozicionálás és a besugárzási paraméterek
konzisztenciájának biztosítása érdekében minden végső pozicionálást és besugárzási paramétert
ugyanazzal a besugárzástervező rendszerrel kell megadni. Ha az iPlan RT rendszerből származó
információkat közvetlenül a pácienspozicionálásra használják (pl. céltérfogat-pozicionáló
átfedések), akkor a megfelelő besugárzási tervnek is az iPlan RT szoftverből kell származnia, és
a tervet nem szabad más besugárzástervező rendszerrel módosítani.
A sztereotaxiás besugárzások, mint például a sztereotaxiás sugársebészet (SRS) és
sztereotaxiás egésztest besugárzás (SBRT) nagyon nagy dózisteljesítményeket és frakciónkénti
dózist használnak és jellemzően csökkentett biztonsági margókkal vannak tervezve. Ennek
következtében további biztonsági intézkedéseket kell hoznia a besugárzás tervezése, a tervátvitel
és a besugárzás végrehajtása alatt. Minden sztereotaxiás besugárzás előtt kiemelten javasolt egy
széles körű minőségbiztosítást végezni.
Az összes besugárzási tervjelentést képzett személynek kell jóváhagynia, mielőtt a tartalmazott
információkat felhasználják a sugárterápiás kezelés céljaira.
Javasolt a besugárzásiterv-jelentések használata az összes besugárzási paraméter
ellenőrzéséhez, beleértve többek között a kollimátorméretet és -pozíciókat, a készülék szögeit és
a dózisspecifikációkat, közvetlenül a besugárzást végrehajtó rendszernél.
A páciens besugárzását nem szabad elkezdeni, mielőtt a felhasználó el nem végzi a rendszer
átvételét, a besugárzástervező rendszer ellenőrzését és validálását, beleértve a nyalábprofilokat
is.
Minden besugárzási terv esetén a felhasználónak ellenőriznie kell, hogy a lineáris gyorsító
tervezett beállítása helyesen került-e átvitelre és alkalmazásra az alkalmazott besugárzó
berendezésen. Ez magába foglalja többek között a kiegyenlítő szűrő választást és a kiegészítők
konfigurálását.
Biztosítsa, hogy a besugárzástervezési funkció elvégzésére felhatalmazott személyek
megfelelően képzettek legyenek a végzett funkcióhoz.
Mindig tudja, hogy az eredmény minősége kritikusan függ a bemenő adatok minőségétől. A
bemenő adatok egységeivel, azonosításával vagy más természetű minőségi problémáival
kapcsolatos bármilyen szabálytalanságot vagy bizonytalanságot alaposan ki kell vizsgálni az
adatok használata előtt.
Biztosítsa, hogy a képalkotó eszköze (pl.: CT szkenner) megfelelően konfigurált és kalibrált
legyen. Rendszeresen ellenőrizze a képalkotás kalibrálását tesztfantomokkal.
Ellenőrizze a kapott külső kontúr és szövetmodell pontosságát, melyeket a dózisszámításokhoz
használ. A besugárzás releváns területének teljes egészében kontúron belül kell esnie.
Biztosítsa a teljes tervezési folyamat közben, hogy helyes páciensadat-készlettel dolgozik. A
páciens információk a Brainlab besugárzástervező rendszer főképernyőjén jelennek meg.
Mindig ellenőrizze, hogy a páciens besugárzásához használt besugárzó berendezések azonosak
a tervezési folyamat során alkalmazni kívántakkal, azaz a választott készülékprofil megfelel a
besugárzást végző készüléknek.
Győződjön meg, hogy minden besugárzási kiegészítő, amelyet a besugárzási terv igényel,
például a kúpos kollimátor tartószerkezete és megfelelő méretű kollimátor, helyesen van-e
felszerelve a sugárnyaláb útjában a besugárzás előtt. Előfordulhat, hogy a besugárzást végző

Biztonsági megjegyzések
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rendszerei nem tudnak letiltani egy sugárnyalábot hiányzó vagy rossz kiegészítők esetén. Lásd
még a kiegészítő eszközök dokumentációját is.
Besugárzás előtt az Ön felelőssége, hogy megfelelően ellenőrizze a kezelőhelyiségen belülről,
hogy a kiválasztott gantry kezelőasztal szögei használhatók a besugárzás elvégzéséhez anélkül,
hogy a páciensek megsérülnének vagy a berendezésnek, például a besugárzást végző
rendszernek baja esnék.
Besugárzás előtt javasolt a páciens beállításának ellenőrzése és megerősítése megfelelő pozíció
ellenőrző módszerrel. Mintatervek hozhatók létre fantomokkal, és a tesztelt tényleges
páciensbeállítási módszer pontosságának használatával.
Győződjön meg, hogy a Brainlab besugárzástervező rendszer helyesen van-e konfigurálva, és a
konfiguráció megfelel-e a besugárzást végző rendszerek paramétereinek. Ezek a paraméterek
tartalmazzák többek között a lineáris gyorsító skálakonvencióját, a mechanikai határértékeket és
dozimetriai paramétereket, mint például a lineáris gyorsító energiát vagy fluens-módokat, mint az
SRS és FFF (kiegyenlítő szűrő nélküli).
Az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy a készülék konfigurációi mindenkorszinkronizálva
legyenek a különböző konfigurációs helyek (pl. besugárzástervező rendszer, R&V (feljegyez és
ellenőriz) és a besugárzást végrehajtó rendszert) között. A tervezéshez és a besugárzáshoz
használt gépkonfiguráció közötti eltérés nem a szándékolt besugárzáshoz vagy a klinikai
munkafolyamat megszakításához vezethet.
A Brainlab naprakész mérési utasításokkal szolgál. Biztosítsa, hogy a legújabb mérési
utasításokat használja a nyalábadatok felvétele közben. További információkért forduljon a
Brainlab vevőszolgálat szakemberéhez.
Ellenőrizze, hogy a nyalábadatmérések frissek-e, és hogy a dózisalgoritmusokat megfelelően
konfigurálták és kalibrálták. Rendszeresen ellenőrizze a konfigurációt és kalibrációt
fantommérésekkel.
Ha a besugárzást végző rendszer egy vagy több komponensét módosították, cserélték vagy
újrakalibrálták, akkor a besugárzástervező rendszer kombinált újrakalibrálását kell elvégezni a
minőségbiztosítási eljárások szerint. Ha olyan komponensek módosultak, amelyek hatással
vannak a rendszer dozimetriai paramétereire, akkor a nyalábadat-méréseket meg kell ismételni,
és a felülvizsgált adatokat be kell vinni a rendszerbe a Beam Profile Editor/Physics
Administration segítségével.
Az előtelepített illesztőprogramokat stb. nem kell módosítani, ha ez nem feltétlenül szükséges.
Illesztőprogram frissítés, víruskereső frissítés vagy hasonló művelet esetén, győződjön meg, hogy
a Brainlab besugárzástervező rendszer teljesítménye nem változik. A szoftver újbóli validálása
erősen ajánlott.
Gondosan be kell tartania a dozimetriás berendezés gyártója által megadott előírásokat és
ajánlásokat. Főként a dózisdetektorok esetében van egy meghatározott mezőméret tartomány,
amelyre ezek alkalmazhatók. A dozimetriás berendezések specifikáción kívüli vagy helytelen
módon való használata hibás dózisszámításokhoz vezethet.
A rendszer átvétele során az előre telepített Brainlab nyalábadatok (pl. Novalis Tx) csak
tesztelési célokra szolgálnak, és nem alkalmasak klinikai használatra.
Amikor a mért adatokat elküldik a Brainlabnek, a következő alkalmazandó:
• A Brainlabnek nincs lehetősége ellenőrizni:

- bármely, felhasználótól kapott adat és
- bármely, felhasználónak visszaküldött adat helyességét

• A kapott adatokon alapuló bármilyen Brainlab visszajelzés vagy ajánlás magától az adat
helyességétől függ.

• Ha a kapott adatokat a Brainlab feldolgozta, és visszaküldte a felhasználónak, az
semmiképpen sem biztosítja, hogy a visszaküldött adatok helyesek.

• Teljes mértékben a felhasználó felelős a Brainlab által visszaküldött adatok helyességének
ellenőrzéséért, és bármilyen, a Brainlab által adott visszajelzés vagy ajánlás helyességének
ellenőrzéséért. A felhasználónak validálnia kell a Brainlab által visszaküldött adatok
biztonságosságát és hatékonyságát a páciens besugárzása előtt.

• Az a tény, hogy a Brainlab esetleg feldolgozott bizonyos adatokat, nem befolyásolja a
felhasználó teljes felelősségét a végleges nyalábprofil helyességére vonatkozóan.

Lásd még Klinikai felhasználói kézikönyv, iPlan RT, és Program felhasználói kézikönyv,
Physics Administration.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
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1.5 Képzés és dokumentáció

Brainlab képzés

A rendszer biztonságos és megfelelő használatának biztosításához a Brainlab javasolja, hogy a
Brainlab tervezőalkalmazás első használata előtt az összes felhasználó vegyen részt egy kiterjedt
képzési programon, amelyet a Brainlab képviselője tart.

Kezelői profil

A Brainlab tervezőszoftver és a kiegészítő eszközök csak képzett egészségügyi
szakemberek által működtethetők.

Képzés és dokumentáció

20 Műszaki használati útmutató rev.: 1.8 A Brainlab fizikai alapelvei



1.5.1 Dokumentáció

A felhasználói kézikönyvek elolvasása

A Brainlab tervezőszoftver használatával történő sikeres és biztonságos besugárzáshoz alapos
tervezés szükséges.
Ezért fontos, hogy:
• A vonatkozó felhasználói kézikönyveket figyelmesen olvassák el a rendszer használata előtt
• Hozzáférést biztosítsanak ehhez a felhasználói kézikönyvhöz mindig

Rendelkezésre álló felhasználói kézikönyvek

Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék

Szoftverútmutató Részletes utasítások a BrainSCAN tervezőalkalmazás haszná-
latához.

Program felhasználói kézi-
könyv (Physics Administrati-
on)

Részletes utasítások a Physics Administration alkalmazás
használatához.

Klinikai felhasználói kézi-
könyvek

Részletes utasítások az iPlan RT tervezőalkalmazás használatá-
hoz.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
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2 ALAPINFORMÁCIÓK
2.1 Besugárzási mező beállítása

Bőr dózisnövekedés

Ha a besugárzás szilárd szénszálrétegen keresztüli történik, gyengítés és dózishalmozás fordul
elő. 
• Ezek a hatások az összes szendvicsszerkezetű kezelőasztal-tetőnél megfigyelhetőek, a

tervezett szénszálas kezelőasztal-betétekhez és rögzítő eszközökhöz hasonlóan.
• Ezek a szénszál nagysűrűségű tulajdonságainak köszönhetők, és például a nyalábenergiától

és az asztaltetőre való belépés szögétől függően változhat.

A dózisnövekedés összehasonlítása

A kezelőasztal-tető használat páciensdózisra gyakorolt hatásának illusztrálása érdekében, a
következő példa összehasonlítja a dózisnövekedést és dóziscsökkenést egy vízfantomban,
amikor a besugárzást a Brainlab Képalkotói asztaltetővel végzik, és amikor nem használnak
kezelőasztal-tetőt.
Dózis felépülés összehasonlítása 6 MV-on (Monte Carlo számítás):

①

②

1. ábra 

Dózisnövekedési diagram magyarázata

Az 1. ábra szerint a kezelőasztal-tető 0,1 cm-nél kezdődik, 0,2 cm-es szénszállal. Ezt követi a 4,5
cm-es műanyag hab, majd egy másik 0,2 cm-es szénszál. A pácienst képviselő vízréteg 5 cm-es
mélységben kezdődik.

ALAPINFORMÁCIÓK
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• A piros görbe ① mutatja a vízfantomban a mélydózisgörbét adott monitoregység esetén,
amikor nem használnak kezelőasztal-tetőt.

• A kék görbe ② mutatja a vízfantomban a mélydózisgörbét ugyanannyi monitoregység esetén,
amikor a Brainlab képalkotói kezelőasztal-tetőt használják.

• Mindkét görbét Monte Carlo algoritmussal számították ki 6 MV-os fotonnyalábnál.
Ne feledje, hogy a kék görbe ② dózishalmozást (bőrdózis) mutat, amikor a sugárnyaláb eléri a
pácienst képviselő vízfantomot. Ez a nagy számú szekunder elektronnak köszönhető, amelyek a
szénszálas anyag viszonylag nagy sűrűségének eredményeként jönnek létre. Ezek az elektronok
ütköznek a bőr felszínének, és a mutatott nagy dózist eredményezik.

Ellenőrzés

Mivel a legtöbb besugárzástervező szoftver feltételezi, hogy csak levegő van jelen a lineáris
gyorsító és a bőr felszíne között, nem képesek az ilyen hatások modellezésére vagy számításba
vételére. Ezeket a hatásokat ezért kísérletileg ellenőrzini kell megfelelő mérésekkel, például
PMMA lemez fantomok használatával. Az ilyen kísérletekből kapott gyengítési és dózishalmozási
eredményeket kell ezután számításba venni a besugárzás tervezése során.
Az iPlan RT Dose programban kiválasztható egy kezelőasztal-tető a felület szegmentálása
közben, hogy a gyengítés és dózishalmozás hatásai számításba vehetők legyenek a besugárzás
tervezése során.

Általában kerülendő a páciensek besugárzása kezelőasztal-tetőn keresztül hátulsó
szögből. Ha azonban az ilyen besugárzás szükséges, tartsa észben, hogy a számított
dóziseloszlás nem tartalmazza a további gyengítést vagy a kezelőasztal-tetőhöz közeli bőr
megnövekedett dózisát. Ezt számításba kell venni a besugárzás tervezése során, például a
megfelelő asztaltető kiválasztásával az Ön besugárzástervező rendszerében (csak iPlan RT
Dose).

Biztonsági megjegyzések

A rossz minőségű vagy nem teljes képadatok miatti pontatlan bőrfelszínmeghatározás az
ekvivalens mélység helytelen kiszámítását eredményezheti. Az adott sugárnyaláb vagy ív
belépési területét ezért ellenőrizni kell az Ön tervező szoftverében a rendelkezésre álló
mélységi nézet használatával.

Besugárzási mező beállítása
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2.1.1 Zárt MLC lemezrések okozta szivárgási sugárzás

Háttér

A besugárzási tervek az MLC-khez általában zárt lemezpárokat tartalmaznak. Ideális esetben a
rendszer nem ad le sugárdózist a zárt lemezvégek között kialakuló kis résen keresztül. Azonban,
az MLC lemezvégének elrendezése függvényében, bizonyos fokú szivárgás technikailag
elkerülhetetlen, kivéve, ha ezt a lemezrést a lineáris gyorsító blendepofái vagy más további
kollimáló eszköz el nem takarja.

Ábra

Az ábra egy zárt MLC lemezpárt mutat, amelyen a lemezrés nincs eltakarva, szemben egy, a
lineáris gyorsító blendepofái által eltakart párral.

①

②

③④

2. ábra 

Sz. Komponens

① A lineáris gyorsító blendepofák helyzete

② Zárt mMLC lemezpár

③ Leadott dózis

④ Szivárgási dózis

A nemkívánatos szivárgási dózis leadását kerülendő, fontos, hogy a zárt lemezpárok közötti rést a
lineáris gyorsító blendepofák mindig teljesen leárnyékolják.
Néhány lineáris gyorsító MLC kombináció esetében technikailag lehetetlen a zárt lemezrések
árnyékolása. Azonban, mivel a dózisalgoritmusok képesek előre jelezni a zárt lemezrések okozta
szivárgási sugárzát, ellenőrizni lehet a további sugárzás hatását a beteg besugárzása.

Részletek

A zárt lemezpárok szembenálló végei között van egy kis terület, ahol a sugárzásárnyékolás
kisebb mértékű. Ez az MLC műszaki kialakításából adódik, nevezetesen a lemezvégek
formájából, így a lemezek között egy kis rés marad.
Ha ezt a rést a lineáris gyorsító blendepofák nem takarják el, sugárzás szivároghat ki ezen a
résen. A szivárgó sugárzási dózis mennyisége a dózisleadó rendszertől függ és főként az egyéni
besugárzási tervtől. A tervezett besugárzási dózishoz viszonyítva, különösen a komplex
lemezszekvenciás intenzitás modulált sugárkezelési (IMRT-) tervek jelentős szivárgási dózist
eredményezhetnek.
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Egy adott besugárzási terv szivárgási dózisát fantommérésekkel lehet meghatározni, megfelelő
felszerelés, pl. sugárérzékeny filmek segítségével.
Ne feledjék, hogy a lineáris gyorsító blendepofák esetében is fennáll bizonyos mechanikai
pozícionálási bizonytalanság. A lineáris gyorsító blendepofák pozícionálási pontosságára
vonatkozó korlátokat figyelembe kell venni a blendepofák helyzetének meghatározásakor, amikor
azokat az MLC-kkel használják. További részletekért olvassa el a lineáris gyorsító felhasználói
kézikönyvét és műszaki jellemzőit.

A rendszer ellenőrzése

A BrainSCAN és az iPlan RT funkciója lehetővé teszi, hogy a zárt lemezek közötti rés
automatikusan a lineáris gyorsító blendepofák mögé kerüljön a besugárzás megtervezése során.
Kérjük, kövesse az alább összefoglalt lépéseket annak ellenőrzésére, hogy rendszere helyesen
van-e beállítva:

Lépések

1.
Végezzen egy megfelelő mérést, hogy meghatározza a lineáris gyorsító blendepofák ma-
ximális helyzeteit, amelyekben még teljesen elfedik az MLC lemezrést, amikor a lemezek
a központi nyalábtengelytől a lehető legnagyobb távolságban vannak összezárva.

2.

Ellenőrizze a készülékprofilt/nyalábprofilt a Physics Administration / Beam Profile Edi-
tor segítségével, ily módon:
• Győződjön meg, hogy a lineáris gyorsító blendepofája mozgásának határai kisebbek

vagy egyenlők az 1. lépésben meghatározott maximális blendepofa-pozíciókkal.
• Győződjön meg, hogy a zárt lemezek közötti rés automatikusan a lineáris gyorsító blen-

depofák mögé kerül.
Az ellenőrzéshez, illetve ahhoz, hogy beállítsa a lineáris gyorsító blendepofája mozgásá-
nak határait a megfelelő értékekre, kövesse a Program felhasználói kézikönyv,
Physics Administration részében vagy a Klinikai felhasználói kézikönyv, iPlan RT
Dose Beam Profile Editor fejezetében leírt utasításokat.

Besugárzási mező beállítása
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2.2 Kis besugárzási mezők mérése

Általános javaslatok

Meghatározott méréseket kell végezni a sztereotaktikus besugárzások elvégzése előtt nagyon kis
mezőméretekkel. Feltételezve, hogy az érzékeny detektortérfogaton belüli inhomogén dózis
átlagolása csökkent detektorjelet eredményez, a kisebb detektorok nagyobb értékei valószínűleg
közelebb vannak a valós értékhez. Ebből az okból az elérhető legkisebb detektort kell használni,
amikor kismezős dozimetriát végeznek (Alfonso et al. 2008 és Sauer et al. 2007). A fősugárbeli
mérésekhez, például a mélydózis, a szövet-fantom arányok és szórás/output faktorok mérésénél,
a detektor méreteinek jelentősen kisebbnek kell lennie a mező méreténél.
Különösen óvatosan kell eljárni, amikor a szükséges dózismérő berendezést kiválasztja, és
kezeli. Kis mezőméretekhez különösen fontos helyesen beállítani a vízfantomot és a detektor
mozgási irányát a nyalábtengelyhez és nyalábközépponthoz képest. Még ha a detektorméret
alkalmas is a mérendő kis mezőkhöz, akkor is pontos érzékenységi korrekciókat (pl.: a detektorjel
energiafüggését) kell alkalmazni a detektor gyártója által meghatározott előírások szerint.
További részletekért lásd a vonatkozó publikációkat, pl. Das, I. J., Ding, G. X. et al 2008 és IPEM
Report Number 103 2010.

Pontosság biztosítása

Be kell tartania a dozimetriás berendezés gyártója által megadott előírásokat és
ajánlásokat. A dózisdetektorok különösen egyértelműen meghatározott mezőméret-
tartománhoz használhatók. Ha olyan alkalmazáshoz használnak egy dózisdetektort,
melyhez nem javallták, vagy rossz elrendezésben, akkor a dózisszámítások helytelenek
lehetnek.

Kis mezőméretekkel történő besugárzásokkor a dózisprofil platója keskeny, vagy
egyáltalán nincs plató. Ha a detektor érzékeny tartománya túl nagy, akkor a mért dózis
alacsonyabb lesz, mint a valós dózis, és ez a sugárzást túldozírozást eredményez. A
helytelenül méretezett érzékeny térfogatok használata erősen hozzájárul a pontatlan
dózisméréshez.

A dózis mérését kis besugárzási mezőkre (30 x 30 mm2-nél kisebb mezőméret) az ezekre a
mezőméretekre alkalmas berendezéssel kell elvégezni.
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2.3 Nyalábadatok mérési módszerei

Nyalábadatok mérése

A nyalábadatok mérésére két opció van:

Opció Leírás

Brainlab Excel sablon
módszer

A mért nyalábadatok beviteléhez a Brainlab Excel sablonokat biztosít.
Ezeket az adatokat át kell vinni a Beam Profile Editor vagy a
Physics Administration alkalmazásba Machine Profile módban egy
másolási és beillesztési eljáráson keresztül.

Nyersadat módszer

A Raw Data módban az adatokat közvetlenül be lehet gépelni a Be-
am Profile Editor vagy Physics Administration alkalmazásba.
A Raw Data módot minden számítógépen lehet használni, kérje a
Raw Data mód telepítőjét a Brainlab képviselőjétől.

Beam Profile Editor

Ha a Beam Profile Editor alkalmazást használja:

Módszer Lásd

Körkúpok
Excel sablon

251. old.

Ceruzanyaláb 45. old.

Monte Carlo Raw Data mód 169. old.

Physics Administration

Ha a Physics Administration alkalmazást használja,

Módszer Lásd

Körkúpok
Excel sablon 251. old.

Raw Data mód 277. old.

Ceruzanyaláb
Excel sablon 45. old.

(Opcionális) Raw Data mód bizonyos rendszerek-
nél (és iPlan RT 4.5.3 vagy újabb verzió) 273. old.

Monte Carlo Raw Data mód 169. old.

Az iPlan RT 4.5.3 vagy újabb verziója támogatja a Pencil Beam Raw Data módját a nem FFF
nyaláboknál a következő rendszerekre vonatkozóan:
• Brainlab Novalis (classic)
• Brainlab Novalix TX (beleértve az SRS mód kiegyenlítő szűrőjét)
• MHI TM2000
• Varian TrueBeam (csak a nem FFF nyalábokra vonatkozóan)
• Varian TrueBeam STx (csak a nem FFF nyalábokra vonatkozóan)

A Pencil Beam Raw Data mód jelenleg opcionális. Az egyéb rendszerek vagy az FFF mód
nyalábadatai az Excel sablon mód használatát igénylik.

Nyalábadatok mérési módszerei
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2.3.1 Készülékprofil adatok bevitele a Brainlab Excel sablonokkal

Általános információk

A Brainlab Excel sablonok használata esetén nincs közvetlen mód az adatok bemásolására a
Beam Profile Editor / Physics Administration (Machine Profile mód) alkalmazásba. Mivel a
Brainlab munkaállomás nem támogatja a Microsoft Excel programot, a nyalábadatok átviteléhez
(pl. PDD/TMR, szórás- vagy radiális faktorok a Brainlab fizikai alapelveitől a feldolgozás után) az
Excel sablonból a Beam Profile Editorba / Physics Administration (Machine Profile mód)
néhány közbeeső lépés szükséges.
Az adatokat egy új Excel munkafüzetbe kell másolni majd tabulátorral tagolt szövegfájlként
elmenteni. Utána ezeket az adatokat át kell vinni a Brainlab munkaállomásra (pl. egy
csatlakoztatott meghajtón vagy USB meghajtón keresztül), ahol meg lehet nyitni szövegfájlként,
majd be lehet illeszteni a készülékprofilba. Ezt minden nyalábadatot tartalmazó táblázat esetén el
kell végezni (pl. PDD/TMR, a Brainlab fizikai alapelveitől feldolgozás után visszaküldött szórás-
vagy radiális faktorok).

Munkafolyamat

Lépések

1.

Adatok másolása egy új Excel munkafüzetbe:
• Teljes táblázat kijelölése

• Adatok beillesztése egy új Excel munkafüzetbe

2.

Mentse a munkafüzetet (tabulátorral tagolt) szövegfájl típusként (*.txt).

3. Vigye át a tabulátorral tagolt szövegfájlt a Brainlab munkaállomásra.

4. Nyissa meg a szövegfájlt a Brainlab munkaállomáson a Notepad (Jegyzettömb) szöveg-
szerkesztővel.

5. Jelöljön ki minden adatot a szövegfáljban és másolja az adatokat.
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Lépések

6.

Illessze be az adatokat a megfelelő táblázatba a Beam Profile Editor / Physics Admi-
nistration alkalmazásban:
• Válassza ki az „üres négyzetet” a táblázat bal felső részén

• Válassza a Paste (Beillesztés) műveletet az Edit (Szerkesztés) legördülő menüből
(vagy használja a Ctrl + V billentyűkombinációt)

Nyalábadatok mérési módszerei
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2.3.2 A készülékprofil adatok bevitele Nyersadat módszerrel

Általános információk

Raw Data mód használata esetén lásd Nyalábadatok begépelése és feldolgozása fejezetet a
Program felhasználói kézikönyv, Physics Administration részében.
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3 CERUZANYALÁB:
ALGORITMUS

3.1 Ceruzanyaláb dózisalgoritmusa

Háttér

A ceruzanyaláb-algoritmusok jól megalapozott és elfogadott módszerek a dóziseloszlás
kiszámítására a sugárterápiában.
A Brainlab ceruzanyaláb dózisalgoritmusban a beeső sugárnyalábok sok vékony résznyalábra
osztódnak. Mindegyik sugárnyaláb esetén egyedi radiológiai úthossz korrekciót végeznek a
szövetsűrűség inhomogenitásainak korrigálásához, számításba véve még a nagyon kicsi
szerkezetű inhomogenitásokat is. A Gyors Fourier-transzformációt (Fast Fourier Transformation,
FFT) használják a sugárnyaláb-kernelek konvolúciójához a sugárnyaláb folyamatos eloszlásával.
Az algoritmus gyors sugárkövetést használ és adaptív rácsszámítást, mely csökkenti a szükséges
dózisszámítások számát. Ezen optimalizálásoknak köszönhetően 2D és 3D dóziseloszlások
számíthatók ki ezred másodperceken belül.
A Brainlab ceruzanyaláb dózisalgoritmus Mohan et al. publikációin alapul (1985, 1986 és 1987).
Úgy alkalmazták, hogy működjön konformális sugárnyaláb, konformális ív és IMRT
besugárzásoknál. Ez a fejezet ismerteti a dózisalgoritmust, ahogyan a Brainlab
tervezőszoftverben alkalmazzák különböző besugárzási modulokhoz.

Monoenergetikus ceruzanyaláb (MPB)

A következőkben a monoenergikus ceruzanyaláb definícióját egy párhuzamos monoenergikus
fotonnyalábra használjuk E energiával és egy infinitezimális keresztmetszettel. A homogén
vízfantom felszínére merőlegesen beeső ceruzanyaláb idézi elő a dóziseloszlást. A foton-fluens
lineáris gyengülését feltételezve, a vízben d mélységben egységnyi térfogatban az első ütközések
számát a következő összefüggés adja:

NOF E( ) e
μwater E( ) d⋅–

μwater E( )⋅ ⋅
ahol:

NOF E( ) Az E energiájú fotonok száma, a nyílt mezőre átlagolva. A sugárnyaláb in-
tenzitás radiális változását egy későbbi pont tartalmazza.

μwater E( ) Fotonok lineáris gyengülési együtthatója vízben.

d A megfigyelési pont mélysége vízben.

Differenciális ceruzanyaláb (DPB)

Egy differenciális ceruzanyaláb (DPB) írja le a dóziseloszlást egy monoenergikus foton-
ceruzanyaláb első ütközéséhez viszonyítva végtelen nagy homogén közegben. A kPB, diff (E, lPQ,
θPQ) dóziseloszlás függ a foton E energiájától, a P első ütközési pont és a Q megfigyelési pont
lPQ távolságától és a beeső ceruzanyaláb és a szórási irány közti θ szögtől (lásd: 3. ábra). A DPB
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dóziseloszlás kiszámítását Monte Carlo kóddal végzik különböző fotonenergiákra 100 keV és 50
MeV között.
Ez számításba veszi a szekunder fotonok és elektronok szóródását egy bizonyos levágási
energiáig.
A differenciális ceruzanyaláb definíciója:

Pencil Beam

P
Point of first collision

(0, 0, 0)

dp

lPQ

Q
kPB,diff(lPQ, θPQ, E)

θ

3. ábra 

Ceruzanyaláb kernelje

A DPS-ek és a fotonok számát megadva d mélységben a monoenergetikus ceruzanyaláb dózisát
a Q pontban az egyirányban végtelen vízfantomban végzett vonalmenti integrál adja. Megadva a
gyorsítótól függő fotonnyaláb NOF(E) energiaeloszlását az integrálás az összes energiára
elvégezhető. Ez adja a polienergetikus ceruzanyaláb kernelt.

lPQ Q P–=

θPQ PQ P,( )=

P O O dp, ,( )=

Q x y d, ,( )=

x y d, ,( ) NOF E( ) e
μwater E( ) dp⋅–

μwater E( )

kPB diff, E lPQ θPQ, ,( )

⋅⋅ ⋅

E ddp⋅d

=P

Forrásfüggvény korrekciója

Opcionálisan alkalmazható egy forrásfüggvény-korrekció, amely leírja a forrás véges méretének
hatását, a kollimátor és kiegyenlítő szűrő szórását, a lemezvégek görbületét és a penumbrát
szélesítő egyéb hatásokat.

Ceruzanyaláb dózisalgoritmusa
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A forrásfüggvény-korrekciót úgy határozzák meg, hogy Gauss-eloszlást kapjanak szigma
szélességgel és amplitúdóval egy adott mélységben. A szigma szélesség és az amplitúdó
meghatározható két mélységhez a Beam Profile Editor/Physics Administration alkalmazásban.
Az összes többi mélységhez a szigma és az amplitúdó értékeklineáris interpolációval adódnak.
A dózisszámításban a forrásfüggvény-korrekció a kPB, poly (x, y, d) ceruzanyaláb kernelek
konvolúciójával a gSFC (x, y, d) Gauss eloszlással együtt van belefoglalva a dózisszámításba,
ahol az A(d) amplitúdó a Gauss eloszlás kernellel összetett részét adja. 
További mérések szükségesek a forrásfüggvény-korrekció és a radiológiai mezőkorrekció
beállításához.

Radiológiai mezőkorrekció

A radiológiai mezőkorrekció lehetővé teszi a radiológiai mező résbeállításokból és az MLC
elrendezéséből (kerek lemezvég, nyelv és horony) származó kis eltérések korrigálását az MLC
által meghatározott névleges mezőmérethez képest.
• A lemezirányban egy alapérték határozható meg a Beam Profile Editor/Physics

Administration alkalmazásban, a Leaf Shift Static értékét használva a Radiologic Field
részben.

• A lemezirányra merőlegesen, a szükséges alapérték a Beam Profile Editor/Physics
Administration alkalmazásban adható meg a Tongue and Groove Size értékét használva a
Radiologic Field részben.

Egyenértékű mezőméret

Az ekvivalens négyszögletes MLC mező mérete megegyezik az MLC mezőterület
négyzetgyökével, figyelembe véve a radiológiai mezőkorrekciókat (lásd az előző fejezetet,
valamint a következőt: 66. old.).
Az ekvivalens négyszögletes blendepofa-mező mérete a terület–kerület szabállyal van kiszámítva
[Sterling].

Idealizált dóziseloszlás (IDD)

Tetszőleges alakú kollimátor esetén az idealizált dóziseloszlás (IDD) a polienergetikus
ceruzanyaláb kernel és a foton-fluens kétdimenziós konvolúciója. Ez írja le a dóziseloszlást a
fotonnyalábokban homogén vízfantomban, és a következőképp adható meg:

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

A foton-fluens egy a központi sugárnyalábra merőleges izocentrikus síkban d mélységben a
következőképp adható meg:

φ x y d, ,( ) φ0 x y,( ) RFS r d,( )⋅=

ahol a φ0(x, y) a kollimátor alakjának megfelelő fluensmátrix az izocentrum síkjában, amelynek
értéke 1 nyitott, és 0 zárt mezők esetén. Tört értékeket használunk, ha a mátrixvoxelt néhány
lemez részben fedi (4. ábra). RFS(r, d) a radiális tényező, ami megadja a fantomban a foton-
fluenst a főnyalábtól a következő távolságban, d mélységben.

r x2 y2+=
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Befolyásmátrix

4. ábra 
A fluens-mátrix (fent) a céltérfogat kontúrját mutatja nyalábirányú nézetből. Tört értékek
használatosak, ha a mátrixvoxelt részben lemezek fedik.

Teljes dózis

Egy formált sugárnyaláb teljes dózisának kiszámításához egy szövetbeli pontban a következő
képlet használandó:

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

TPR lrad cd coll,,( )
SSDcal dcal+

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

2

IDD xSID ySID lrad, ,( )

⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅

=

ahol:

MU A lineáris gyorsító által leadott monitoregységek.

NLOut
A névleges lineárisgyorsító-output, ami megadja a vízfantomban nyitott
mezőben (kalibráló mezőméret) dcal kalibrációs mélységben mért abszo-
lút dózis arányt, osztva a leadott monitoregységek számával (MU).

cjaw
Az ekvivalens négyszögletes blendepofa-mező mérete a terület–kerület
szabállyal van kiszámítva [Sterling].

cmlc
Az ekvivalens négyszögletes MLC mező mérete megegyezik az MLC me-
zőterület négyzetgyökével, figyelembe véve a radiológiai mezőkorrekció-
kat.

lrad
A sugárnyaláb szöveti inhomogenitások sűrűségével korrigált radiológiai
úthossza (mélysége) a szövet felszínétől a megfigyelési pontig.

SSD A főnyaláb forrás-felszín távolsága.

SID Forrás-izocentrum távolság.

d A megfigyelési pont mélysége a szövetben.

dcal A pont mélysége, ahol az NLOut és a szórásfaktor mérése történt.

St(cmlc, cjaw) A teljes szórásfaktor, ami a négyszögletes MLC és a blendepofákkal defi-
niált mező relatív output faktorok.

Ceruzanyaláb dózisalgoritmusa
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TPR (lrad, cd, coll)
A szövet-fantom arány, mely a fantom egy pontjában mért dózis érték
osztva a dózissal ugyanabban a pontban, rögzített kalibrációs mélység-
nél, dcal.

cd c SSD d+
SSD

--------------------⋅

IDD(xSID, ySID, Irad)
xSID

Idealizált dóziseloszlás Irad mélységben

x SID
SSD d+
--------------------⋅

és y-ra hasonlóan.

Koordináták és paraméterek meghatározása

XSID, YSID

lrad

SID

Air

dcal

Pcal

SSD

Source

Tissue

d

(x, y, d)

5. ábra 
A ceruzanyaláb kernelek és a foton-fluens térkép közötti konvolúció feltételezi, hogy a
ceruzanyaláb kernelek invariánsak az x és y irányban történő eltolással szemben, ami azt jelenti,
hogy homogén közeget feltételeznek. Az inhomogenitások közelében számított dózisok esetén ez
a feltételezés nem áll meg, és a számítás helytelen lehet.
Az inhomogén régiók esetén, amelyeken a sugárnyaláb áthalad, a helyes úthossz kiszámítható,
és az algoritmus a helyes értékeket adja, ha a heterogenitásig a távolság elég nagy, hogy az
egyensúlyi helyzet újra kialakuljon.

Radiális faktorok (RFS)

A radiális faktorok relatív dóziseloszlások a főnyaláb radiális iránya mentén

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

a radiális szimmetrikus dózis pedig

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

ahol sugárirányú távolság a központi sugárnyalábtól:

r x2 y2+=
A többi paraméter leírása fent található.

CERUZANYALÁB: ALGORITMUS

Műszaki használati útmutató rev.: 1.8 A Brainlab fizikai alapelvei 37



Monitoregység-kalibrálás

A monitoregység (MU) az a mértékegység, amit a lineáris gyorsító által leadott dózis jellemzésére
használnak. Ezeket az egységeket vízben elnyelt dózishoz kalibrálják gray-ben. Ezt általában
vízfantomban végzik referenciakörülmények között dcal standard mélységnél, SSDcal forrás-
felszín távolságnál és standard mezőméretnél (általában 100 x 100 mm²), ez adja a lineáris
gyorsító névleges outputját:

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

Teljes szórásfaktor (St)

A teljes szórásfaktor (St) leírja a lineáris gyorsító relatív dózisát a kalibrációs pontnál vízben,
különböző blendepofa és MLC méretek esetén. St magyarázza a fej és fantom szórást. Fontos,
hogy a teljes szórásfaktorokat St a fent meghatározott kalibrációs beállítással mérjék (SSDcal,
dcal).
A teljes szórásfaktorok mérése a sugárnyaláb főtengelyén, dcal mélységben történik a fantomban,
különböző négyszögletes blendepofák és MLC méretek kombinációihoz. A javasolt méretek az
MLC típusától függnek, amelyen a mérést végzik. A szórásfaktorokhoz a dózist azonos dcal
mélységben és azonos SSDcal esetén kell mérni, ahol a névleges lineáris gyorsító outputot mérik.
Az St szórásfaktor normálását egy adott normálási mezőméretnél (általában 100 x 100 mm²

blendepofa és MLC mezőméretet használnak) mért dózis vonatkozásában végzik el.

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

ahol:

cmlc A négyszögletes mező MLC nyílásának mérete.

cjaw A négyszögletes mező primer blendepofa mérete.

ccal Kalibráló mező mérete.

dcal
Mélység a fantomban, ahol a szórásfaktor és a lineáris gyorsító kalibrációs méré-
seit végzik.

SSDcal Forrás-felszín távolság a kalibrációhoz.

Szövet-fantom arány (TPR)

A TPR egy másik megközelítés a sugárzási kölcsönhatások mélységi jellemzőinek
meghatározására. Összehasonlítva a százalékos mélydózissal (PDD), a TPR a gyakorlatibb
helyzetet tükrözi, amikor is az SSD változik, miközben az SAD (általában egyenlő az SDD-vel)
állandó. Kimutatták [Khan], hogy a TPR gyakorlatilag független az SSD-től, mivel feltételezhető,
hogy a mérési pontban a mélydózis frakcionális szórás járuléka csak a mérési pontbeli
mezőmérettől és a mérési pont szövetbeli mélységétől függ.
A ceruzanyaláb kalibrálásához a TPR-eket vízfantomban változó SSD-vel mérik különböző (ha
lehet, négyszögletes) mezőméretek és rögzített SDD alkalmazásával.
TPR számítható a százalékos mélydózis (PDD) eloszlásból is, amit állandó SSD-vel mérnek,
amikor a detektor a sugárnyaláb főtengelye mentén mozog. A szükséges transzformáció a
következő egyenleten alapul [Khan].

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

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

SSDcal d+( )2

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

Sp cdcal
( )

Sp cd( )
--------------------⋅ ⋅=

ami c kollimátor-mezőméretet használ az SSD-nél, és a kollimátor mezőmérete cd d mélységnél
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cd c
SSDcal d+( )

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

és a kollimátor mezőmérete cdcaldcal kalibrációs mélységnél

cdcal
c

SSDcal dcal+( )
SSDcal

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

Feltételezve, hogy

Sp cdcal
( ) Sp cd( )=≈

a transzformáció az alábbi összefüggésre egyszerűsödik:

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

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

SSDcal d+( )2

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

A feltételezésből származó hiba a mélység növekedésével és a mezőméret csökkenésével nő.
MEGJEGYZÉS. A szövet-fantom arány ekvivalens a szövet-maximum aránnyal, ha a kalibrációs
mélység egyenlő a maximális mélységgel (dcal = dmax). 

Radiológiai úthossz (RPL) korrekciója

Alapértelmezettként az úthosszkorrekciót a ceruzanyaláb-algoritmus aktiválja. Az algoritmus
sugárkövetést használ a forrástól a megfigyelési pontig terjedő sugár mentén, hogy kiszámítsa a
radiológiai úthosszt. Korrigálja a szöveti inhomogenitásokat a CT, a CT Hounsfield számok
alapján. Ezért fontos a páciens képalkotásához használt CT szkenner helyes kalibrálása. 
MEGJEGYZÉS. A külső kontúron kívüli összes régió feltételezhetően levegőben van, és nem
történik mélységszámítás, még ha a szöveti heterogenitás korrekciója ki is van kapcsolva.
 

A CT számok (HU) konverziója az elektronsűrűséghez feltételezhetően lineáris a -1000
(elektronsűrűség = 0,0) és 47 (elektronsűrűség = 1,0) tartományban. Ezen érték felett ismét
feltételezhető a linearitás, de másmilyen meredekséggel. Hivatkozva Schneider 1996-os
publikációjára a következő alapértelmezett kapcsolat használható:

ρe HU 1000+( ) 1000⁄ 1000– HU 47≤ ≤=

ρe HU 1827.15( ) 1.0213⁄ HU 47>= +

Ha szükséges, ez az alapértelmezés változtatható megfelelőképp, ha az iPlan RT Dose
besugárzástervező szoftvert használja. RPL számításokhoz az egyenes sugár útját követik a
forrástól egy a páciens belsejében lévő adott pontig. A sugár útján minden voxelen át a távolságot
korrigálják az adott voxel elektronsűrűségével. A voxeleken keresztüli összes korrigált távolság
összegzése adja a radiológiai úthosszt addig a pontig, amelynél a dózis számítják.

Adaptív rácsos dózisszámítás

A dóziseloszlások kétdimenziós képeken (azaz szeletnézeteken) vagy háromdimenziós
térfogatokban (azaz DVH) való kiszámításához adaptív rácsalgoritmust használnak. Az algoritmus
a dózisszámítást rettenetesen meggyorsítja azon tény alkalmazásával, hogy a pixel- vagy
voxelfelbontás finomabb, mint a dóziseloszlás helyi változásainak felbontása. A rácsméretet
helyileg adaptálják oly módon, hogy elérje a dóziseloszlás előre meghatározott pontosságát.
Az adaptív rácsalgoritmus először kiszámítja a dózisértékeket egy durva rácson a ceruzanyaláb
dózisalgoritmus használatával. Ahol a dózisérték egy adaptív rácspont környezetében körülbelül
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leírható interpolációval, ott az adaptív rácspontok között a közbenső dózisértékeket interpolálják.
Más esetben az adaptív rácspontok lépésköze helyileg csökken. A dózisértéket közvetlenül az új
rácspontokon számítják ki a dózisalgoritmussal. Ezt az eljárást ismétlik rekurzív módon, amíg a
szükséges pontosságot el nem érik.
Ennek eredményeként az adaptív rács általában durva az egyenletes dóziseloszlású régiókban,
és finom azokban a régiókban, ahol a dóziseloszlás inhomogén (azaz közel a sugárnyaláb
penumbra régiójához vagy a szöveti inhomogenitásokhoz).

Ceruzanyaláb dózisalgoritmusa
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3.1.1 Ceruzanyaláb dinamikus konformális ívhez

Dózisszámítás

A dinamikus ívek N ellenőrző pont számaként vannak ábrázolva, általában minden 10°-os gantry
szögre az indulási és leállási szög között. Minden ellenőrző pontnak megvan a saját MLC és
blendepofa alakja. A dózisszámítás egy ív esetében az ív N - 1 ívszegmens sugárnyalábra való
felbontásával kerül elvégzésre. Minden ívszegmens két ellenőrző pont közepén található, az
ívszegmens sugárnyaláb előtti és utáni két ellenőrző pont közötti folyamatos lemezmozgásból
kiszámított fluenssel.
Mivel feltételezhető, hogy a lineáris gyorsító dózisteljesítménye állandó az ív közben, mindegyik
ívszegmens sugárnyaláb ugyanannyi monitoregységgel járul hozzá. Például, egy 300 MU-s ívnek
0°-os gantry szögtől kezdve 30°-os gantry szögig négy ellenőrző pontja van, MLC és blendepofa
alak meghatározással 0°-nál, 10°-nál, 20°-nál és 30°-nál. A dózisszámítás a három ívszegmens
sugárnyaláb összegzésén alapul 5°-nál, 15°-nál és 25°-nál, egyenként 100 MU-val.
Egy ív által egy tetszőleges pontban leadott dózist az N - 1 ívszegmens sugárnyaláb összege
adja, ahol mindegyik nyaláb a konformális nyalábalgoritmus szerint kerül kiszámításra:

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 a teljes ív monitoregységeinek száma.
MEGJEGYZÉS. A leírt ívszegmens sugárnyalábokra való felbontás megvalósításra került, mivel
az iPlan RT 4.5.1. iPlan RT Dose 4.1.x minden N darab ív ellenőrző pontnál kiszámítja a dózist
rögzített sugárnyalábokra, olyan módon elosztott monitoregységekkel, hogy az első és utolsó
ellenőrző pont a belső ellenőrző pontok MU-jának a felét kapja.
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3.2 A ceruzanyaláb-algoritmus korlátozásai

Primer blendepofa-beállítás

Azon besugárzási mezők használata, ahol a primer blendepofa blokkolja az MLC apertúrát,
pontatlan dózisszámítást eredményezhet. Ennek oka, hogy a ceruzanyaláb-dózisalgoritmus nem
veszi helyesen számításba az MLC és primer apertúra metszését. Ez helytelen mélydózisgörbe
kiválasztását eredményezheti a PDD/TPR táblázatokból a nyalábadatokban.

Primer blendepofa átfedés

① ②

6. ábra 

Sz. Komponens

① 4 mm-es primer blendepofa átfedés

② 44 mm-es primer blendepofa átfedés

Pontosság biztosítása

A legtöbb lineáris gyorsító esetében a primer blendepofáknak szélesebb penumbrája és nagyobb
pozícionálási toleranciája van. Ezért ajánlatos a primer blendepofákat egy bizonyos margóval (pl.
a Brainlab által megadott alapértelmezett margókkal) a legszélső MLC lemezek mögé elhelyezni.

Biztonsági megjegyzések

A kollimációhoz primer blendepofákat használó besugárzások nem javasoltak, miközben
az MLC lemezeket visszahúzzák. Négyszögletes mezőkkel végzett besugárzások
elvégzéséhez használja az MLC lemezeket az primer blendepofák helyett, vagy használja az
MLC blendepofákon felül a sugárzási mező kollimálásához.

A ceruzanyaláb-algoritmus korlátozásai
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3.2.1 Extrapoláció a mért értékek tartományán kívül

Háttér

A ceruzanyaláb-dózisalgoritmus táblázatos mért értékeket használ a dózisszámításhoz. Bár ezen
algoritmusok használata a mért értékek tartományán kívül nem javasolt, az algoritmus a
következő táblázatban leírt extrapolációkat használja. Tudnia kell, hogy az extrapolált értékek
nem tükrözik a valóságot azzal a pontossággal, amellyel a dózisalgoritmusok általában teszik.

Ha a dózisalgoritmusokat a mért és táblázatba foglalt értékeken kívüli paraméterekkel
használják, akkor a számított dózis pontossága nem garantálható. Biztosítania kell, hogy a
mért nyalábadatok tartalmazzák az összes, páciens besugárzásához szükséges paramétert,
különösen a mezőméretet, a mélységet és a főtengelytől mért távolságot.

Mért értékek

Mélydózis

Mélység < Minimális mélység A PDD/TPR (min. mélység) konstans extrapolációja.

Mélység > Maximális mélység

Exponenciális extrapolációs pontok az exponenciális függ-
vény meghatározásához: maximális mélység, közbenső
mélység (mélység körülbelül a maximális dózis mélysége és
a maximális mélység között középen).

Mezőméret < Minimális mezőmé-
ret A PDD/TPR (min. mezőméret) konstans extrapolációja.

Mezőméret > Maximális mező-
méret A PDD/TPR (max. mezőméret) konstans extrapolációja.

Szórás

MLC méret < Minimális MLC mé-
ret A szórás (min. MLC méret) állandó extrapolációja.

MLC méret > Maximális MLC mé-
ret A szórás (max. MLC méret) állandó extrapolációja.

Blendepofa-méret < Minimális
blendepofa-méret A szórás (min. blendepofa-méret) állandó extrapolációja.

Blendepofa-méret > Maximális
blendepofa-méret A szórás (max. blendepofa-méret) állandó extrapolációja.

RFS

Mélység < Minimális mélység A RFS (min. mélység) állandó extrapolációja.

Mélység > Maximális mélység A RFS (max. mélység) állandó extrapolációja.

Sugár < Minimális sugár A RFS (min. sugár) állandó extrapolációja.

Sugár > Maximális sugár A RFS (max. sugár) állandó extrapolációja.
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3.2.2 Egyéb korlátozások

Ceruzanyaláb korlátozások

A ceruzanyaláb dózisalgoritmus nem különbözteti meg az MLC-penumbrát és a blendepofa
penumbrát. Ezért a dózisesés az y-irányban kissé pontatlan lehet a „guard leaf”-viselkedésű
Elekta MLC-k esetében (MLCi, MLCi2 és Agility).

Amikor az inhomogén területek, például tüdő- vagy csontszövet, vagy szövethatár
közelében (mindkét esetben néhány centiméteres tartományon belül) közelében a
dózisszámításokhoz ceruzanyaláb-algoritmust használnak, akkor a kiszámított dózis több
mint 10%-kal eltérhet a leadott valós dózistól.

Az MLC típusától függően a ceruzanyaláb-algoritmus egy bizonyos felbontás kerneleit
használja, mely meghatározza a nyalábtengelyre merőleges dózisszámítás teljes
felbontását. Ha kis struktúrákat nem elegendő kernel rácsmérettel kombinálják, lehet, hogy
a ceruzanyaláb dózisszámítása túl durva lesz a leadott dóziseloszlás minden részletének
azonosításához.

A legnagyobb nyitott MLC mező mezőszélességét a lineáris gyorsító szerkezete korlátozza
(pl. primer kollimátor, kiegyenlítő szűrő). Előfordulhat, hogy a ceruzanyaláb-algoritmus
radiális faktorai ezt nem modellezik pontosan. Ezért, a számított dózis pontossága a
központi tengelytől való nagyobb távolságokra korlátozott lehet.

Az általános dózisszámítások kis kezelési mezőkre itt vannak összefoglalva: 316. old. Ezen
korlátozások mellőzése esetén a kiszámított dózis több mint 10%-kal eltérhet a leadott
valós dózistól.
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4 CERUZANYALÁB:
ÁLTALÁNOS
NYALÁBADATOK MÉRÉSE

4.1 Bevezetés

A fejezet célja

Ez a fejezet leírja az Excel sablon módszert felhasználó Brainlab ceruzanyaláb-algoritmus
használatával végzett dózisszámításhoz szükséges nyalábadatok felvételéhez javasolt mérési
technikákat.
Általános információk szolgáltatása mellett ez a fejezet speciális információkat, például a
mérésekhez használt MLC és primer blendepofa-mezőméreteket is tartalmaz.

Lineáris gyorsító üzembe helyezése

Lineáris gyorsítójának üzembe helyezése előtt meg kell ismerkednie a lineáris gyorsító üzembe
helyezésére vonatkozó országos és nemzetközi ajánlásokkal pl.: AAPM TG-106 Report:
Ez a jelentés útmutatással és ajánlásokkal szolgál a fantomok és detektorok megfelelő
kiválasztásához, a fantom beállításához a szkennelt és nem szkennelt adatok felvételéhez, a
specifikus foton- és elektronnyaláb-paraméterek felvételi eljárásához és a mérési hibák (< 1%)
csökkentésére vonatkozó módszerekhez, a nyalábadatok feldolgozásához és a detektorméret
konvolúciójához a pontos profilokhoz. A TG-106 röviden összefoglalja a Monte Carlo szimulációs
technikákban érvényesülő tendenciát a foton- és elektronnyaláb üzembe helyezésekor. A
jelentésben leírt eljárások segítenek a képzett orvosi fizikusnak a nyalábadatok teljes készletének
megmérésekor vagy az adatok alkalmazásának ellenőrzésekor az első használat előtt, vagy a
rendszeres időközönként végzett minőségbiztosítási mérések során (Das et al. 2008).

Meghatározások és rövidítések

Kifejezés Magyarázat

MLC Multileaf Collimator (Soklemezes kollimátor)

NLOut Nominal Linac Output (Lineáris gyorsító névleges outputja)

PDD Percentage Depth Dose (Százalékos mélydózis)

RFS Radial Factors (Radiális faktorok)

SFC Source Function Correction (Forrásfüggvény korrekciója)

SID Source-Isocenter Distance (Forrás-izocentrum távolság,
1000 mm)

SSD Source-surface Distance (Forrás-felszín távolság)
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Kifejezés Magyarázat

TPR

Tissue Phantom Ratio (Szövet-fantom arány)
MEGJEGYZÉS. A dcal kalibrációs mélységtől függően, a mély-
dózis adatok valójában TMR (Tissue Maximum Ratio (Szövet-
maximum arány); dcal = dmax) lehetnek.
 

Mérési pontosság

A jelen felhasználói kézikönyvben meghatározott mérések elegendőek a Brainlab
dózisalgoritmusok meghatározott pontosságának eléréséhez. Ha javítani szeretné a
dózisszámítás pontosságát, különösen figyelmesen végezze el a méréseket, ismételje meg
azokat, válassza ki a legjobb eredményeket (pl. a legalacsonyabb zajút), és átlagolja azokat. A
mezőmérethez, mélységhez vagy sugárirányhoz javasoltnál finomabb lépésköz, bár nem tilos, de
nem javítja jelentősen a dózispontosságot.

Az összes Brainlab dózisalgoritmus pontossága közvetlenül függ a nyalábadatmérések
pontosságától és tartományától. Biztosítani kell, hogy a nyalábadat-mérések lefedjék a
mezőméretek és mélységek tartományát, amelyet az ezt követő besugárzástervezéshez
használnak majd. Ez különösen érvényes a szórásfaktorok, radiális profilok és
mélydózisok mérésére.

A pontos eredményekhez különösen figyelmesen kell beállítania a lineáris gyorsítót és a
motorizált víztartályt. A sugárnyaláb főtengelyének pontosan függőlegesnek kell lennie,
azaz a vízfelszínre merőlegesnek. A detektor mozgási irányát minden esetben pontosan be
kell állítani a vízfelszínhez és a sugárnyaláb főtengelyéhez.

Adatkorrekció

Korlátozott mértékű adatkorrekció engedélyezett a kis hibák kiküszöböléséhez a mérési adatok
felvétele közben. Az ilyen korrekciókkal azonban óvatosan kell bánni. Mindig jobb a korrekciókat
elkerülni olyan mérési adatokkal, melyeket nem kell módosítani.

Nyalábprofil ellenőrzése

A kórház fizikusának felelőssége minden újonnan létrehozott vagy módosított nyalábprofil
(készülékprofil) megfelelő ellenőrzése. Ennek tartalmaznia kell egymáshoz illesztett tesztelést
minden, klinikai gyakorlatban használandó besugárzás modalitásra és besugárzási körülményre.
Mindig nézze meg az érvényes országos vagy nemzetközi ajánlásokat a minőségellenőrzés
vonatkozásában (pl. IAEA TRS-430).

Felelősség

Amikor a mért adatokat elküldik a Brainlab-hoz, a Brainlab-nak nincs lehetősége ellenőrizni
a következők helyességét:
• bármely, felhasználótól kapott adat és
• bármely, felhasználónak visszaküldött adat helyességét

A kapott adatokon alapuló bármilyen Brainlab visszajelzés vagy ajánlás magától az adat
helyességétől függ. Ha a kapott adatokat a Brainlab feldolgozta, és visszaküldte a
felhasználónak, az semmiképpen sem biztosítja, hogy a visszaküldött adatok helyesek.
Teljes mértékben a felhasználó felelős a Brainlab által visszaküldött adatok helyességének
ellenőrzéséért, és bármilyen, a Brainlab által adott visszajelzés vagy ajánlás helyességének
ellenőrzéséért. A felhasználónak validálnia kell a Brainlab által visszaküldött adatok
biztonságosságát és hatékonyságát a páciens besugárzása előtt. Az a tény, hogy a
Brainlab esetleg feldolgozott bizonyos adatokat, nem befolyásolja a felhasználó teljes
felelősségét a végleges nyalábprofil helyességére vonatkozóan.

Bevezetés
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4.1.1 Javasolt berendezés

Háttér

A következő berendezés szükséges a javasolt mérések elvégzéséhez. Néhány tétel opcionális és
a dózisalgoritmus, a lineáris gyorsító, a kollimátor és a besugárzás modalitás függvénye.

Berendezés

Komponens Magyarázat

Motorizált víztar-
tály

A tartálynak túl kell terjednie legalább 50 mm-rel a mért mezőméret mind a
négy oldalán a mérési mélységben. Legalább 50 mm-rel túl kell terjednie a
maximális mérési mélységen is. Egy 400 x 400 mm²-es, legtöbb 350 mm-es
mélységű standard mezőmérethez több mint 500 x 500 mm²-es alapterületű
fantom és legalább 400 mm-es vízmélység szükséges.

Kalibrált kamra

Szükséges egy kalibrált, hengeres ionizációs kamra, melynek térfogata lega-
lább 0,125 cm3, de nem több mint 0,6 cm3. A mérés effektív pontját az érvé-
nyes nemzetközi dozimetria szabványok alapján (pl. IAEA TRS-398) és a de-
tektor gyártójának megfelelő ajánlásai alapján kell meghatározni.

Ionizációs kamra

Egy hengeres ionizációs kamra 0,125 cm3 vagy kisebb üregtérfogattal. A mé-
rés effektív pontját az érvényes nemzetközi dozimetria szabványok alapján
(pl. IAEA TRS-398) és a detektor gyártójának megfelelő ajánlásai alapján kell
meghatározni.

Nagy felbontású
detektor

Egy nagyon kicsi detektor szükséges a nagy felbontású profil mérésekhez és
a kis mezők dozimetriájához. A Brainlab árnyékolatlan sztereotaktikus dióda
használatát javasolja.

Műanyag fantom
Ennek több olyan műanyag lapból kell állnia, amelynek elektronsűrűsége
egyenlő a víz elektronsűrűségével. Műanyag fantomok nem használhatók re-
ferencia dozimetriához.

Radiográfiás film Ilyen a Kodak XV-2 vagy Kodak EDR-2, és a az előhívó berendezés.

Kalibrált filmsz-
kenner

Kalibrált filmszkenner szükséges a filmdozimetriához és a minőségbiztosítás-
hoz (pl.: VIDAR’s DosimetryPRO).

Jegyezze meg, hogy a detektor érzékenysége függhet az orientációtól. Tartsa be a
dozimetriai berendezés gyártója által megadott specifikációkat és ajánlásokat.

Alternatívák

Ha filmdozimetriára nincs lehetőség, a nagy felbontású profilméréseket nagy felbontású
detektorral el lehet végezni.

A kiegyenlítő szűrő nélküli (nem sima) sugárnyalábok nagy gradiense miatt nem ajánlott
0,125 cm3-nél nagyobb üreg térfogatú ionizációs kamrák használata (pl. Farmer kamrák 0,6
cm3-es térfogattal) a dózismérésekhez.

CERUZANYALÁB: ÁLTALÁNOS NYALÁBADATOK MÉRÉSE
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4.1.2 Általános mérési követelmények

Háttér

Az összes MLC és lineáris gyorsító energiák általános mérési követelményei alább találhatók. Az
adott MLC-k specifikus információi itt találhatók meg: 69. old.

Minimális mérési követelmények

• Névleges lineárisgyorsító-output (NLOut) 100 x 100 mm²-es mező vagy a lehető legnagyobb
mezőméret esetén.

• Szivárgás nyitott és zárt blendepofák esetén.
• Mélydózisgörbék (TPR/PDD) különböző mezőméretekhez.
• Szórásfaktorok (output faktorok) különböző blendepofa és MLC méretkombinációkhoz.
• Radiális profilok nyílt mezők diagonális irányaiban több mélységben.
• Transzverzális profilmérések egy beállítási mezőhöz a forrásfüggvény-korrekció és a

radiológiai mezőkorrekció beállításához. Ezeket a Brainlab központokban kell feldolgozni.
MEGJEGYZÉS. Az MLC típustól függően a radiális tényezők konverziója szükséges lehet a
Brainlab központokban.
 

További mérések

A dinamikus IMRT függvénnyel való telepítéshez további dinamikus lemezeltolási mérések
szükségesek.

Adatbevitel

A kórház fizikusának felelőssége, hogy megadja a következő adatokat a Beam Profile Editor/
Physics Administration alkalmazásban (Machine Profile mód):
• Névleges lineárisgyorsító-output Gy/100 MU-ban (lásd: 49. old.)
• Forrás-felszín távolság (SSD), normalizálási mélység és normalizálási mezőméret
• Szivárgási értékek százalékban
• Paraméterek a forrásfüggvény-korrekcióhoz és a radiológiai mezőkorrekcióhoz (ahogyan az

ügyféladatok feldolgozása után a Brainlab megadja)
• Mélydózisgörbe táblázata
• Szórásfaktor táblázata
• Radiális faktor táblázat (ahogyan az ügyféladatok feldolgozása után a Brainlab megadja)

A Beam Profile Editor/Physics Administration használatával kapcsolatos további információk a
megfelelő Brainlab tervezőprogram felhasználói kézikönyvében találhatók.
Az összes adatot szintén meg kell adni a megfelelő Excel sablonban, amit a Brainlab biztosít. A
kitöltött sablont a következő címre kell elküldeni: radio.physics@brainlab.com.

Bevezetés
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4.2 Lineáris gyorsító abszolút kalibrálása

Névleges lineárisgyorsító-output mérése

A dózisalgoritmusok bemenő adatként igénylik a monitoregységek és a vízben elnyelt dózis
közötti összefüggést adott Q nyalábminőséghez referenciakörülmények között (lásd 319. old.).
Ez az összefüggés névleges lineárisgyorsító-outputként kerül meghatározásra:

Nlout D ccal dcal SSDcal,( , ) MU⁄=

és Gy/100 MU egységben kell megadni, ahol:
• a kalibráló mezőméret ccal
• a kalibrálási mélység dcal
• a kalibrációhoz használt forrás-felszín távolság SSDcal

Az IAEA TRS-398 (V.12) nomenklatúrát használva a lineáris gyorsító névleges outputjának
meghatározása:

Nlout Dw Q, MU⁄=

az IAEA TRS-398 (V.12) 6. II táblázatában meghatározott referencia feltételekkel. A vízben elnyelt
dózis Dw, Q a dózismérő által mért MQ értékből kerül kiszámításra az IAEA TRS-398 (V.12) 6.1
egyenletével.

Vízfantom és kamra beállítása

7. ábra 
• A névleges lineárisgyorsító-output mérésnek megfelelő kalibrált kamrát kell használnia (lásd

47. old.).
• A vízfelszínt az izocentrum közepénél állítják be (SSD = SID), és kamra aktív térfogatának

referenciapontja kerül az izocentrumba (beállítási pozíció, mélység = 0 mm).
• Mérési célokból a kamrát függőlegesen mozgatják lefelé 100 mm mélységig.

CERUZANYALÁB: ÁLTALÁNOS NYALÁBADATOK MÉRÉSE
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Munkafolyamat

A Brainlab elfogadott gyakorlati kódex követését javasolja (pl.: IAEA TRS-398 vagy AAPM
TG-51). Alternatívaként az alább leírt eljárás is használható.

Lépések

1. Állítsa be a motorizált víztartályt úgy, hogy az izocentrum a víz felszínén legyen
(SSD = SID = 1000 mm).

2. Állítsa be az aktív kamratérfogat középpontját, hogy egybeessen az izocentrummal (a víz
felszínével) és jelölje meg nulla mélységként (lásd: 7. ábra).

3. Mozgassa a kamrát a dcal = 100 mm kalibrálási mélységig.

4.
Állítsa be az MLC négyzetmező méretét és a blendepofa-apertúrát 100 x 100 mm²-re.
MEGJEGYZÉS. Ha az MLC nem teszi lehetővé a 100 x 100 mm² -es mezőt, akkor lásd
az MLC-re specifikus utasításokat (lásd: 69. old.).
 

5.

• Adjon 100 MU-t és olvassa le a dózis értéket Gy-ben (alkalmazza az összes szükséges
konverziót és korrekciót; pl.: a kamratípust, nyalábminőséget, hőmérsékletet, nyomást
stb.).

• Az eredménynek Gy/100 MU-ben kell lennie.

6. Javasoljuk a mérés háromszori megismétlését, és az átlagérték használatát a pontosság
növelése érdekében.

MEGJEGYZÉS. Az SSD és a fent meghatározottól eltérő normalizálási mélység értékei
használhatók. Azonban:
 

• Az NLOut, szivárgás, PDD, radiális faktorok (PDD megközelítés) és szórásfaktorok összes
mérését azonos SSD-vel kell végezni.

• Az NLOut, szivárgási és szórásfaktorok mérését azonos mélységnél kell végezni.

Készülék-specifikus referencia feltételek

Az Ön hardverétől függően lehet, hogy a referencia feltételek nem teljesíthetők. Ha az MLC/
blendepofa kombináció nem tud kialakítani egy fref referenciamezőt 100 x 100 mm2 méretben,
használja az ehhez a referencia feltételhez legközelebbi mezőméretet mint készülék-specifikus
referencia mezőt, fmsr (pl. m3 egy Varian lineáris gyorsítón: általában a blendepofák egy 98 x
98 mm2 méretű mezőre vannak korlátozva, ami ezután meghatározza az Ön fmsr értékét).
Erre a készülék-specifikus referencia mezőre a vízben elnyelt dózist az Alfonso et al. 2008
okfejtését követve, az ott található 1. egyenlettel lehet kiszámítani. Ha az fmsr készülék-specifikus
referencia mező nagyon közel áll az fref referencia mezőhöz, akkor a 2. egyenletben

k
fmsr fref,

Qmsr Q,

meghatározott korrekciós tényezőt egynek lehet tekinteni és az Alfonso et al. 2008 1. egyenletét
meg lehet közelíteni az IAEA TRS-398 (V.12) 6.1 egyenletével.

Lineáris gyorsító abszolút kalibrálása
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Mérési eredmények megadása

Szoftver Szükséges értékek a Beam Profile Editor/Physics Administration al-
kalmazásban

BrainSCAN Beam
Profile Editor egé-
szen 5.x verzióig

A Pencil Beam alatt a General Settings oldalon adja meg:
• A mért névleges lineárisgyorsító-outputot a Nominal LINAC Output

mezőben
• A normalizálási mélységet (milliméterben) a Normalization Depth me-

zőben
• A forrás-felszín távolságot (centiméterben) a Source Surface Distan-

ce mezőben

iPlan RT Dose Beam
Profile Editor 6.0
vagy újabb verzió

A Pencil Beam alatt a Pencil Beam Settings oldalon adja meg:
• A mért névleges lineárisgyorsító-outputot a Nominal LINAC Output

mezőben
• A normalizálási mélységet (milliméterben) a Normalization Depth me-

zőben
• A forrás-felszín távolságot (milliméterben) a Source Surface Distance

mezőben

iPlan RT Dose 4.5
(vagy újabb verzió)
Physics Administra-
tion alkalmazással

Adja meg a következő adatokat a Properties párbeszédablak Pencil
Beam fülén:
• A Pencil Beam Setup (Ceruzanyaláb beállítása) pontnál, adja meg a

forrás-felszín távolságot (SSD, milliméterekben) a Source Surface
Distance mezőben.

MEGJEGYZÉS. Fontos: Az értéknek azonosnak kell lennie a szórási
adatok SSD-jével!
 

• A Pencil Beam Setup pontban, adja meg a normalizálási mélységet
(milliméterekben) a Measurement Depth (Mérési mélység) mezőben.
Fontos: Az értéknek azonosnak kell lennie a szórási adatok mérési
mélységével!

• A Nominal Linac Output alatt, adja meg a lineáris gyorsító mért név-
leges outputját és a megfelelő mezőméretet (100 x 100 mm²).

Pontosság biztosítása

Ahhoz, hogy pontos vízben elnyelt dózist kapjon, alkalmaznia kell több korrekciót a
leolvasott dózisértéken, pl.: a nyalábminőség (lineáris gyorsító energia), nyomás,
hőmérséklet és polaritás. Nézze meg a dózismérő berendezéssel kapott dokumentációt és
az országában alkalmazott nemzeti szabványokat.

CERUZANYALÁB: ÁLTALÁNOS NYALÁBADATOK MÉRÉSE
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4.3 Háttérszivárgás

Mérés nyitott és zárt blendepofával

A háttérszivárgás értékei meghatározzák a lemezeken és lemezek és blendepofák kombinációján
át szivárgó sugárzás átlagos százalékos értékét.

Beállítás

• A háttérszivárgás mérésének beállítása azonos a névleges lineárisgyorsító-output mérésének
beállításával.

• Ugyanazt a kalibrált kamrát kell használni a névleges lineárisgyorsító-output és a
háttérszivárgás méréséhez. Ebben az esetben a névleges lineárisgyorsító-output használható
referenciaértékként a szivárgási érték meghatározásához.

• Egyébként a névleges lineárisgyorsító-output mérését meg kell ismételni az új kalibrációs
kamrával a referenciaérték megkapásához.

Munkafolyamat

Lépés

1. Hagyja a primer blendepofa nyílását 100 x 100 mm²-nél.

2.

• Zárja az MLC lemezeket aszimmetrikusan.
• A lemezrés legyen legalább 50 mm-re az izocentrumtól.
• A zárt lemezpár résnek maximális távolságra kell lennie az izocentrumtól, ha a lineáris

gyorsító nem támogatja a blendepofa használatát.

3. Adjon le 100 MU-t és olvassa le a dózismérő jelzését.

4. Zárja be a primer blendepofákat aszimmetrikusan.

5. Ismételje meg a 3. lépést.

MEGJEGYZÉS. Ha a lineáris gyorsító nem támogatja az aszimmetrikusan zárt blendepofa-
beállításokat, a kamra legalább 20 mm-rel elmozgatható x és y irányokba. Ebben az esetben a
referencia értéket az új helyen kell mérni egy 100 x 100 mm²-es négyszögletes mező blendepofa
és MLC nyílással. Ha a lineáris gyorsító nem támogatja a blendepofa használatot, akkor a
blendepofa szivárgást nullára kell beállítani.
 

Mérési eredmények megadása

Szoftver Szükséges értékek a Beam Profile Editor/Physics Administration al-
kalmazásban

BrainSCAN Beam
Profile Editor egé-
szen 5.x verzióig

A Multileaf Background Leakage alatt a Pencil Beam Related Proper-
ties oldalon adja meg:
• A Leakage for Open Jaws és a Leakage for Closed Jaws mezőkben

mért dózisfrakciókat (a névleges lineárisgyorsító-outputra vonatkozó-
an)

iPlan RT Dose Beam
Profile Editor 6.0
vagy újabb verzió

A Multileaf Background Leakage alatt a Pencil Beam Settings oldalon
adja meg:
• A Leakage for Open Jaws és a Leakage for Closed Jaws mezőkben

mért dózisfrakciókat (a névleges lineárisgyorsító-outputra vonatkozó-
an)

Háttérszivárgás
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Szoftver Szükséges értékek a Beam Profile Editor/Physics Administration al-
kalmazásban

iPlan RT Dose 4.5
(vagy újabb verzió)
Physics Administra-
tion alkalmazással

Adja meg a következő adatokat a Properties párbeszédablak Pencil
Beam fülén a Multileaf Background Leakage alatt:
• A Leakage for Open Jaws és a Leakage for Closed Jaws mezőkben

mért dózisfrakciókat (a névleges lineárisgyorsító-outputra vonatkozó-
an)

CERUZANYALÁB: ÁLTALÁNOS NYALÁBADATOK MÉRÉSE
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4.4 Mélydózisgörbe

PDD és TPR mérés

A mélydózisgörbe meghatározásához használja az alábbi két opció egyikét:

Opció Magyarázat

PDD (százalékos
mélydózis)

Használja ezt az opciót, ha a vízfantom és az SSD fix. A PDD értékeket
a kamra függőleges beállításával mérik a főnyaláb mentén.

TPR (szövet-fantom
arány)

Használja ezt az opciót, ha a kamra az izocentrumnál rögzített. A TPR
értékeket a vízszint (vízfelszín) változtatásával mérik.

A Beam Profile Editor/Physics Administration alkalmazásban, a Values are ... alatt meg kell
határoznia, hogy az adatok TPR-en vagy PDD-n alapulnak. További információk a megfelelő
Brainlab besugárzás tervezőprogram felhasználói kézikönyvében találhatók.

Beállítás

① ②

8. ábra 

Sz. Komponens

① PDD mérése

② TPR mérés

• A nagymezős PDD-ket közepes vagy nagy térfogatú ionizációs kamrával kell mérni (0,1 cm3 -
0,6 cm3) az energiaválasz változásainak hatásának elkerüléséhez (lásd: III.D.5 rész és az
AAPM TG-106 Report 1. ábrája (Das et al 2008).

• A kisebb - 30 mm-es vagy az alatti - mezőméreteknél, amelyek kívül esnek az ionizációs kamra
mezőméret-tartományán, használja a megfelelő nagy felbontású detektort (lásd: 47. old.).
Ebben az esetben legalább egy mérést kell végezni mindkét mérőeszközzel, hogy az
ionizációs kamrával kapott mérési eredményeket összehasonlítsa a nagy felbontású
detektorral kapottakkal.

MEGJEGYZÉS. Ne felejtse újrakalibrálni a vízfantom x/y/z koordinátáit, amikor a kamrát cseréli.
 

Mélydózisgörbe
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PDD munkafolyamat

Lépések

1.

Állítsa be a vízfantomot ugyanúgy, mint a névleges lineárisgyorsító-output méréséhez
(lásd: 49. old.):
• SSD = SID = 1000 mm
• Az izocentrum a víz felszínén van (mélység = 0 mm)
• A mérés effektív pontja az izocentrumnál van

2.
• Mozgassa a blendepofákat és az MLC lemezeket, hogy különböző négyszögletes me-

zők alakuljanak ki mindegyik méréshez.
• A szükséges MLC és blendepofa-mezőméretek meghatározása itt található: 69. old.

3.
• Használja a vízfantom-szoftvert a mélységek méréséhez 0-tól a kívánt mélységig.
• Használjon 1 mm-es lépésközt 0 - 50 mm-es mélységnél. Nagyobb mélységek esetén

1 mm-es vagy 5 mm-es lépésköz használható.

TPR munkafolyamat

Mivel a Brainlab nem javasol a TPR mérésére specifikus munkafolyamatot, nyugodtan használhat
a klinikai szükségletének megfelelő munkafolyamatot.

Mérési eredmények megadása

A mélységi dózisértékek teljes mátrixát minden esetben meg kell adni a Beam Profile Editor/
Physics Administration alkalmazásban. Azt is meg kell határoznia a Values are ... alatt, hogy az
adatok a TPR vagy PDD megközelítésen alapulnak-e.

Pontosság biztosítása

A vízfelszín hajlása (kapillárishatások) miatti hibák megakadályozása érdekében mozgassa a
kamrát lentről felfelé.
Óvatosan járjon el a mélység felmérésénél, mely egyenlő vagy nagyobb, mint a páciens testén
belül szükséges maximális mélység:
• Koponya-besugárzásokhoz a 250 mm elegendő lehet.
• Koponyán kívüli eseteknél akár 400 mm-es vagy nagyobb tartományt kell lefedni.

Az adott lineáris gyorsító alatti távolságtól függően lehet, hogy nem lehetséges a 300 mm vagy
350 mm maximális mélységű TPR mérése. Ha ilyen mélységre van szüksége, akkor a PDD-t kell
mérnie.
MEGJEGYZÉS. Az összes mélységprofilnak azonos mélységtengely-értékeket kell használna. Ha
szükséges, használjon egy megfelelő szoftvert az interpoláció elvégzéséhez. A TPR/PDD értékek
önkényesen normalizálhatók, mivel ezt a dózisalgoritmus szabályozza.
 

MEGJEGYZÉS. Győződjön meg, hogy a zárt lemezrések a primer blendepofák mögött találhatók,
vagy egy a nyitott MLC négyszögletes mezőtől távoli helyen.
 

CERUZANYALÁB: ÁLTALÁNOS NYALÁBADATOK MÉRÉSE

Műszaki használati útmutató rev.: 1.8 A Brainlab fizikai alapelvei 55



4.5 Szórásfaktorok (Output faktorok)

Szórásfaktor mérése

A szórásfaktorok információkkal szolgálnak a névleges lineárisgyorsító-outputtal kapcsolatban.
Megadhatók a Beam Profile Editor/Physics Administration alkalmazásban, normalizálhatók
önkényesen, mivel a dózisalgoritmus kontrollálja.

Lánckapcsolás módszer

A Brainlab a Daisy-chain (lánckapcsolásos) módszer követését javasolja egy közbeeső
mezőméret használatával (pl. 30 x 30 mm²) a kis mezőkhöz használt nagy felbontású detektor és
az ionizációs kamra közötti átmenethez.

Munkafolyamat

Lépések

1. Állítsa be a motorizált víztartályt úgy, hogy az izocentrum a víz felszínén legyen
(SSD = SID = 1000 mm).

2. Állítsa be az aktív kamratérfogat középpontját, hogy egybeessen az izocentrummal (a víz
felszínével) és jelölje meg nulla mélységként (lásd: 7. ábra).

3. Mozgassa a kamrát a dcal = 100 mm kalibrálási mélységig.

4. Mérje meg a szórásfaktorokat a négyszögletes MLC mezők és a négyszögletes blende-
pofa-mezők kombinációs mátrixához (lásd: 129. old.).

A szükséges MLC és blendepofa-mezőméretek meghatározása itt található: 69. old..

A mintamátrix használata

• Az itt: 69. old. megadott mintamátrix-táblázatban a szürke mezőket minden esetben meg kell
mérni.

• A fehér mezők képviselik az MLC és blendepofa kombinációit, amelyek nem javasoltak a
Brainlab besugárzástervező szoftverrel való használatra. Részletekért lásd 42. old.

• Ezért nem szükséges megmérni ezeket a nagyobb MLC mezőket. Helyette elegendő megadni
az utolsó kötelező mért értéket, pl.: 60 x 60 mm²-es blendepofa-beállítás esetén használhatja a
60 x 60 mm²-es MLC mező mért értékét (0,8710, lásd 129. old.).

Mérési eredmények megadása

A szórásfaktorok teljes mátrixát minden esetben meg kell adni a Beam Profile Editor / Physics
Administration alkalmazásban. Nem maradhatnak nulla értékek.

Pontosság biztosítása

• A pontosság biztosításához lásd: 27. old.
• Mérje a mezőket pontosan a megadottak szerint.
• Győződjön meg, hogy a zárt lemezrések a primer blendepofák mögött találhatók, vagy egy a

nyitott MLC négyszögletes mezőtől távoli helyen.
• Mindegyik blendepofa-mezőméret esetén nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie a mért MLC

mezőméret-tartománynak a blendepofa-mezőmérettel.
• Minden blendepofa-mezőmérethez a blendepofa-mezőméretnél nagyobb MLC mezőhöz

tartozó szórás-faktor beállítható a blendepofa-mezőméretnél nagyobb vagy egyenlő legkisebb
MLC mezőnél mért értékre. További információkért lásd a 69. old. on megadott mintamátrix-
táblázat fehér mezőit.

Szórásfaktorok (Output faktorok)
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4.6 Diagonális radiális profilok

Radiális faktor és radiális profil mérése

A radiális faktorok olyan dózisfüggvények, amelyek vízszintesen futnak keresztül a sugárnyaláb
főtengelyén különböző mélységekben. Céljuk a nyitott nyalábtengelyen kívüli eltéréseinek
korrigálása.
Ha nem lehetséges az MLC gantryfejről való leválasztása, akkor a radiális faktorok közvetlenül
nem mérhetők. Ebben az esetben a radiális profilokat a blendepofa-mező átlójában kell mérni,
hogy tartalmazza a korlátozott mezőméret miatti dózisesést.

9. ábra 

A (széli hatások csökkentése érdekében) diagonálisan mért radiális profilok tartalmazzák a
szükséges információkat, de ezeket át kell konvertálni radiális faktorokká a Brainlab
központokban. A radiális profil mérései nem vihetők be közvetlenül a Beam Profile Editor /
Physics Administration (Machine Profile mód) alkalmazásban.
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Beállítás

A radiális faktorok/profilok a TPR és PDD mérésekhez használt megközelítésekhez hasonlóakkal
mérhetők.
Radiális profilok mérésirányának nyalábirányú nézete:

10. ábra 
• A TPR/PDD mérésekhez használt vízfantom-beállítással megegyező használható itt (lásd: 8.

ábra).
• Győződjön meg, hogy a detektor átlósan mozog saroktól-sarokig. Nem négyszögletes

maximális mezőmérettel rendelkező MLC-k esetén a detektor mozgásának a lemez irányával
bezárt szöge különbözhet 45°-tól.

• A radiális profilok méréséhez használja az ionizációs kamrát. A kamrát úgy kell felszerelni,
hogy lehetővé tegye a maximális térbeli felbontást a mérési irány mentén.

MEGJEGYZÉS. A ceruzanyaláb-algoritmus feltételezi a radiális tényezők forgási szimmetriáját.
Lehetséges ezért a félprofilok mérése, de csak akkor, ha a vízfantom nem elegendően nagy a
teljes diagonális profilhoz. A pontosság növelése érdekében javasolt több, különböző irányokban
mért félprofil átlagolása.
 

Munkafolyamat

Lépések

1. Húzza be az MLC lemezeket, amíg el nem éri a maximálisan engedélyezett mezőméretet
(szükséges lehet a konzol fizika módja).

2. Húzza vissza a blendepofákat, amíg el nem éri a maximálisan engedélyezett mezőmére-
tet (ez rendszerint az MLC-vel azonos méret).

3.
• Mérje meg a következő mélységek radiális profiljait: 5, 14, 25, 50, 100, 200 és 350

[mm].
• Használjon legalább 5 mm-es radiális felbontást.

4. Mérje meg a teljes profiltartományt a mező egyik sarkától a másikig.

Diagonális radiális profilok
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Mérési eredmények megadása

Ha az MLC-t a fent leírt módon leválasztották a lineáris gyorsítóról, akkor adja meg a radiális
tényezőket a Beam Profile Editor/Physics Administration alkalmazásban (Machine Profile
mód).
Minden más esetben vigye be a mérési eredményeket a Brainlab-tól kapott Excel sablonba, és
küldje a kitöltött sablont a radio.physics@brainlab.com címre.
Amint megkapta a Brainlab-tól a radiális faktorokat, meg kell adnia a Values are ... alatt a Beam
Profile Editor/Physics Administration alkalmazásban, hogy az adatai a TPR vagy a PDD
megközelítésen alapulnak-e.

Pontosság biztosítása

• A sugárnak meg kell felelnie az aktuális nyalábtengely és kamra közötti távolságnak. Nem
szükséges a sugár konverziója az izocentrum síkjára.

• Ha a radiális faktorokat a PDD esetén használt módszerhez hasonlóval mérték, akkor ugyanazt
az SSD-t kell használni a radiális faktorokhoz, mint a PDD méréshez.

• Hogy az eredményeket alacsony zajjal kapja meg, lassan mozgassa a kamrát a hullámok
elkerülése érdekében, különösen a kisebb mélységeknél.

• A mért adatok típusát közölni kell a Brainlab központokkal a megfelelő adatfájlokkal együtt.
• A radiális profilok önkényesen normalizálhatók mivel a dózisalgoritmus ezt kontrollálja.
• A sima sugárnyalábok esetén a számított radiális faktorok a radiális profiladatokon alapulnak,

amelyek a sugárnyaláb középpontjától annak 50%-os izodózis-szélességéig terjednek. A nem
sima (FFF mód) sugárnyalábok esetén a számított radiális faktorok a radiális profiladatokon
alapulnak, amelyek a sugárnyaláb középpontjától annak 25%-os izodózis-szélességéig
terjednek. A nyalábadatok tartományát a lehető legpontosabban kell mérni 200 mm-es
mélységig (beleértve ezt a mélységértéket is). A legnagyobb mélység vonatkozásában a
szkennelési tartománynak nem szükséges elérnie az 50% (25%) értékű izodózis-szélességet.

• Ha a vízfantom korlátozott mérete miatt nem lehetséges 350 mm-es mélységnél történő mérés,
használhat helyette kisebb, pl. 300 mm-es mélységet is.

• Ha félprofilokat mér, győződjön meg, hogy a sugárnyaláb központi tengelye NINCS túl közel a
fantomfalhoz. Ha a sugárnyaláb központi tengelye túl közel van a fantomfalhoz, a központi
tengelyen a dózis alá van becsülve, megnövekedett szarvakat eredményezve a diagonális
profilokon, különösen nagyobb mélységekben.

MEGJEGYZÉS. Az összes profilnak ugyanazt a sugárértéket kell használnia (akár izocentrikus,
akár valós). Ha szükséges, használja a vízfantom-szoftvert az interpoláció elvégzéséhez.
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4.7 Transzverzális profilok

Transzverzális profil mérése

További mérések szükségesek a forrásfüggvény-korrekció és a radiológiai mezőkorrekció
beállításához. A forrásfüggvény-korrekció egy kiterjedt sugárforrás és egyéb hatások
szimulálásának empirikus módja, amely elsimítja a nyalábszélet.

Vízfantom mérései

11. ábra 

Mérési opciók

Két mérési lehetőség létezik:
• 62. old. (preferált lehetőség)
• 63. old.

Transzverzális profilok
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Beállítás

Transzverzális profilok mérésirányának nyalábirányú nézete.

12. ábra 
A transzverzális profilokat a kollimátor lemezeinek irányának mentén (x-irány) ÉS arra
merőlegesen (y-irány) mérik. Biztosítania kell, hogy a profilokat közvetlenül a lemezek alatt mérjék
úgy, hogy a lemezek közti és lemezeken belüli rések ne befolyásolják. A megfelelő MLC típus
helyes alakjához lásd az ábrákat itt: 69. old. A fenti ábra csak egy vázlat.
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4.7.1 Mérés vízfantom és nagy felbontású detektor használatával

Háttér

Ajánlott végrehajtani a transzverzális profilméréseket egy vízfantom és egy nagyfelbontású
detektor használatával. Ebben az esetben az itt ismertetett nagy felbontású detektort kell
használni 47. old.

Beállítás

A vízfantom beállítása ugyanúgy történik, mint korábban (SSD = SID = 1000 mm).
• A méréseket a következő mélységekben kell elvégezni: dmax, 100 mm és 200 mm.
• Kalibrálja újra a vízfantom x/y/z koordinátáit, ha a detektort cserélte vagy elfordult.
• Használja az MLC-t és a blendepofákat az Ön MLC-éjéhez meghatározott alak kialakításához

(lásd: 69. old.).
• A transzverzális profilokat a kollimátor lemezeinek irányának mentén (x-irány) ÉS arra

merőlegesen (y-irány) kell mérni.

Munkafolyamat

• A penumbra-régióról és az MLC által blokkolt területről való elegendő információ biztosításához
a profiloknak a teljes mezőméretet le kell fedniük 0,5 mm-es felbontással.

• Az összes x/y profilnak ugyanazt az x/y tengelyértéket kell használnia. Ha szükséges,
használjon megfelelő szoftvert az interpoláció elvégzéséhez.

Lépések

1.
Pozícionálja a detektort úgy, hogy elkerülje a lemezek közti rést, például 2 központi le-
mezet alkalmazó MLC elrendezés esetén az x profilt vegye a két központi lemez egyi-
kének közepétől.

2. Irányítsa a detektort úgy, hogy lehetővé tegye a profilmérés maximális felbontását (ne
feledje elforgatni a detektort a párhuzamos és merőleges irány között).

3.
Pozícionálja a detektort a sugárnyaláb középpontjánál, és ellenőrizze, hogy a lemez-
eken belüli rések közötti távolság a szkennelési tengelyhez legyen több mint 20 mm;
állítson a tengelyen, ha szükséges.

4. Ismételje meg a 2. lépést a következő mérési mélységgel.

Mérési eredmények megadása

Importálja a mért profilokat a Brainlab által küldött Excel sablonba, és a kitöltött sablont küldje el a
radio.physics@brainlab.com címre. Amint megkapta a Brainlab-től a feldolgozott eredményeket,
adja meg a Beam Profile Editor / Physics Administration alkalmazásban a forrásfüggvény-
korrekciót és a radiológiai lemezeltolást.

Pontosság biztosítása

Ellenőrizze a mért profilokat a(z) 11. ábra példájához képest, és győződjön meg arról, hogy:
• A penumbra szélessége kicsi (körülbelül 4 ± 1 mm mikro MLC-k esetén)
• Az MLC-n kívül a szivárgás 50 mm-nél kisebb mélységnél közel 3%

Transzverzális profilok
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4.7.2 Filmdozimetriás mérés

Háttér

Ha a méréseket nem lehet vízfantommal és nagy felbontású detektorral végezni, helyette
filmdozimetriás méréseket lehet végezni. A pontos filmdozimetriához a méréseket film és egy
olyan műanyag fantom használatával kell elvégezni, mely változó build-up rétegekből és elegendő
visszaszórást biztosító anyagból áll, ami 100 mm vastag.

Beállítás

A méréseket a következő mélységekben kell elvégezni: dmax, 100 mm és 200 mm.
• Tegye a visszaszóró anyagot a kezelőasztalra, és állítsa be az izocentrum szintjébe a

pozicionáló lézerekkel.
• Győződjön meg arról, hogy a visszaszóró anyag felső felszíne az izocentrum szintjén

vízszintes legyen.
• Tegye a filmet az alsó lapra az izocentrum síkjában, és tegye rá a megfelelő build-up réteget.
• Használja az MLC-t és a blendepofákat az Ön MLC-éjéhez meghatározott alak kialakításához

(lásd: 69. old.).

Munkafolyamat

• A profilokat (x és y) mindegyik filmnél ki kell nyerni.
• A penumbra-régióról és az MLC által blokkolt területről való elegendő információ biztosításához

a profiloknak a teljes mezőméretet le kell fedniük 0,5 mm-es felbontással.
• Az összes x/y profilnak ugyanazt az x/y tengelyértéket kell használnia. Ha szükséges,

használjon megfelelő szoftvert az interpoláció elvégzéséhez.

Lépések

1.

Exponáljon három filmet a build-up rétegek használatával a dmax-nál (a lineáris gyorsí-
tótól függően pl.: 15 mm-t 6 MV esetén), 100 mm és 200 mm-nél.
- A kalibráló görbe lineáris tartományán belül maradás érdekében megfelelő számú

MU-val sugározza be a filmeket.
- Például Kodak X-Omat film esetén a dózis nem haladhatja meg a 0,8 Gy-t. A Kodak

EDR2 film esetén nem haladhatja meg a 2,0 Gy-t.

2. Filmek előhívása és szkennelése.

3.
- Mérje meg a lemeziránnyal párhuzamos x-profilt.
- A lemezek közti rések elkerüléséhez a profilt a központi lemezek egyikének közep-

étől vegye.

4.
- Mérje meg az y profilt a lemezirányra merőlegesen a főnyalábban.
- Ellenőrizze, hogy a lemezrések közötti távolság a szkennelési tengelyhez legyen

több mint 20 mm; állítson a tengelyen, ha szükséges.

Mérési eredmények megadása

Importálja a kiemelt profilokat a Brainlab által küldött Excel sablonba, és a kitöltött sablont küldje
el a radio.physics@brainlab.com címre. Amint megkapta a Brainlab-től a feldolgozott
eredményeket, adja meg a Beam Profile Editor / Physics Administration alkalmazásban a
forrásfüggvény-korrekciót és a radiológiai lemezeltolást.

Pontosság biztosítása

Ellenőrizze a mért profilokat a(z) 11. ábra példájához képest, és győződjön meg arról, hogy:
• A penumbra szélessége kicsi (körülbelül 4 ± 1 mm mikro MLC-k esetén)
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• Az MLC-n kívül a szivárgás 50 mm-nél kisebb mélységnél közel 3%

A filmdozimetriás mérés közben a kalibráló görbe pontossága lényeges a forrásfüggvény-
korrekció pontos beállításához.

Transzverzális profilok
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4.8 Dinamikus lemezeltolás mérései

Dinamikus lemezeltolás

A dinamikus lemezeltolás egy effektív lemezeltolást ír le a legtöbb MLC lekerekített
lemezvégeinek megfelelően.
Ezt az értéket Varian MLC fájlokkal vagy a Brainlab által szolgáltatott DICOM fájlokkal határozzák
meg, hogy megmérjék a különböző szélességű csúszó rések izocentrum-dózisait.
A mért D dózist a lineáris függvény körülbelül leírhatja

agapbgapbDD leak +⋅=+=− )2( δ

ahol:
• a gap a névleges résszélesség (1, 5, …, 100 mm)
• Dleak a mért MLC szivárgás
• δ az effektív dinamikus lemezeltolás lemezenként

Az a és b lineáris regresszióval történő meghatározása után, a δ így számítható ki:

ba 2=δ

MEGJEGYZÉS. További információkért lásd a Brainlab által adott Excel sablonban a „Dynamic
Shift” Excel munkalapot.
 

Beállítás

• Állítsa be a megfelelő kalibrált kamrát vagy ionizációs kamrát (lásd: 47. old.) a vízfantomban
úgy, hogy a kamra tengelye merőleges legyen a lemezirányra.

• Állítsa be a vízfelszín szintjét úgy, hogy a detektor a build-up zóna alatt legyen (dmax vagy
mélyebb), ahol [SSD = 1000 mm - mérési mélység]. 6 MV esetén a javasolt mélység 20 mm.

• Állítsa a blendepofákat úgy, hogy 100 x 100 mm²-es négyzet alakú mezők alakítsanak ki.

Munkafolyamat

Lépések

1. Egymás után sugározza be a dinamikus MLC mezőket, ahogyan a 69. old. alatt az Ön
MLC-jére meghatározták.

2.
• Zárja az MLC-t, és mérje meg a szivárgó dózist a fentiekkel megegyező beállításokkal.
• Aszimmetrikus résbeállítással a lemezrésnek 50 mm távolságban kell lennie az izocent-

rumtól.

3.

Állítsa be az MLC-t egy 100 x 100 mm²-es négyzet alakú mezőre, és mérje meg a nyitott
mező dózisát a fentiekkel megegyező beállításokkal.
MEGJEGYZÉS. Az 1. lépésben használttal megegyező MU-t és dózisteljesítményt hasz-
náljon.
 

Mérési eredmények megadása

Az összes adatot szintén meg kell adni a megfelelő Excel sablonban, amit a Brainlab biztosít. Az
eredményt az Excel sablonban számítják ki, és ott jelenik meg. A Beam Profile Editor / Physics
Administration, adja meg az eredményt az Excel sablonból a Leaf Shift Dynamic mezőben a
Radiologic Field alatt.
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4.9 Radiológiai mezőkorrekciók ellenőrzése

Háttér

Ez a rész leírja, hogyan ellenőrizze és frissítse a radiológiai mezőkorrekciókat (statikus és
dinamikus radiológiai lemezeltolás).
Az ellenőrzött paramétereket alkalmazzák a felhasználóspecifikus készülékprofilban, amit a
Brainlab besugárzástervező szoftverrel és az iPlan RT Dose vagy BrainSCAN szoftverrel együtt
használnak.

Mikor kell ellenőrizni

A Brainlab a radiológiai mezőkorrekciók rutinszerű ellenőrzését javasolja, és különösen az MLC
módosítása után, például:
• Az infravörös fénysorompó mechanikus módosítása, ami kalibrálja a lemezpoziciókat az MLC

inicializálása közben.
• Az m3 tápegység cseréje.
• Az MLC lemezpozíció kalibrálásainak módosításai, például az mlcxcal.txt fájl módosítása

az MLC kontroller munkaállomásán.
A módosításoktól függően további mérésekre lehet szükség annak biztosításához, hogy a
rendszer megfelelően működjön.

A radiológiai mező és a geometriai mező közti különbség

A(z) 13. ábra a radiológiai mező és a névleges MLC lemezpozíciók közötti különbséget illusztrálja.
A radiológiai mező a névleges MLC mezőtől az x és y irányban egyaránt eltér. Az y irányú
mezőeltérés (tongue-and-groove méret) főleg a lemez geometriai elrendezésétől függ, azaz az
MLC módosításoktól független. Az MLC x-irányú módosításai a radiológiai mezőkorrekciók enyhe
eltéréséhez vezethetnek.
A radiológiai és geometriai MLC mező közötti eltérés illusztrálása:

13. ábra 

Radiológiai mezőkorrekciók ellenőrzése
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Az ellenőrzésről

A radiológiai mezőkorrekciók a izocentrum síkjában végzett korrekciós távolságokként kerülnek
meghatározásra. Ezért végzik a leírt filmmérést az izocentrumban. A pontos filmdozimetriához a
Brainlab olyan műanyag fantom használatát javasolja, amelyik egy 25 mm-es build-up rétegből és
egy legalább 100 mm vastag megfelelő visszaszóró anyagból áll.

Előkészítés

Lépések

1. Tegye a visszaszóró anyagot a kezelőasztalra, és állítsa be a felső szélét az izocentrum-
ba a pozicionáló lézerekkel.

2. Győződjön meg arról, hogy a visszaszóró anyag felső felszíne az izocentrum szintjén víz-
szintes legyen.

3. Tegye a filmet az alsó lapra az izocentrum síkjában, és tegye rá a megfelelő build-up réte-
get.

4.
Állítsa úgy az MLC-t, hogy négyzetes (vagy közel négyzetes) mezőt alakítson ki:
60 x 60 mm2-es MLC mező.

5.
Ellenőrizze, hogy a blendepofa-mező határa az MLC mezőt legalább 10 mm-rel megha-
ladja mindegyik oldalon:
80 x 80 mm2-es blendepofa-mező.

Munkafolyamat

A penumbra-régióról és az MLC által blokkolt területről való elegendő információ biztosításához a
profilnak a teljes mezőméretet le kell fednie legalább 0,5 mm-es felbontással.

Lépések

1.

Exponálja a filmet a 25 mm-es build-up réteggel.
• A kalibráló görbe lineáris tartományán belül maradás érdekében megfelelő számú MU-

val sugározza be a filmeket.
• Például Kodak X-Omat film esetén a dózis nem haladhatja meg a 0,8 Gy-t. A Kodak

EDR2 film esetén nem haladhatja meg a 2,0 Gy-t. Ha a film nem elegendően lineáris a
megfigyelt dózistartományban, akkor használjon kalibrációs filmet a szürke minták dózi-
sértékre transzformálásához.

2. Film előhívása és szkennelése.

3.
Mérje meg a (lemezmozgás irányával párhuzamos) x-profilt.
A lemezek közti rések elkerüléséhez a profilt a központi lemezek egyikének közepétől ve-
gye.

4.

Mérje meg a profil 50%-os izodózis-szélességét, és határozza meg a statikus lemezelto-
lást (Δs) az x irányú névleges mezőméret (snominal) és a mért 50%-os izodózis-szélesség
között (s50%):

Δs 0.5∗ s50% snominal–( ) Δs 0>( ),=

Az eredmények összehasonlítása

Hasonlítsa összes az új radiológiai lemezeltolás értékét a jelenleg használt statikus lemezeltolás
értékkel a Beam Profile Editor/Physics Administration alkalmazásban (lásd az iPlan RT Dose
4.x Klinikai felhasználói kézikönyv 13. fejezetét). Ha a különbség a két érték között nem
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elhanyagolható, akkor adja meg az új értéket a Beam Profile Editor/Physics Administration
megfelelő mezőjében.
Ha a statikus lemezeltolás-paraméter elavult, akkor pontatlan lehet a dinamikus lemezeltolás-
paraméter. Ebben az esetben a Brainlab a 65. old. részben leírt dinamikus lapeltolás-mérések
megismétlését javasolja.
Ha jelentős eltérés van a régi és az új dinamikus lemezeltolás-érték között, akkor adja meg az új
értéket a Beam Profile Editor/Physics Administration megfelelő mezőjében. Ezután mentse, és
hagyja jóvá a frissített készülékprofilt.

Radiológiai mezőkorrekciók ellenőrzése
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5 CERUZANYALÁB:
NYALÁBADATOK
ELLENŐRZÉSI LISTÁI

5.1 A Brainlab m3 nyalábadatai (Varian, Elekta,
Siemens Mevatron, Primus, Oncor 82 lemezes
MLC)

Ellenőrzési lista (Brainlab FORM 09-620 Excel sablon)

MEGJEGYZÉS. A kiegyenlítő szűrő nélküli (nem simított) nyalábok a kiválasztott lineáris
gyorsítókon az iPlan RT 4.5 és az újabb verziók esetében támogatottak. További részletekért
forduljon a Brainlab ügyfélszolgálathoz.
 

Mérés Lásd még Kész

Lineáris gyorsító kalibrálása (NLOut) a kalibrált kamrával:
• Blendepofa: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

MEGJEGYZÉS. Adjon meg egy 98 mm-es négyszögletű mezőméretet a Ceruzanyaláb
NLout négyszögletes mezőméretre.
 

49. old. ☐

Háttérszivárgás nyitott és zárt blendepofák esetén kalibrált kamra felhasználásával:
• Adja meg az NLOut értékét az Excel sablonban
• Adja meg a szivárgás értékeit az Excel sablonban
• Adja meg az SSD és a normalizálási mélység értékét az Excel sablonban

Nyitott mező:
• Blendepofa: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

52. old. ☐
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Mérés Lásd még Kész

Mélydózisgörbe (PDD/TPR) ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• MLC (blendepofa) mezők [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)
A mérés elvégzése után importálja a TPR vagy PDD értékeket a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez (lásd 54.
old.).
MEGJEGYZÉS. A legnagyobb mélydózisprofilhoz adjon meg egy 98 mm-es effektív négy-
szögletes mezőméretet.
 

54. old. ☐

Szórásfaktorok ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mezők

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

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]
Mintamátrix itt található: 71. old. A mérés elvégzése után importálja a szórásfaktorokat a
Brainlab-tól kapott Excel sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez a megfelelő
keresztkalibrálással (lásd: 56. old.).
MEGJEGYZÉS. Adjon meg egy 100 mm-es négyszögletű mezőméretet a legnagyobb MLC
mezőre (sor) és egy 98 mm-est a legnagyobb blendepofa-mező méretre (oszlop).
 

56. old. ☐

Diagonális radiális profilok ionizációs kamrával:
• MLC mező: 100 x 100 mm2

• Blendepofa-mező: 98 x 98 mm2

A mérés elvégzése után importálja a diagonális radiális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.
Ha a Raw Data Mode opciót használja a Physics Administration alkalmazásban, NE vá-
lassza le az MLC-t (lásd: 273. old.).

57. old. ☐

Transzverzális profilok nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mező: 98 x 98 mm²
• MLC mezők (lásd: 72. old.)

A mérés elvégzése után importálja a transzverzális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel sab-
lonba.

60. old. ☐

Dinamikus lemezeltolás (csak dinamikus IMRT) a kalibrált detektorral:
• A dinamikus kollimátor lemezrések besugárzásához használja az MLC fájlokat:

„M3_1.d01”, „M3_5.d01”, …, „M3_100.d01”.
• Mindegyik mezőnél adjon le 300 MU-t 300 MU/perc dózisteljesítménnyel.

Számítsa ki a dinamikus lemezeltolást a Brainlab-tól kapott Excel sablonnal.
Ha 300 MU/perc dózisteljesítmény nem elérhető, használja az m MU and m MU/perc megfe-
lelő kombinációját.

65. old. ☐

Küldje az elvégzett mérési adatokat (Excel sablon) vagy közvetlenül a Brainlab központba
(radio.physics@brainlab.com) vagy a helyi vevőszolgálat mérnökéhez. ☐

Készítse elő a szükséges nyalábprofilt a Beam Profile Editor / Physics Administration
(Machine Profile mód) használatával. ☐

A Brainlab m3 nyalábadatai (Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus, Oncor 82 lemezes MLC)
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5.1.1 További információk

Mintamátrix

A lineáris gyorsító mért adatai eltérhetnek. Ne használja ezt a példát a klinikai
gyakorlatban.

Blendepofa-beállítások [mm]

MLC mező-
méretek
[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: Lehetséges mért szórásfaktorok (csak példák)
• A szürke mezőket minden esetben meg kell mérni.
• A fehér mezők képviselik az MLC és blendepofa kombinációit, amelyek nem javasoltak a

Brainlab besugárzástervező szoftverrel való használatra. Részletekért lásd 42. old.
• Az üres mezők nem engedélyezettek (lásd: 56. old.).
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5.1.2 Transzverzális profil alakja

Transzverzális profil alakja

Brainlab m3: MLC mező beállítása profilméréshez (X és Y irány):

IEC 1217: -40mm 0mm +40mm

14. ábra 

Nyitott lemezek:
Lemezek száma: 2 - 4, 7 - 20, 24 -
 25

Zárt lemezek

IEC 1217 lemezpozíció -40 mm és +40 mm -50 mm

A Brainlab m3 nyalábadatai (Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus, Oncor 82 lemezes MLC)
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5.2 A Brainlab m3 nyalábadatai (Siemens Oncor 160
lemezes MLC, Artiste)

Ellenőrzési lista (Brainlab FORM 09-712 Excel sablon)

MEGJEGYZÉS. A Siemens Oncor 160-lemezes MLC-re vagy a Siemens Artiste-ra szerelt
Brainlab m3 kombináció az iPlan RT 4.1 és az újabb verziókban van támogatva. A kiegyenlítő
szűrő nélküli (nem sima) nyalábok az iPlan RT 4.5 és az újabb verziók esetében vannak
támogatva.
 

Mérés Lásd még Kész

Lineáris gyorsító kalibrálása (NLOut) a kalibrált kamrával:
• Blendepofa: 98 x 94 mm²
• MLC: 98 x 98,7 mm²

MEGJEGYZÉS. Adjon meg egy 96 mm-es ekvivalens négyszögletű mezőméretet a Ceruza-
nyaláb NLout négyszögletes mezőméretre.
 

49. old. ☐

Háttérszivárgás nyitott és zárt blendepofák esetén kalibrált kamra felhasználásával:
• Adja meg az NLOut értékét az Excel sablonban
• Adja meg a szivárgás értékeit az Excel sablonban
• Adja meg az SSD és a normalizálási mélység értékét az Excel sablonban

Nyitott mező:
• Blendepofa: 98 x 94 mm²
• MLC: 98 x 98,7 mm²

52. old. ☐

Mélydózisgörbe (PDD/TPR) ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• MLC (blendepofa) mezők [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)
A mérés elvégzése után importálja a TPR vagy PDD értékeket a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez (lásd 54.
old.).
MEGJEGYZÉS. A legnagyobb mélydózisprofilhoz adjon meg egy 96 mm-es effektív ekviva-
lens négyszögletes mezőméretet.
 

54. old. ☐
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Mérés Lásd még Kész

Szórásfaktorok ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mezők

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

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]
Mintamátrix itt található: 75. old. A mérés elvégzése után importálja a szórásfaktorokat a
Brainlab-tól kapott Excel sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez a megfelelő
keresztkalibrálással (lásd: 56. old.).
MEGJEGYZÉS. Adjon meg egy 96 mm-es négyszögletű mezőméretet a legnagyobb MLC
mezőre (sor) és egy 96 mm-est a legnagyobb blendepofa-mező méretre (oszlop).
 

56. old. ☐

Diagonális radiális profilok ionizációs kamrával:
• MLC mező: 98 x 98,7 mm2

• Blendepofa-mező: 98 x 94 mm2

A mérés elvégzése után importálja a diagonális radiális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.
Ha a Raw Data Mode opciót használja a Physics Administration alkalmazásban, NE vá-
lassza le az MLC-t (lásd: 273. old.).

57. old. ☐

Transzverzális profilok nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mező: 98 x 94 mm²
• MLC mezők (lásd: 76. old.)

A mérés elvégzése után importálja a transzverzális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel sab-
lonba.

60. old. ☐

Küldje az elvégzett mérési adatokat (Excel sablon) vagy közvetlenül a Brainlab központba
(radio.physics@brainlab.com) vagy a helyi vevőszolgálat mérnökéhez. ☐

Készítse elő a szükséges nyalábprofilt a Beam Profile Editor / Physics Administration
(Machine Profile mód) használatával. ☐

A Brainlab m3 nyalábadatai (Siemens Oncor 160 lemezes MLC, Artiste)
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5.2.1 További információk

Mintamátrix

A lineáris gyorsító mért adatai eltérhetnek. Ne használja ezt a példát a klinikai
gyakorlatban.

Blendepofa-beállítások [mm]

MLC mezőmé-
retek [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: Lehetséges mért szórásfaktorok (csak példák)
• A szürke mezőket minden esetben meg kell mérni.
• A fehér mezők képviselik az MLC és blendepofa kombinációit, amelyek nem javasoltak a

Brainlab besugárzástervező szoftverrel való használatra. Részletekért lásd 42. old.
• Az üres mezők nem engedélyezettek (lásd: 56. old.).

CERUZANYALÁB: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI
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5.2.2 Transzverzális profil alakja

Transzverzális profil alakja

Brainlab m3: MLC mező beállítása profilméréshez (X és Y irány):

IEC 1217: -40mm 0mm +40mm

15. ábra 

Nyitott lemezek:
Lemezek száma: 2 - 4, 7 - 20, 24 -
 25

Zárt lemezek

IEC 1217 lemezpozíció -40 mm és +40 mm -49 mm

A Brainlab m3 nyalábadatai (Siemens Oncor 160 lemezes MLC, Artiste)

76 Műszaki használati útmutató rev.: 1.8 A Brainlab fizikai alapelvei



5.3 Elekta Beam Modulator nyalábadatai

Ellenőrzési lista (Brainlab FORM 09-621 Excel sablon)

Mérés Lásd még Kész

Lineáris gyorsító kalibrálása (NLOut) a kalibrált kamrával:
• MLC mező: 104 x 96 mm² (keresztsík x síkon belül), melynek az ekvivalens négyszögletes

mezőmérete 100 mm
49. old. ☐

Háttérszivárgás zárt MLC mező esetén a kalibrált kamrával:
• Adja meg az NLOut értékét az Excel sablonban
• Adja meg a szivárgás értékeit az Excel sablonban
• Adja meg az SSD és a normalizálási mélység értékét az Excel sablonban

Nyitott MLC mező (keresztsík x síkon belül): 104 x 96 mm²

52. old. ☐

Mélydózisgörbe (PDD/TPR) ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• MLC mezők (keresztsík x síkon belül):

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]
A mérés elvégzése után importálja a TPR vagy PDD értékeket a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba. Mindig használjon ekvivalens négyszögletes mezőméreteket (azaz 104 x 96
mm² → 100 mm és 210 x 160 mm² → 182 mm).
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez (lásd 54.
old.).

54. old. ☐

Szórásfaktorok ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• MLC mezők (keresztsík x síkon belül):

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]
Mintamátrix itt található: 78. old. A mérés elvégzése után importálja a szórásfaktorokat a
Brainlab-tól kapott Excel sablonba.
Mindig használjon ekvivalens négyszögletes mezőméreteket (azaz 104 x 96 mm² → 100 mm,
és 210 x 160 mm² → 182 mm).
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez a megfelelő
keresztkalibrálással (lásd: 56. old.).

56. old. ☐

Diagonális radiális profilok ionizációs kamrával:
• Behúzott MLC lemezek

A mérés elvégzése után importálja a diagonális radiális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.

57. old. ☐

Transzverzális profilok nagy felbontású detektorral:
• MLC mezők (lásd: 79. old.)

A mérés elvégzése után importálja a transzverzális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel sab-
lonba.

60. old. ☐

Küldje az elvégzett mérési adatokat (Excel sablon) vagy közvetlenül a Brainlab központba
(radio.physics@brainlab.com) vagy a helyi vevőszolgálat mérnökéhez. ☐

Készítse elő a szükséges nyalábprofilt a Beam Profile Editor / Physics Administration
(Machine Profile mód) használatával. ☐

CERUZANYALÁB: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI
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5.3.1 További információk

Mintamátrix

A lineáris gyorsító mért adatai eltérhetnek. Ne használja ezt a példát a klinikai
gyakorlatban.

Blendepofa-beállítások a Beam
Profile Editor/Physics Administra-
tion alkalmazásokhoz [mm]

MLC mezőméretek
[mm²]

Ekvivalens MLC mezőméret
[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: Lehetséges mért szórásfaktorok (csak példák)
• Az adatok Beam Profile Editor / Physics Administration alkalmazásban történő

megadásához használja a 182 mm-es blendepofa-mezőméret beállítást.
• Az iPlan RT Dose 3.x esetén fontos, hogy legalább két blendepofa-oszlop legyen. Ezért az

MLC adatokat kétszer kell megadnia: egyszer 181 mm-es blendepofa-mezőmérettel,
másodszor pedig 182 mm-es mezőmérettel.

Elekta Beam Modulator nyalábadatai
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5.3.2 Transzverzális profil alakja

Transzverzális profil alakja

Elekta Beam Modulator: MLC mező beállítása profilméréshez (X és Y irány):

16. ábra 

Nyitott lemezek: Lemezek száma:
14, 18 - 22, 25 - 28

Zárt lemezek

IEC 1217 lemezpozíció -75 mm és +25 mm -105 mm

CERUZANYALÁB: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI
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5.4 Elekta MLCi és MLCi2 nyalábadatai

Ellenőrzési lista (Brainlab FORM 09-622 Excel sablon)

Ne használjon „guard leaves”-t, védőlemezt (azaz ne legyenek extra nyitott lemezpárok
közvetlenül a blendepofa alatt illetve ugyanabban a fizikai pozícióban, mint a mezőbeli utolsó
lemez).

Mérés Lásd még Kész

Lineáris gyorsító kalibrálása (NLOut) a kalibrált kamrával. 49. old. ☐

Háttérszivárgás nyitott és zárt blendepofák esetén kalibrált kamra felhasználásával:
• Adja meg az NLOut értékét az Excel sablonban
• Adja meg a szivárgás értékeit az Excel sablonban
• Adja meg az SSD és a normalizálási mélység értékét az Excel sablonban

52. old. ☐

Mélydózisgörbe (PDD/TPR) ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• MLC (blendepofa) mezőméretek [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),
A mérés elvégzése után importálja a TPR vagy PDD értékeket a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez (lásd 54.
old.).

54. old. ☐

Szórásfaktorok ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mezők

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]
• MLC mezők

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]
Mintamátrix itt található: 82. old. A mérés elvégzése után importálja a szórásfaktorokat a
Brainlab-tól kapott Excel sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez a megfelelő
keresztkalibrálással (lásd: 56. old.).

56. old. ☐

Diagonális radiális profilok ionizációs kamrával:
• MLC és blendepofa-mező: 400 x 400 [mm²]

A mérés elvégzése után importálja a diagonális radiális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.

57. old. ☐

Transzverzális profilok nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mező: 160 x 200 mm² (A blendepofák X tartalék diafragmaként és Y diafrag-

maként vannak ábrázolva)
• MLC mezők (lásd: 83. old.)

A mérés elvégzése után importálja a transzverzális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel sab-
lonba.

60. old. ☐

Küldje az elvégzett mérési adatokat (Excel sablon) vagy közvetlenül a Brainlab központba
(radio.physics@brainlab.com) vagy a helyi vevőszolgálat mérnökéhez. ☐

Elekta MLCi és MLCi2 nyalábadatai
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Mérés Lásd még Kész

Készítse elő a szükséges nyalábprofilt a Beam Profile Editor / Physics Administration
(Machine Profile mód) használatával. ☐

CERUZANYALÁB: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI
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5.4.1 További információk

Mintamátrix

A lineáris gyorsító mért adatai eltérhetnek. Ne használja ezt a példát a klinikai
gyakorlatban.

Blendepofa-beállítások [mm]

MLC mező-
méretek
[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

Elekta MLCi: Lehetséges mért szórásfaktorok (csak példák)
• A szürke mezőket minden esetben meg kell mérni.
• A fehér mezők képviselik az MLC és blendepofa kombinációit, amelyek nem javasoltak a

Brainlab besugárzástervező szoftverrel való használatra. Részletekért lásd 42. old.
• Az üres mezők nem engedélyezettek (lásd: 56. old.). Ezért fontos a mért szórásértékeket

bemásolni a helyes oszlopba és sorba (lásd a fenti példát).

Elekta MLCi és MLCi2 nyalábadatai
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5.4.2 Transzverzális profil alakja

Transzverzális profil alakja

Elekta MLCi: MLC mező beállítása profilméréshez (X és Y irány):

17. ábra 

Bal lemezsor (X1) Jobb lemezsor (X2)

IEC 1217 lemezpozíció

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

X blendepofák (X tartalék diafragmák): X1: -80 mm, X2: +80 mm
Y blendepofák (Y diafragmák): Y1: -100 mm, Y2: +100 mm

MEGJEGYZÉS. Az alak oly módon van megtervezve, hogy lehetővé tegye a tiszta MLC
penumbra mérését. Ezért a blendepofákat (diafragmákat) az MLC körvonal mögé kell elhelyezni,
ahogy az ábrán látható.
 

CERUZANYALÁB: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI
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5.5 Elekta Agility nyalábadatai

Ellenőrzési lista (Brainlab FORM 09-879 Excel sablon)

MEGJEGYZÉS. Ehhez az MLC-hez az iPlan RT 4.5.3-ban és az újabb verziókban áll
rendelkezésre támogatás.
 

Ne használjon „guard leaves” védőt (pl. ne legyenek extra nyitott lemezpárok a mezőbeli utolsó
lemez melletti blendepofa alatt, illetve ugyanabban a fizikai pozícióban) a méréshez.

Mérés Lásd még Kész

Lineáris gyorsító kalibrálása (NLOut) a kalibrált kamrával.
• Y blendepofa-nyílás: 100 mm
• MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100 mm², nincsenek „guard leaves”

49. old. ☐

Háttérszivárgás nyitott és zárt Y blendepofák esetén a kalibrált kamrával:
• Adja meg az NLOut értékét az Excel sablonban
• Adja meg a szivárgás értékeit az Excel sablonban
• Adja meg az SSD és a normalizálási mélység értékét az Excel sablonban

MEGJEGYZÉS. Kisméretű, nem középen lévő lemeznyílásokat használjon a blendepofa-
nyílások megerősítéséhez a zárt MLC-vel, ha a blendepofát nem lehet az MLC mezőtől füg-
getlenül elhelyezni.
 

52. old. ☐

Mélydózisgörbe (PDD/TPR) ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• MLC (blendepofa) mezőméretek („guard leaves” nélkül) [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)
A mérés elvégzése után importálja a TPR vagy PDD értékeket a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez (lásd 54.
old.).

54. old. ☐

Szórásfaktorok ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• Y blendepofa-nyílások

10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 140, 200, 300, 400 [mm]
Kisméretű, nem középen lévő lemeznyílásokat használjon az MLC mezőnél nagyobb blen-
depofa-nyílások megerősítéséhez, ha a blendepofát nem lehet az MLC mezőtől függetlenül
elhelyezni.
• MLC mezők, „guard leaves” nélkül

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]
Mintamátrix itt található: 86. old. A mérés elvégzése után importálja a szórásfaktorokat a
Brainlab-tól kapott Excel sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez a megfelelő
keresztkalibrálással (lásd: 56. old.).

56. old. ☐

Elekta Agility nyalábadatai
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Mérés Lásd még Kész

Diagonális radiális profilok ionizációs kamrával:
• Y blendepofa-nyílás: 400 [mm]
• MLC lemezek teljesen behúzva, mezőméret 400 x 400 mm²

MEGJEGYZÉS. Saroktól-sarokig mérjen akkor is, ha a mezősarkokan lévő legkülső lemezek
nem húzódnak teljesen vissza.
 

A mérés elvégzése után importálja a diagonális radiális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.

57. old. ☐

Transzverzális profilok nagy felbontású detektorral:
• Y blendepofa-nyílások: Y1 blendepofa -75 mm-nél, Y2 blendepofa 55 mm-nél (5 mm mar-

gó az MLC mező nyitásához).
• MLC mezők (lásd: 87. old.)

A mérés elvégzése után importálja a transzverzális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel sab-
lonba.

60. old. ☐

Dinamikus lemezeltolás (csak dinamikus IMRT) a kalibrált detektorral:
A dinamikus kollimátor lemezrések besugárzásához használja a megfelelő DICOM fájlokat.
Mindegyik mezőnél adjon le 300 MU-t 300 MU/perc dózisteljesítménnyel.
Ha az alapértelmezett (300 MU/perc) dózisteljesítmény nem elérhető, használja az m MU és
m MU/perc megfelelő kombinációját.
Számítsa ki a dinamikus lemezeltolást a Brainlab-tól kapott Excel sablonnal.

65. old. ☐

Küldje az elvégzett mérési adatokat (Excel sablon) vagy közvetlenül a Brainlab központba
(radio.physics@brainlab.com) vagy a helyi vevőszolgálat mérnökéhez. ☐

Készítse elő a szükséges nyalábprofilt a Beam Profile Editor / Physics Administration
(Machine Profile mód) használatával. ☐

CERUZANYALÁB: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI
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5.5.1 További információk

Mintamátrix

A lineáris gyorsító mért adatai eltérhetnek. Ne használja ezt a példát a klinikai
gyakorlatban.

Y blendepofa-mezőméret beállításai [mm]

MLC mező-
méretek
[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: Lehetséges mért szórásfaktorok (csak példák)
• „Guard leaves” nélkül.
• Kisméretű, nem középen lévő lemeznyílásokat használjon az MLC mezőnél nagyobb

blendepofa-nyílások megerősítéséhez, ha a blendepofát nem lehet az MLC mezőtől
függetlenül elhelyezni.

• A szürke mezőket minden esetben meg kell mérni.
• A fehér mezők képviselik az MLC és blendepofa kombinációit, amelyek nem javasoltak a

Brainlab besugárzástervező szoftverrel való használatra. Részletekért lásd 42. old.
• Az üres mezők nem engedélyezettek (lásd: 56. old.).

Elekta Agility nyalábadatai
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5.5.2 Transzverzális profil alakja

Transzverzális profil alakja

Elekta Agility MLC: MLC mező beállítása profilméréshez (X és Y irány):

Nyitott lemezek:
Lemezek száma: 27 - 34, 37 - 44,
49 - 50

Zárt lemezek

IEC 1217 lemezpozíció -25 mm és +75 mm -125 mm (minimális réssel)

• „Guard leaves” nélkül
• Nyissa meg a #25 és #52 sz. lemezeket -125 mm és -120 mm között, valamint automatikusan

állítsa be a blendepofákat ha az y-blendepofákat nem lehet manuálisan beállítani Y1 = -75 mm,
Y2 = 55 mm értékre.

CERUZANYALÁB: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI
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5.6 Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,42
mm

Ellenőrzési lista (Brainlab FORM 09-887 Excel sablon)

MEGJEGYZÉS. Ehhez az MLC-hez az iPlan RT 4.5.4 esetén és az annál újabb verziókban áll
rendelkezésre támogatás, és integrációt igényel az Elekta/Mosaiq alkalmazással.
 

MEGJEGYZÉS. Apex esetén a kollimátor tipikusan 270°-ban van elforgatva. Ezzel ellentétben a
nyalábadatok begyűjtéséhez a kollimátor szögét 0°-ra kell beállítani. Ebben a pozícióban a
lemezek a gantry asztal irányában mozognak.
 

MEGJEGYZÉS. A maximális MLC mezőméret 135,5 x 116 mm². A blendepofa-mezőmérete
mindig rögzítetten 140 x 120 mm².
 

Mérés Lásd még Kész

Lineáris gyorsító kalibrálása (NLOut) a kalibrált kamrával.
• MLC mezőméret: 96,8 x 96,8 mm²
• Blendepofa-mezőméret: 140 x 120 mm²

Adjon meg egy 96,8 mm-es négyszögletű mezőméretet a Ceruzanyaláb NLout négyszögle-
tes mezőméretre.

49. old. ☐

Háttérszivárgás nyitott és zárt Y blendepofák esetén a kalibrált kamrával:
• Adja meg az NLOut értékét az Excel sablonban
• Adja meg a szivárgás értékeit az Excel sablonban
• Adja meg az SSD és a normalizálási mélység értékét az Excel sablonban

52. old. ☐

Mélydózisgörbe (PDD/TPR) ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mezőméret: 140 x 120 mm²
• MLC mezőméretek [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
A mérés elvégzése után importálja a TPR vagy PDD értékeket a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba. Használjon ekvivalens négyszögletes mezőméreteket (azaz 135,5 x 116
mm² → 125 mm²).
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez (lásd 54.
old.).

54. old. ☐

Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,42 mm
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Mérés Lásd még Kész

Szórásfaktorok ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mezőméret: 140 x 120 mm²
• MLC mezők

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]
Mintamátrix itt található: 90. old. A mérés elvégzése után importálja a szórásfaktorokat a
Brainlab-tól kapott Excel sablonba. Használjon ekvivalens négyszögletes mezőméreteket
(azaz 135,5 x 116 mm² → 125 mm²).
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez a megfelelő
keresztkalibrálással (lásd: 56. old.).

56. old. ☐

Diagonális radiális profilok ionizációs kamrával:
• Blendepofa-mezőméret: 140 x 120 mm2

• MLC lemezek teljesen behúzva, mezőméret 135,5 x 116 mm²
A mérés elvégzése után importálja a diagonális radiális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.

57. old. ☐

Transzverzális profilok nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mezőméret: 140 x 120 mm2

• MLC mezők (lásd: 91. old.)
A mérés elvégzése után importálja a transzverzális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel sab-
lonba.

60. old. ☐

Küldje az elvégzett mérési adatokat (Excel sablon) vagy közvetlenül a Brainlab központba
(radio.physics@brainlab.com) vagy a helyi vevőszolgálat mérnökéhez. ☐

Készítse elő a szükséges nyalábprofilt a Beam Profile Editor / Physics Administration
(Machine Profile mód) használatával. ☐

CERUZANYALÁB: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI
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5.6.1 További információk

Mintamátrix

A lineáris gyorsító mért adatai eltérhetnek. Ne használja ezt a példát a klinikai
gyakorlatban.

Blendepofa-mezőméret [mm²]

MLC mezőméretek [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: Lehetséges mért szórásfaktorok (csak példák)
• A szürke mezőket minden esetben meg kell mérni.
• Az üres mezők nem engedélyezettek (lásd: 56. old.).

Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,42 mm
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5.6.2 Transzverzális profil alakja

Transzverzális profil alakja

Elekta Apex MLC: MLC mező beállítása profilméréshez (X és Y irány):

Nyitott lemezek:
Lemezek száma: 3 - 16, 21 - 36,
45 - 48

Zárt lemezek

IEC 1217 lemezpozíció -50 mm és +40 mm -29 mm

CERUZANYALÁB: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI
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5.7 Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,43
mm

Ellenőrzési lista (Brainlab FORM 09-887 Excel sablon)

MEGJEGYZÉS. Ehhez az MLC-hez az iPlan RT 4.5.4 esetén és az annál újabb verziókban áll
rendelkezésre támogatás, és integrációt igényel az Elekta/Mosaiq alkalmazással.
 

MEGJEGYZÉS. Apex esetén a kollimátor tipikusan 270°-ban van elforgatva. Ezzel ellentétben a
nyalábadatok begyűjtéséhez a kollimátor szögét 0°-ra kell beállítani. Ebben a pozícióban a
lemezek a gantry asztal irányában mozognak.
 

MEGJEGYZÉS. A maximális MLC mezőméret 136,1 x 116 mm². A blendepofa-mezőmérete
mindig rögzítetten 140 x 120 mm².
 

Mérés Lásd még Kész

Lineáris gyorsító kalibrálása (NLOut) a kalibrált kamrával.
• MLC mezőméret: 97,2 x 97,2 mm²
• Blendepofa-mezőméret: 140 x 120 mm²

Adjon meg egy 97,2 mm-es négyszögletű mezőméretet a Ceruzanyaláb NLout négyszögle-
tes mezőméretre.

49. old. ☐

Háttérszivárgás nyitott és zárt Y blendepofák esetén a kalibrált kamrával:
• Adja meg az NLOut értékét az Excel sablonban
• Adja meg a szivárgás értékeit az Excel sablonban
• Adja meg az SSD és a normalizálási mélység értékét az Excel sablonban

52. old. ☐

Mélydózisgörbe (PDD/TPR) ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mezőméret: 140 x 120 mm²
• MLC mezőméretek [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
A mérés elvégzése után importálja a TPR vagy PDD értékeket a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba. Használjon ekvivalens négyszögletes mezőméreteket (azaz 136,1 x 116
mm² → 125,2 mm²).
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez (lásd 54.
old.).

54. old. ☐

Szórásfaktorok ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mezőméret: 140 x 120 mm²
• MLC mezők

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]
Mintamátrix itt található: 94. old. A mérés elvégzése után importálja a szórásfaktorokat a
Brainlab-tól kapott Excel sablonba. Használjon ekvivalens négyszögletes mezőméreteket
(azaz 136,1 x 116 mm² → 125,2 mm²).
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez a megfelelő
keresztkalibrálással (lásd: 56. old.).

56. old. ☐

Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,43 mm
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Mérés Lásd még Kész

Diagonális radiális profilok ionizációs kamrával:
• Blendepofa-mezőméret: 140 x 120 mm2

• MLC lemezek teljesen behúzva, mezőméret 136,1 x 116 mm²
A mérés elvégzése után importálja a diagonális radiális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.

57. old. ☐

Transzverzális profilok nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mezőméret: 140 x 120 mm2

• MLC mezők (lásd: 95. old.)
A mérés elvégzése után importálja a transzverzális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel sab-
lonba.

60. old. ☐

Küldje az elvégzett mérési adatokat (Excel sablon) vagy közvetlenül a Brainlab központba
(radio.physics@brainlab.com) vagy a helyi vevőszolgálat mérnökéhez. ☐

Készítse elő a szükséges nyalábprofilt a Beam Profile Editor / Physics Administration
(Machine Profile mód) használatával. ☐

CERUZANYALÁB: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI
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5.7.1 További információk

Mintamátrix

A lineáris gyorsító mért adatai eltérhetnek. Ne használja ezt a példát a klinikai
gyakorlatban.

Blendepofa-mezőméret [mm²]

MLC mezőméretek [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: Lehetséges mért szórásfaktorok (csak példák)
• A szürke mezőket minden esetben meg kell mérni.
• Az üres mezők nem engedélyezettek (lásd: 56. old.).

Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,43 mm
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5.7.2 Transzverzális profil alakja

Transzverzális profil alakja

Elekta Apex MLC: MLC mező beállítása profilméréshez (X és Y irány):

Nyitott lemezek:
Lemezek száma: 3 - 16, 21 - 36,
45 - 48

Zárt lemezek

IEC 1217 lemezpozíció -50 mm és +40 mm -29 mm

CERUZANYALÁB: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI

Műszaki használati útmutató rev.: 1.8 A Brainlab fizikai alapelvei 95



5.8 Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,44
mm

Ellenőrzési lista (Brainlab FORM 09-887 Excel sablon)

MEGJEGYZÉS. Ehhez az MLC-hez az iPlan RT 4.5.4 esetén és az annál újabb verziókban áll
rendelkezésre támogatás, és integrációt igényel az Elekta/Mosaiq alkalmazással.
 

MEGJEGYZÉS. Apex esetén a kollimátor tipikusan 270°-ban van elforgatva. Ezzel ellentétben a
nyalábadatok begyűjtéséhez a kollimátor szögét 0°-ra kell beállítani. Ebben a pozícióban a
lemezek a gantry asztal irányában mozognak.
 

MEGJEGYZÉS. A maximális MLC mezőméret 136,6 x 116 mm². A blendepofa-mezőmérete
mindig rögzítetten 140 x 120 mm².
 

Mérés Lásd még Kész

Lineáris gyorsító kalibrálása (NLOut) a kalibrált kamrával.
• MLC mezőméret: 97,6 x 97,6 mm²
• Blendepofa-mezőméret: 140 x 120 mm²

Adjon meg egy 97,6 mm-es négyszögletű mezőméretet a Ceruzanyaláb NLout négyszögle-
tes mezőméretre.

49. old. ☐

Háttérszivárgás nyitott és zárt Y blendepofák esetén a kalibrált kamrával:
• Adja meg az NLOut értékét az Excel sablonban
• Adja meg a szivárgás értékeit az Excel sablonban
• Adja meg az SSD és a normalizálási mélység értékét az Excel sablonban

52. old. ☐

Mélydózisgörbe (PDD/TPR) ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mezőméret: 140 x 120 mm²
• MLC mezőméretek [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
A mérés elvégzése után importálja a TPR vagy PDD értékeket a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba. Használjon ekvivalens négyszögletes mezőméreteket (azaz 136,6 x 116
mm² → 125,5 mm²).
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez (lásd 54.
old.).

54. old. ☐

Szórásfaktorok ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mezőméret: 140 x 120 mm²
• MLC mezők

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]
Mintamátrix itt található: 98. old. A mérés elvégzése után importálja a szórásfaktorokat a
Brainlab-tól kapott Excel sablonba. Használjon ekvivalens négyszögletes mezőméreteket
(azaz 136,6 x 116 mm² → 125,5 mm²).
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez a megfelelő
keresztkalibrálással (lásd: 56. old.).

56. old. ☐

Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,44 mm
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Mérés Lásd még Kész

Diagonális radiális profilok ionizációs kamrával:
• Blendepofa-mezőméret: 140 x 120 mm2

• MLC lemezek teljesen behúzva, mezőméret 136,6 x 116 mm²
A mérés elvégzése után importálja a diagonális radiális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.

57. old. ☐

Transzverzális profilok nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mezőméret: 140 x 120 mm2

• MLC mezők (lásd: 99. old.)
A mérés elvégzése után importálja a transzverzális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel sab-
lonba.

60. old. ☐

Küldje az elvégzett mérési adatokat (Excel sablon) vagy közvetlenül a Brainlab központba
(radio.physics@brainlab.com) vagy a helyi vevőszolgálat mérnökéhez. ☐

Készítse elő a szükséges nyalábprofilt a Beam Profile Editor / Physics Administration
(Machine Profile mód) használatával. ☐

CERUZANYALÁB: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI
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5.8.1 További információk

Mintamátrix

A lineáris gyorsító mért adatai eltérhetnek. Ne használja ezt a példát a klinikai
gyakorlatban.

Blendepofa-mezőméret [mm²]

MLC mezőméretek [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: Lehetséges mért szórásfaktorok (csak példák)
• A szürke mezőket minden esetben meg kell mérni.
• Az üres mezők nem engedélyezettek (lásd: 56. old.).

Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,44 mm
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5.8.2 Transzverzális profil alakja

Transzverzális profil alakja

Elekta Apex MLC: MLC mező beállítása profilméréshez (X és Y irány):

Nyitott lemezek:
Lemezek száma: 3 - 16, 21 - 36,
45 - 48

Zárt lemezek

IEC 1217 lemezpozíció -50 mm és +40 mm -29 mm

CERUZANYALÁB: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI
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5.9 Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,45
mm

Ellenőrzési lista (Brainlab FORM 09-887 Excel sablon)

MEGJEGYZÉS. Ehhez az MLC-hez az iPlan RT 4.5.4 esetén és az annál újabb verziókban áll
rendelkezésre támogatás, és integrációt igényel az Elekta/Mosaiq alkalmazással.
 

MEGJEGYZÉS. Apex esetén a kollimátor tipikusan 270°-ban van elforgatva. Ezzel ellentétben a
nyalábadatok begyűjtéséhez a kollimátor szögét 0°-ra kell beállítani. Ebben a pozícióban a
lemezek a gantry asztal irányában mozognak.
 

MEGJEGYZÉS. A maximális MLC mezőméret 137,2 x 116 mm². A blendepofa-mezőmérete
mindig rögzítetten 140 x 120 mm².
 

Mérés Lásd még Kész

Lineáris gyorsító kalibrálása (NLOut) a kalibrált kamrával.
• MLC mezőméret: 98 x 98 mm²
• Blendepofa-mezőméret: 140 x 120 mm²

Adjon meg egy 98 mm-es négyszögletű mezőméretet a Ceruzanyaláb NLout négyszögletes
mezőméretre.

49. old. ☐

Háttérszivárgás nyitott és zárt Y blendepofák esetén a kalibrált kamrával:
• Adja meg az NLOut értékét az Excel sablonban
• Adja meg a szivárgás értékeit az Excel sablonban
• Adja meg az SSD és a normalizálási mélység értékét az Excel sablonban

52. old. ☐

Mélydózisgörbe (PDD/TPR) ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mezőméret: 140 x 120 mm²
• MLC mezőméretek [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
A mérés elvégzése után importálja a TPR vagy PDD értékeket a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba. Használjon ekvivalens négyszögletes mezőméreteket (azaz 137,2 x 116
mm² → 125,7 mm²).
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez (lásd 54.
old.).

54. old. ☐

Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,45 mm
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Mérés Lásd még Kész

Szórásfaktorok ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mezőméret: 140 x 120 mm²
• MLC mezők

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]
Mintamátrix itt található: 102. old. A mérés elvégzése után importálja a szórásfaktorokat a
Brainlab-tól kapott Excel sablonba. Használjon ekvivalens négyszögletes mezőméreteket
(azaz 137,2 x 116 mm² → 125,7 mm²).
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez a megfelelő
keresztkalibrálással (lásd: 56. old.).

56. old. ☐

Diagonális radiális profilok ionizációs kamrával:
• Blendepofa-mezőméret: 140 x 120 mm2

• MLC lemezek teljesen behúzva, mezőméret 137,2 x 116 mm²
A mérés elvégzése után importálja a diagonális radiális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.

57. old. ☐

Transzverzális profilok nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mezőméret: 140 x 120 mm2

• MLC mezők (lásd: 103. old.)
A mérés elvégzése után importálja a transzverzális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel sab-
lonba.

60. old. ☐

Küldje az elvégzett mérési adatokat (Excel sablon) vagy közvetlenül a Brainlab központba
(radio.physics@brainlab.com) vagy a helyi vevőszolgálat mérnökéhez. ☐

Készítse el a szükséges nyalábprofilt a Beam Profile Editor / Physics Administration (Ma-
chine Profile mód) használatával. ☐

CERUZANYALÁB: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI
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5.9.1 További információk

Mintamátrix

A lineáris gyorsító mért adatai eltérhetnek. Ne használja ezt a példát a klinikai
gyakorlatban.

Blendepofa-mezőméret [mm²]

MLC mezőméretek [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: Lehetséges mért szórásfaktorok (csak példák)
• A szürke mezőket minden esetben meg kell mérni.
• Az üres mezők nem engedélyezettek (lásd: 56. old.).

Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,45 mm
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5.9.2 Transzverzális profil alakja

Transzverzális profil alakja

Elekta Apex MLC: MLC mező beállítása profilméréshez (X és Y irány):

Nyitott lemezek:
Lemezek száma: 3 - 16, 21 - 36,
45 - 48

Zárt lemezek

IEC 1217 lemezpozíció -50 mm és +40 mm -29 mm

CERUZANYALÁB: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI

Műszaki használati útmutató rev.: 1.8 A Brainlab fizikai alapelvei 103



5.10 Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,46
mm

Ellenőrzési lista (Brainlab FORM 09-887 Excel sablon)

MEGJEGYZÉS. Ehhez az MLC-hez az iPlan RT 4.5.4 esetén és az annál újabb verziókban áll
rendelkezésre támogatás, és integrációt igényel az Elekta/Mosaiq alkalmazással.
 

MEGJEGYZÉS. Apex esetén a kollimátor tipikusan 270°-ban van elforgatva. Ezzel ellentétben a
nyalábadatok begyűjtéséhez a kollimátor szögét 0°-ra kell beállítani. Ebben a pozícióban a
lemezek a gantry asztal irányában mozognak.
 

MEGJEGYZÉS. A maximális MLC mezőméret 137,8 x 116 mm². A blendepofa-mezőmérete
mindig rögzítetten 140 x 120 mm².
 

Mérés Lásd még Kész

Lineáris gyorsító kalibrálása (NLOut) a kalibrált kamrával.
• MLC mezőméret: 98,4 x 98,4 mm²
• Blendepofa-mezőméret: 140 x 120 mm²

Adjon meg egy 98,4 mm-es négyszögletű mezőméretet a Ceruzanyaláb NLout négyszögle-
tes mezőméretre.

49. old. ☐

Háttérszivárgás nyitott és zárt Y blendepofák esetén a kalibrált kamrával:
• Adja meg az NLOut értékét az Excel sablonban
• Adja meg a szivárgás értékeit az Excel sablonban
• Adja meg az SSD és a normalizálási mélység értékét az Excel sablonban

52. old. ☐

Mélydózisgörbe (PDD/TPR) ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mezőméret: 140 x 120 mm²
• MLC mezőméretek [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
A mérés elvégzése után importálja a TPR vagy PDD értékeket a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba. Használjon ekvivalens négyszögletes mezőméreteket (azaz 137,8 x 116
mm² → 126 mm²).
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez (lásd 54.
old.).

54. old. ☐

Szórásfaktorok ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mezőméret: 140 x 120 mm²
• MLC mezők

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]
Mintamátrix itt található: 106. old. A mérés elvégzése után importálja a szórásfaktorokat a
Brainlab-tól kapott Excel sablonba. Használjon ekvivalens négyszögletes mezőméreteket
(azaz 137,8 x 116 mm² → 126 mm²).
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez a megfelelő
keresztkalibrálással (lásd: 56. old.).

56. old. ☐

Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,46 mm
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Mérés Lásd még Kész

Diagonális radiális profilok ionizációs kamrával:
• Blendepofa-mezőméret: 140 x 120 mm2

• MLC lemezek teljesen behúzva, mezőméret 137,8 x 116 mm²
A mérés elvégzése után importálja a diagonális radiális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.

57. old. ☐

Transzverzális profilok nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mezőméret: 140 x 120 mm2

• MLC mezők (lásd: 107. old.)
A mérés elvégzése után importálja a transzverzális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel sab-
lonba.

60. old. ☐

Küldje az elvégzett mérési adatokat (Excel sablon) vagy közvetlenül a Brainlab központba
(radio.physics@brainlab.com) vagy a helyi vevőszolgálat mérnökéhez. ☐

Készítse elő a szükséges nyalábprofilt a Beam Profile Editor / Physics Administration
(Machine Profile mód) használatával. ☐

CERUZANYALÁB: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI
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5.10.1 További információk

Mintamátrix

A lineáris gyorsító mért adatai eltérhetnek. Ne használja ezt a példát a klinikai
gyakorlatban.

Blendepofa-mezőméret [mm²]

MLC mezőméretek [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: Lehetséges mért szórásfaktorok (csak példák)
• A szürke mezőket minden esetben meg kell mérni.
• Az üres mezők nem engedélyezettek (lásd: 56. old.).

Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,46 mm
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5.10.2 Transzverzális profil alakja

Transzverzális profil alakja

Elekta Apex MLC: MLC mező beállítása profilméréshez (X és Y irány):

Nyitott lemezek:
Lemezek száma: 3 - 16, 21 - 36,
45 - 48

Zárt lemezek

IEC 1217 lemezpozíció -50 mm és +40 mm -29 mm

CERUZANYALÁB: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI
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5.11 Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,47
mm

Ellenőrzési lista (Brainlab FORM 09-887 Excel sablon)

MEGJEGYZÉS. Ehhez az MLC-hez az iPlan RT 4.5.4 esetén és az annál újabb verziókban áll
rendelkezésre támogatás, és integrációt igényel az Elekta/Mosaiq alkalmazással.
 

MEGJEGYZÉS. Apex esetén a kollimátor tipikusan 270°-ban van elforgatva. Ezzel ellentétben a
nyalábadatok begyűjtéséhez a kollimátor szögét 0°-ra kell beállítani. Ebben a pozícióban a
lemezek a gantry asztal irányában mozognak.
 

MEGJEGYZÉS. A maximális MLC mezőméret 138,3 x 116 mm². A blendepofa-mezőmérete
mindig rögzítetten 140 x 120 mm².
 

Mérés Lásd még Kész

Lineáris gyorsító kalibrálása (NLOut) a kalibrált kamrával.
• MLC mezőméret: 98,4 x 98,4 mm²
• Blendepofa-mezőméret: 140 x 120 mm²

Adjon meg egy 98,8 mm-es négyszögletű mezőméretet a Ceruzanyaláb NLout négyszögle-
tes mezőméretre.

49. old. ☐

Háttérszivárgás nyitott és zárt Y blendepofák esetén a kalibrált kamrával:
• Adja meg az NLOut értékét az Excel sablonban
• Adja meg a szivárgás értékeit az Excel sablonban
• Adja meg az SSD és a normalizálási mélység értékét az Excel sablonban

52. old. ☐

Mélydózisgörbe (PDD/TPR) ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mezőméret: 140 x 120 mm²
• MLC mezőméretek [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
A mérés elvégzése után importálja a TPR vagy PDD értékeket a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba. Használjon ekvivalens négyszögletes mezőméreteket (azaz 138,3 x 116
mm² → 126,2 mm²).
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez (lásd 54.
old.).

54. old. ☐

Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,47 mm
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Mérés Lásd még Kész

Szórásfaktorok ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mezőméret: 140 x 120 mm²
• MLC mezők

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]
Mintamátrix itt található: 110. old. A mérés elvégzése után importálja a szórásfaktorokat a
Brainlab-tól kapott Excel sablonba. Használjon ekvivalens négyszögletes mezőméreteket
(azaz 138,3 x 116 mm² → 126,2 mm²).
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez a megfelelő
keresztkalibrálással (lásd: 56. old.).

56. old. ☐

Diagonális radiális profilok ionizációs kamrával:
• Blendepofa-mezőméret: 140 x 120 mm2

• MLC lemezek teljesen behúzva, mezőméret 138,3 x 116 mm²
A mérés elvégzése után importálja a diagonális radiális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.

57. old. ☐

Transzverzális profilok nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mezőméret: 140 x 120 mm2

• MLC mezők (lásd: 111. old.)
A mérés elvégzése után importálja a transzverzális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel sab-
lonba.

60. old. ☐

Küldje az elvégzett mérési adatokat (Excel sablon) vagy közvetlenül a Brainlab központba
(radio.physics@brainlab.com) vagy a helyi vevőszolgálat mérnökéhez. ☐

Készítse el a szükséges nyalábprofilt a Beam Profile Editor / Physics Administration (Ma-
chine Profile mód) használatával. ☐

CERUZANYALÁB: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI
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5.11.1 További információk

Mintamátrix

A lineáris gyorsító mért adatai eltérhetnek. Ne használja ezt a példát a klinikai
gyakorlatban.

Blendepofa-mezőméret [mm²]

MLC mezőméretek [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: Lehetséges mért szórásfaktorok (csak példák)
• A szürke mezőket minden esetben meg kell mérni.
• Az üres mezők nem engedélyezettek (lásd: 56. old.).

Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,47 mm
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5.11.2 Transzverzális profil alakja

Transzverzális profil alakja

Elekta Apex MLC: MLC mező beállítása profilméréshez (X és Y irány):

Nyitott lemezek:
Lemezek száma: 3 - 16, 21 - 36,
45 - 48

Zárt lemezek

IEC 1217 lemezpozíció -50 mm és +40 mm -29 mm

CERUZANYALÁB: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI
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5.12 Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,48
mm

Ellenőrzési lista (Brainlab FORM 09-887 Excel sablon)

MEGJEGYZÉS. Ehhez az MLC-hez az iPlan RT 4.5.4 esetén és az annál újabb verziókban áll
rendelkezésre támogatás, és integrációt igényel az Elekta/Mosaiq alkalmazással.
 

MEGJEGYZÉS. Apex esetén a kollimátor tipikusan 270°-ban van elforgatva. Ezzel ellentétben a
nyalábadatok begyűjtéséhez a kollimátor szögét 0°-ra kell beállítani. Ebben a pozícióban a
lemezek a gantry asztal irányában mozognak.
 

MEGJEGYZÉS. A maximális MLC mezőméret 138,9 x 116 mm². A blendepofa-mezőmérete
mindig rögzítetten 140 x 120 mm².
 

Mérés Lásd még Kész

Lineáris gyorsító kalibrálása (NLOut) a kalibrált kamrával.
• MLC mezőméret: 99,2 x 99,2 mm²
• Blendepofa-mezőméret: 140 x 120 mm²

Adjon meg egy 99,2 mm-es négyszögletű mezőméretet a Ceruzanyaláb NLout négyszögle-
tes mezőméretre.

49. old. ☐

Háttérszivárgás nyitott és zárt Y blendepofák esetén a kalibrált kamrával:
• Adja meg az NLOut értékét az Excel sablonban
• Adja meg a szivárgás értékeit az Excel sablonban
• Adja meg az SSD és a normalizálási mélység értékét az Excel sablonban

52. old. ☐

Mélydózisgörbe (PDD/TPR) ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mezőméret: 140 x 120 mm²
• MLC mezőméretek [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
A mérés elvégzése után importálja a TPR vagy PDD értékeket a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba. Használjon ekvivalens négyszögletes mezőméreteket (azaz 138,9 x 116
mm² → 126,4 mm²).
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez (lásd 54.
old.).

54. old. ☐

Szórásfaktorok ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mezőméret: 140 x 120 mm²
• MLC mezők

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]
Mintamátrix itt található: 114. old. A mérés elvégzése után importálja a szórásfaktorokat a
Brainlab-tól kapott Excel sablonba. Használjon ekvivalens négyszögletes mezőméreteket
(azaz 138,9 x 116 mm² → 126,4 mm²).
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez a megfelelő
keresztkalibrálással (lásd: 56. old.).

56. old. ☐

Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,48 mm
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Mérés Lásd még Kész

Diagonális radiális profilok ionizációs kamrával:
• Blendepofa-mezőméret: 140 x 120 mm2

• MLC lemezek teljesen behúzva, mezőméret 138,9 x 116 mm²
A mérés elvégzése után importálja a diagonális radiális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.

57. old. ☐

Transzverzális profilok nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mezőméret: 140 x 120 mm2

• MLC mezők (lásd: 115. old.)
A mérés elvégzése után importálja a transzverzális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel sab-
lonba.

60. old. ☐

Küldje az elvégzett mérési adatokat (Excel sablon) vagy közvetlenül a Brainlab központba
(radio.physics@brainlab.com) vagy a helyi vevőszolgálat mérnökéhez. ☐

Készítse elő a szükséges nyalábprofilt a Beam Profile Editor / Physics Administration
(Machine Profile mód) használatával. ☐

CERUZANYALÁB: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI

Műszaki használati útmutató rev.: 1.8 A Brainlab fizikai alapelvei 113



5.12.1 További információk

Mintamátrix

A lineáris gyorsító mért adatai eltérhetnek. Ne használja ezt a példát a klinikai
gyakorlatban.

Blendepofa-mezőméret [mm²]

MLC mezőméretek [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: Lehetséges mért szórásfaktorok (csak példák)
• A szürke mezőket minden esetben meg kell mérni.
• Az üres mezők nem engedélyezettek (lásd: 56. old.).

Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,48 mm
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5.12.2 Transzverzális profil alakja

Transzverzális profil alakja

Elekta Apex MLC: MLC mező beállítása profilméréshez (X és Y irány):

Nyitott lemezek:
Lemezek száma: 3 - 16, 21 - 36,
45 - 48

Zárt lemezek

IEC 1217 lemezpozíció -50 mm és +40 mm -29 mm

CERUZANYALÁB: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI
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5.13 MHI MLC 60 nyalábadatai

Ellenőrzési lista (Brainlab FORM 09-623 Excel sablon)

Mérés Lásd még Kész

Lineáris gyorsító kalibrálása (NLOut) a kalibrált kamrával. 49. old. ☐

Háttérszivárgás zárt MLC mező esetén a kalibrált kamrával:
• Adja meg az NLOut értékét az Excel sablonban
• Adja meg a szivárgás értékeit az Excel sablonban
• Adja meg az SSD és a normalizálási mélység értékét az Excel sablonban

52. old. ☐

Mélydózisgörbe (PDD/TPR) ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• MLC mezők

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]
A mérés elvégzése után importálja a TPR vagy PDD értékeket a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez (lásd 54.
old.).

54. old. ☐

Szórásfaktorok ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• MLC mezők

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]
Mintamátrix itt található: 117. old. A mérés elvégzése után importálja a szórásfaktorokat a
Brainlab-tól kapott Excel sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez a megfelelő
keresztkalibrálással (lásd: 56. old.).

56. old. ☐

Diagonális radiális profilok ionizációs kamrával:
• Behúzott MLC lemezek

A mérés elvégzése után importálja a diagonális radiális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.

57. old. ☐

Transzverzális profilok nagy felbontású detektorral:
• MLC mezők (lásd: 118. old.)

A mérés elvégzése után importálja a transzverzális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel sab-
lonba.

60. old. ☐

Küldje az elvégzett mérési adatokat (Excel sablon) vagy közvetlenül a Brainlab központba
(radio.physics@brainlab.com) vagy a helyi vevőszolgálat mérnökéhez. ☐

Készítse elő a szükséges nyalábprofilt a Beam Profile Editor / Physics Administration
(Machine Profile mód) használatával. ☐

MHI MLC 60 nyalábadatai
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5.13.1 További információk

Mintamátrix

A lineáris gyorsító mért adatai eltérhetnek. Ne használja ezt a példát a klinikai
gyakorlatban.

Blendepofa-beállítások a Beam Profile Editor/
Physics Administration alkalmazásokhoz [mm]

MLC mezőméretek [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

MHI MLC 60: Lehetséges mért szórásfaktorok (csak példák)
• Az adatok Beam Profile Editor / Physics Administration alkalmazásban történő

megadásához használja a 150 mm-es blendepofa-mezőméret beállítást.
• Az iPlan RT Dose 3.x esetén fontos, hogy legalább két blendepofa-oszlop legyen. Ezért az

MLC adatokat kétszer kell megadnia: egyszer 150 mm-es blendepofa-mezőmérettel,
másodszor pedig 152 mm-es mezőmérettel.
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5.13.2 Transzverzális profil alakja

Transzverzális profil alakja

MHI MLC 60: MLC mező beállítása profilméréshez (X és Y irány):

18. ábra 

Nyitott lemezek:
Lemezek száma: 6 - 8, 12 - 19, 22 -
 25

Zárt lemezek

IEC 1217 lemezpozíció -50 mm és +50 mm -78 mm és -77,5 mm

MHI MLC 60 nyalábadatai
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5.14 Novalis nyalábadatai

Ellenőrzési lista (Brainlab FORM 09-624 Excel sablon)

Mérés Lásd még Kész

Lineáris gyorsító kalibrálása (NLOut) a kalibrált kamrával:
• Blendepofa: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

MEGJEGYZÉS. Adjon meg egy 98 mm-es négyszögletű mezőméretet a Ceruzanyaláb
NLout négyszögletes mezőméretre.
 

49. old. ☐

Háttérszivárgás nyitott és zárt blendepofák esetén kalibrált kamra felhasználásával:
• Adja meg az NLOut értékét az Excel sablonban
• Adja meg a szivárgás értékeit az Excel sablonban
• Adja meg az SSD és a normalizálási mélység értékét az Excel sablonban

Nyitott mező:
• Blendepofa: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

52. old. ☐

Mélydózisgörbe (PDD/TPR) ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• MLC (blendepofa) mezők [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)
A mérés elvégzése után importálja a TPR vagy PDD értékeket a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez (lásd 54.
old.).
MEGJEGYZÉS. A legnagyobb mélydózisprofilhoz adjon meg egy 98 mm-es effektív négy-
szögletes mezőméretet.
 

54. old. ☐

Szórásfaktorok ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mezők

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

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]
Mintamátrix itt található: 121. old. A mérés elvégzése után importálja a szórásfaktorokat a
Brainlab-tól kapott Excel sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez a megfelelő
keresztkalibrálással (lásd: 56. old.).
MEGJEGYZÉS. Adjon meg egy 100 mm-es négyszögletű mezőméretet a legnagyobb MLC
mezőre (sor) és egy 98 mm-est a legnagyobb blendepofa-mező méretre (oszlop).
 

56. old. ☐

Diagonális radiális profilok ionizációs kamrával:
• MLC mező: 100 x 100 mm²
• Blendepofa-mező: 98 x 98 mm²

A mérés elvégzése után importálja a diagonális radiális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.

57. old. ☐

CERUZANYALÁB: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI

Műszaki használati útmutató rev.: 1.8 A Brainlab fizikai alapelvei 119



Mérés Lásd még Kész

Transzverzális profilok nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mező: 98 x 98 [mm²]
• MLC mezők (lásd: 122. old.)

A mérés elvégzése után importálja a transzverzális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel sab-
lonba.

60. old. ☐

Dinamikus lemezeltolás (csak dinamikus IMRT) a kalibrált detektorral:
• A dinamikus kollimátor lemezrések besugárzásához használja az MLC fájlokat:

„M3_1.d01”, „M3_5.d01”, …, „M3_100.d01”.
• Mindegyik mezőnél adjon le 320 MU-t 320 MU/perc dózisteljesítménnyel.

Számítsa ki a dinamikus lemezeltolást a Brainlab-tól kapott Excel sablonnal.

65. old. ☐

Küldje az elvégzett mérési adatokat (Excel sablon) vagy közvetlenül a Brainlab központba
(radio.physics@brainlab.com) vagy a helyi vevőszolgálat mérnökéhez. ☐

Készítse elő a szükséges nyalábprofilt a Beam Profile Editor / Physics Administration
(Machine Profile mód) használatával. ☐

Novalis nyalábadatai
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5.14.1 További információk

Mintamátrix

A lineáris gyorsító mért adatai eltérhetnek. Ne használja ezt a példát a klinikai
gyakorlatban.

Blendepofa-beállítások [mm]

MLC mezőmé-
retek [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

Novalis: Lehetséges mért szórásfaktorok (csak példák)
• A szürke mezőket minden esetben meg kell mérni.
• A fehér mezők képviselik az MLC és blendepofa kombinációit, amelyek nem javasoltak a

Brainlab besugárzástervező szoftverrel való használatra. Részletekért lásd 42. old.
• Az üres mezők nem engedélyezettek (lásd: 56. old.).
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5.14.2 Transzverzális profil alakja

Transzverzális profil alakja

Novalis: MLC mező beállítása profilméréshez (X és Y irány):

IEC1217: -40mm 0mm +40mm

19. ábra 

Nyitott lemezek:
Lemezek száma: 2 - 4, 7 - 20, 24 -
 25

Zárt lemezek

IEC 1217 lemezpozíció -40 mm és +40 mm -50 mm

Irodalomjegyzék

A Novalis dozimetriai jellemzőivel kapcsolatos további példákat lásd: Yin et al, 2002 (lásd az
általános irodalomjegyzéket: 327. old.).

Novalis nyalábadatai
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5.15 Varian HD120 nyalábadatai (SRS kiegyenlítő
szűrő)

Ellenőrzési lista (Brainlab FORM 09-625 Excel sablon)

MEGJEGYZÉS. Az SRS mód a Novalis Tx és Varian Trilogy lineáris gyorsítók SRS módú
kiegyenlítő szűrőjére vonatkozik. Ez az SRS mód 6 MV-os fotonsugarakat és egy 1000 MU/
perces nagy dózisteljesítményt használ 15 x 15 cm²-es javasolt legnagyobb mezőméret
határértékkel kombinálva. Ha a lineáris gyorsító SRS módban van, más kiegyenlítő szűrőt
használ. Ezért a Standard és SRS módok nyalábadatai kismértékben eltérnek.
 

Mérés Lásd még Kész

Lineáris gyorsító kalibrálása (NLOut) a kalibrált kamrával. 49. old. ☐

Háttérszivárgás nyitott és zárt blendepofák esetén kalibrált kamra felhasználásával:
• Adja meg az NLOut értékét az Excel sablonban
• Adja meg a szivárgás értékeit az Excel sablonban
• Adja meg az SSD és a normalizálási mélység értékét az Excel sablonban

52. old. ☐

Mélydózisgörbe (PDD/TPR) ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• MLC (blendepofa) mezők [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)
A mérés elvégzése után importálja a TPR vagy PDD értékeket a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez (lásd 54.
old.).

54. old. ☐

Szórásfaktorok ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mezők

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]
• MLC mezők

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]
Mintamátrix itt található: 125. old. A mérés elvégzése után importálja a szórásfaktorokat a
Brainlab-tól kapott Excel sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez a megfelelő
keresztkalibrálással (lásd: 56. old.).

56. old. ☐

Diagonális radiális profilok ionizációs kamrával:
• Blendepofa-mező: 150 x 150 [mm²]
• Park pozícióban lévő MLC lemezek, mezőméret 150 x 150 mm2

A mérés elvégzése után importálja a diagonális radiális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.

57. old. ☐
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Mérés Lásd még Kész

Transzverzális profilok nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mező: 150 x 150 [mm²]
• MLC mezők (lásd: 126. old.)

A mérés elvégzése után importálja a transzverzális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel sab-
lonba.

60. old. ☐

Dinamikus lemezeltolás (csak dinamikus IMRT) a kalibrált detektorral:
• A dinamikus kollimátor lemezrések besugárzásához használja az MLC fájlokat:

„NTx_1.d01”, „NTx_5.d01”, …, „NTx_100.d01”, vagy a megfelelő DICOM fájlok „DynLeafS-
hift - Varian HD120 - ...dcm”.

• Mindegyik esetben adjon le 1000 MU-t 1000 MU/perc dózisteljesítménnyel.
Számítsa ki a dinamikus lemezeltolást a Brainlab-tól kapott Excel sablonnal.

65. old. ☐

Küldje az elvégzett mérési adatokat (Excel sablon) vagy közvetlenül a Brainlab központba
(radio.physics@brainlab.com) vagy a helyi vevőszolgálat mérnökéhez. ☐

Készítse elő a szükséges nyalábprofilt a Beam Profile Editor / Physics Administration
(Machine Profile mód) használatával. ☐

Varian HD120 nyalábadatai (SRS kiegyenlítő szűrő)
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5.15.1 További információk

Mintamátrix

A lineáris gyorsító mért adatai eltérhetnek. Ne használja ezt a példát a klinikai
gyakorlatban.

Blendepofa-beállítások [mm]

MLC mezőmé-
retek [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

Varian HD120 (SRS): Lehetséges mért szórásfaktorok (csak példák)
• A szürke mezőket minden esetben meg kell mérni.
• A fehér mezők képviselik az MLC és blendepofa kombinációit, amelyek nem javasoltak a

Brainlab besugárzástervező szoftverrel való használatra. Részletekért lásd 42. old.
• Az üres mezők nem engedélyezettek (lásd: 56. old.).
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5.15.2 Transzverzális profil alakja

Transzverzális profil alakja

Varian HD120 (SRS): MLC mező beállítása profilméréshez (X és Y irány):

20. ábra 

Nyitott lemezek:
Lemezek száma: 13 - 14, 23 - 38,
43 - 52

Zárt lemezek

IEC 1217 lemezpozíció -35 mm és +65 mm -75 mm

Irodalomjegyzék

A Varian HD120 dozimetriai jellemzőivel kapcsolatos további példákhoz lásd: Chang et al., 2008
(az általános irodalomjegyzéket lásd: 327. old.).

Varian HD120 nyalábadatai (SRS kiegyenlítő szűrő)
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5.16 A Varian HD120 nyalábadatai (Standard
besugárzási mód és Kiegyenlítő szűrő nélküli
mód)

Ellenőrzési lista (Brainlab FORM 09-626 Excel sablon)

MEGJEGYZÉS. A kiegyenlítő szűrő nélküli sugárnyalábok az iPlan RT 4.5 és az újabb
verziókban vannak támogatva.
 

Mérés Lásd még Kész

Lineáris gyorsító kalibrálása (NLOut) a kalibrált kamrával. 49. old. ☐

Háttérszivárgás nyitott és zárt blendepofák esetén kalibrált kamra felhasználásával:
• Adja meg az NLOut értékét az Excel sablonban
• Adja meg a szivárgás értékeit az Excel sablonban
• Adja meg az SSD és a normalizálási mélység értékét az Excel sablonban

52. old. ☐

Mélydózisgörbe (PDD/TPR) ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• MLC (blendepofa) mezők [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)
A mérés elvégzése után importálja a TPR vagy PDD értékeket a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez (lásd 54.
old.).

54. old. ☐

Szórásfaktorok ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mezők

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]
• MLC mezők

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]
Mintamátrix itt található: 129. old. A mérés elvégzése után importálja a szórásfaktorokat a
Brainlab-tól kapott Excel sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez a megfelelő
keresztkalibrálással (lásd: 56. old.).

56. old. ☐

Diagonális radiális profilok ionizációs kamrával:
• Blendepofa-mező: 400 x 400 [mm²]
• Park pozícióban lévő MLC lemezek, mezőméret 400 x 400 mm2

A mérés elvégzése után importálja a diagonális radiális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.

57. old. ☐
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Mérés Lásd még Kész

Transzverzális profilok nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mező: 150 x 150 [mm²]
• MLC mezők (lásd: 130. old.)

A mérés elvégzése után importálja a transzverzális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel sab-
lonba.

60. old. ☐

Dinamikus lemezeltolás (csak dinamikus IMRT) a kalibrált detektorral:
• A dinamikus kollimátor lemezrések besugárzásához használja az MLC fájlokat:

„NTx_1.d01”, „NTx_5.d01”, …, „NTx_100.d01”, vagy a megfelelő DICOM fájlok „DynLeafS-
hift - Varian HD120 - ...dcm”.

• Mindegyik mezőnél adjon le 300 MU-t 300 MU/perc dózisteljesítménnyel.
Ha 300 MU/perc dózisteljesítmény nem elérhető, használja az m MU and m MU/perc megfe-
lelő kombinációját.
Számítsa ki a dinamikus lemezeltolást a Brainlab-tól kapott Excel sablonnal.

65. old. ☐

Küldje az elvégzett mérési adatokat (Excel sablon) vagy közvetlenül a Brainlab központba
(radio.physics@brainlab.com) vagy a helyi vevőszolgálat mérnökéhez. ☐

Készítse elő a szükséges nyalábprofilt a Beam Profile Editor / Physics Administration
(Machine Profile mód) használatával. ☐

A Varian HD120 nyalábadatai (Standard besugárzási mód és Kiegyenlítő szűrő nélküli mód)
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5.16.1 További információk

Mintamátrix

A lineáris gyorsító mért adatai eltérhetnek. Ne használja ezt a példát a klinikai
gyakorlatban.

Blendepofa-beállítások [mm]

MLC me-
zőmére-
tek
[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

Varian HD120 (Standard besugárzási mód): Lehetséges mért szórásfaktorok (csak példák)
• A szürke mezőket minden esetben meg kell mérni.
• A fehér mezők képviselik az MLC és blendepofa kombinációit, amelyek nem javasoltak a

Brainlab besugárzástervező szoftverrel való használatra. Részletekért lásd 42. old.
• Az üres mezők nem engedélyezettek (lásd: 56. old.).
• A 300 x 220 mm²-es négyszögletű mezőmérethez mért szórásfaktorok esetén a 254 mm-es

ekvivalens méretű négyszögletes mezőméretet kell használni a Beam Profile Editor / Physics
Administration alkalmazásban.
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5.16.2 Transzverzális profil alakja

Transzverzális profil alakja

Varian HD120 (Standard besugárzási mód): MLC mező beállítása profilméréshez (X és Y irány):

21. ábra 

Nyitott lemezek:
Lemezek száma: 13 - 14, 23 - 38,
43 - 52

Zárt lemezek

IEC 1217 lemezpozíció -35 mm és +65 mm -75 mm

Irodalomjegyzék

A Varian HD120 dozimetriai jellemzőivel kapcsolatos további példákhoz lásd: Chang et al., 2008
(az általános irodalomjegyzéket lásd: 327. old.).

A Varian HD120 nyalábadatai (Standard besugárzási mód és Kiegyenlítő szűrő nélküli mód)
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5.17 Siemens 3-D (58 és 82 lemezes) nyalábadatai

Ellenőrzési lista (Brainlab FORM 09-628 Excel sablon)

MEGJEGYZÉS. A kiegyenlítő szűrő nélküli (nem sima) nyalábok az iPlan RT 4.5 és az újabb
verziók esetében vannak támogatva.
 

Mérés Lásd még Kész

Lineáris gyorsító kalibrálása (NLOut) a kalibrált kamrával:
• Y blendepofa-nyílás: 100 mm
• MLC mező: 100 x 110 mm²

49. old. ☐

Háttérszivárgás nyitott és zárt blendepofák esetén kalibrált kamra felhasználásával:
• Adja meg az NLOut értékét az Excel sablonban
• Adja meg a szivárgás értékeit az Excel sablonban
• Adja meg az SSD és a normalizálási mélység értékét az Excel sablonban

Nyitott mező:
• Y blendepofa-nyílás: 100 mm
• MLC mezők (keresztsík x síkon belül): 100 x 110 mm²

52. old. ☐

Mélydózisgörbe (PDD/TPR) ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• MLC (Y blendepofa) mezők [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)
A mérés elvégzése után importálja a TPR vagy PDD értékeket a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez (lásd 54.
old.).

54. old. ☐

Szórásfaktorok ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• Y blendepofa-nyílások

12, 32, 50, 70, 90, 130, 190, 270, 400 [mm]
• MLC mezők

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]
Mintamátrix itt található: 133. old. A mérés elvégzése után importálja a szórásfaktorokat a
Brainlab-tól kapott Excel sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez a megfelelő
keresztkalibrálással (lásd: 56. old.).

56. old. ☐

Diagonális radiális profilok ionizációs kamrával:
• Behúzott blendepofák, Y nyílás 400 mm
• MLC lemezek teljesen behúzva, mezőméret 400 x 400 mm2

A mérés elvégzése után importálja a diagonális radiális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.

57. old. ☐
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Mérés Lásd még Kész

Transzverzális profilok nagy felbontású detektorral:
• Y blendepofa-nyílások

Y1 blendepofa -57 mm-nél, Y2 blendepofa 77 mm-nél (2 mm margó az MLC mező nyitásá-
hoz).
• MLC mezők (lásd: 134. old.)

A mérés elvégzése után importálja a transzverzális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel sab-
lonba.

60. old. ☐

Küldje az elvégzett mérési adatokat (Excel sablon) vagy közvetlenül a Brainlab központba
(radio.physics@brainlab.com) vagy a helyi vevőszolgálat mérnökéhez. ☐

Készítse elő a szükséges nyalábprofilt a Beam Profile Editor / Physics Administration
(Machine Profile mód) használatával. ☐

Siemens 3-D (58 és 82 lemezes) nyalábadatai
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5.17.1 További információk

Mintamátrix

A lineáris gyorsító mért adatai eltérhetnek. Ne használja ezt a példát a klinikai
gyakorlatban.

Y blendepofa-mezőméret beállításai [mm]

MLC mezőmére-
tek [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

Siemens 3-D (58 és 82 lemezes): Lehetséges mért szórásfaktorok (csak példák)
• A szürke mezőket minden esetben meg kell mérni.
• A fehér mezők képviselik az MLC és blendepofa kombinációit, amelyek nem javasoltak a

Brainlab besugárzástervező szoftverrel való használatra. Részletekért lásd 42. old.
• Az üres mezők nem engedélyezettek (lásd: 56. old.).
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5.17.2 Transzverzális profil alakja

Transzverzális profil alakja

Siemens 3-D (58 és 82 lemezes): MLC mező beállítása profilméréshez (X és Y irány):

22. ábra 

3-D MLC 58 nyitott lemezei: Le-
mezek száma: 10, 13 - 17, 19 - 22
3-D MLC 82 nyitott lemezei: Le-
mezek száma: 16, 19 - 23, 25 - 28

Zárt lemezek:

IEC 1217 lemezpozíció -25 mm és +95 mm -25 mm

Siemens 3-D (58 és 82 lemezes) nyalábadatai
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5.18 Siemens 160 nyalábadatai

Ellenőrzési lista (Brainlab FORM 09-627 Excel sablon)

MEGJEGYZÉS. A kiegyenlítő szűrő nélküli (nem sima) nyalábok az iPlan RT 4.5 és az újabb
verziók esetében vannak támogatva.
 

Mérés Lásd még Kész

Lineáris gyorsító kalibrálása (NLOut) a kalibrált kamrával.
• Y blendepofa-nyílás: 100 mm
• MLC mező: 100 x 100 mm²

49. old. ☐

Háttérszivárgás nyitott és zárt Y blendepofák esetén a kalibrált kamrával:
• Adja meg az NLOut értékét az Excel sablonban
• Adja meg a szivárgás értékeit az Excel sablonban
• Adja meg az SSD és a normalizálási mélység értékét az Excel sablonban

52. old. ☐

Mélydózisgörbe (PDD/TPR) ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• MLC (Y blendepofa) mezők [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)
A mérés elvégzése után importálja a TPR vagy PDD értékeket a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez (lásd 54.
old.).

54. old. ☐

Szórásfaktorok ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• Y blendepofa-nyílások

12, 22, 32, 42, 60, 80, 100, 140, 200, 300, 400 [mm]
• MLC mezők

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]
Mintamátrix itt található: 137. old. A mérés elvégzése után importálja a szórásfaktorokat a
Brainlab-tól kapott Excel sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez a megfelelő
keresztkalibrálással (lásd: 56. old.).

56. old. ☐

Diagonális radiális profilok ionizációs kamrával:
• Y blendepofa-nyílás: 400 [mm]
• MLC lemezek teljesen behúzva, mezőméret 400 x 400 mm2

A mérés elvégzése után importálja a diagonális radiális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.

57. old. ☐
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Mérés Lásd még Kész

Transzverzális profilok nagy felbontású detektorral:
• Y blendepofa-nyílások

Y1 blendepofa -72 mm-nél, Y2 blendepofa 52 mm-nél (2 mm margó az MLC mező nyitásá-
hoz).
• MLC mezők (lásd: 138. old.)

A mérés elvégzése után importálja a transzverzális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel sab-
lonba.

60. old. ☐

Küldje az elvégzett mérési adatokat (Excel sablon) vagy közvetlenül a Brainlab központba
(radio.physics@brainlab.com) vagy a helyi vevőszolgálat mérnökéhez. ☐

Készítse elő a szükséges nyalábprofilt a Beam Profile Editor / Physics Administration
(Machine Profile mód) használatával. ☐

Siemens 160 nyalábadatai
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5.18.1 További információk

Mintamátrix

A lineáris gyorsító mért adatai eltérhetnek. Ne használja ezt a példát a klinikai
gyakorlatban.

Y blendepofa-mezőméret beállításai [mm]

MLC mező-
méretek
[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

Siemens 160 MLC: Lehetséges mért szórásfaktorok (csak példák)
• A szürke mezőket minden esetben meg kell mérni.
• A fehér mezők képviselik az MLC és blendepofa kombinációit, amelyek nem javasoltak a

Brainlab besugárzástervező szoftverrel való használatra. Részletekért lásd 42. old.
• Az üres mezők nem engedélyezettek (lásd: 56. old.).
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5.18.2 Transzverzális profil alakja

Transzverzális profil alakja

Siemens 160 MLC: MLC mező beállítása profilméréshez (X és Y irány):

23. ábra 

Nyitott lemezek:
Lemezek száma: 27 - 34, 37 - 44,
49 - 50

Zárt lemezek

IEC 1217 lemezpozíció -75 mm és +25 mm -175 mm

Siemens 160 nyalábadatai

138 Műszaki használati útmutató rev.: 1.8 A Brainlab fizikai alapelvei



5.19 Siemens ModuLeaf nyalábadatai

Ellenőrzési lista (Brainlab FORM 09-629 Excel sablon)

MEGJEGYZÉS. A kiegyenlítő szűrő nélküli sugárnyalábok az iPlan RT 4.5 és az újabb
verziókban vannak támogatva.
 

A blendepofa és MLC mezőméret-meghatározások az alábbi táblázatban 2,5 mm-es
izocentrikus lemezszélességen alapulnak. Ez egy közelítés a ModuLeafre, ami a 678,6 mm-
es SCD-vel (SCD = forrás-kollimátor-távolság) rendelkező Siemens lineáris gyorsítóra vagy
a 673,6 mm-es SCD-vel rendelkező Elekta lineáris gyorsítóra van szerelve. Az ezen a
tartományon kívül eső SCD-vel való telepítéshez a mezőméreteket megfelelőképp adaptálni
kell.

Mérés Lásd még Kész

Szerezze meg az MLC rendszerből a forrás-kollimátor távolságot (SCD), és adja meg az Ex-
cel sablonban. ☐

Lineáris gyorsító kalibrálása (NLOut) a kalibrált kamrával. 49. old. ☐

Háttérszivárgás nyitott és zárt blendepofák esetén kalibrált kamra felhasználásával:
• Adja meg az NLOut értékét az Excel sablonban
• Adja meg a szivárgás értékeit az Excel sablonban
• Adja meg az SSD és a normalizálási mélység értékét az Excel sablonban

52. old. ☐

Mélydózisgörbe (PDD/TPR) ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• MLC (blendepofa) mezők [mm²] (keresztsík x síkon belül)

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)
A mérés elvégzése után importálja a TPR vagy PDD értékeket a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba. Mindig használjon ekvivalens négyszögletes mezőméreteket (azaz 120 x 100
mm² → 109 mm).
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez (lásd 54.
old.).

54. old. ☐

Szórásfaktorok ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mezők (keresztsík x síkon belül):

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]
• MLC mezők (keresztsík x síkon belül):

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]
Mintamátrix itt található: 141. old. A mérés elvégzése után importálja a szórásfaktorokat a
Brainlab-tól kapott Excel sablonba. Mindig használjon ekvivalens négyszögletes mezőmére-
teket (azaz 120 x 100 mm² → 109 mm).
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez a megfelelő
keresztkalibrálással (lásd: 56. old.).

56. old. ☐
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Mérés Lásd még Kész

Diagonális radiális profilok ionizációs kamrával:
• MLC mező: 120 x 100 mm2

• Blendepofa-mező: 120 x 100 mm2

A mérés elvégzése után importálja a diagonális radiális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.
Ha a Raw Data Mode opciót használja a Physics Administration alkalmazásban, NE vá-
lassza le az MLC-t (lásd: 273. old.).

57. old. ☐

Transzverzális profilok nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mező (keresztsík x síkon belül): 100 x 100 mm²
• MLC mezők (lásd: 142. old.)

A mérés elvégzése után importálja a transzverzális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel sab-
lonba.

60. old. ☐

Küldje az elvégzett mérési adatokat (Excel sablon) vagy közvetlenül a Brainlab központba
(radio.physics@brainlab.com) vagy a helyi vevőszolgálat mérnökéhez. ☐

Készítse elő a szükséges nyalábprofilt a Beam Profile Editor / Physics Administration
(Machine Profile mód) használatával. ☐

Siemens ModuLeaf nyalábadatai
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5.19.1 További információk

Mintamátrix

A lineáris gyorsító mért adatai eltérhetnek. Ne használja ezt a példát a klinikai
gyakorlatban.

Blendepofa-beállítások [mm]

MLC mező-
méretek
[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

Siemens ModuLeaf: Lehetséges mért szórásfaktorok (csak példák)
• A szürke mezőket minden esetben meg kell mérni.
• A fehér mezők képviselik az MLC és blendepofa kombinációit, amelyek nem javasoltak a

Brainlab besugárzástervező szoftverrel való használatra. Részletekért lásd 42. old.
• Az üres mezők nem engedélyezettek (lásd: 56. old.).
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5.19.2 Transzverzális profil alakja

Transzverzális profil alakja

Siemens ModuLeaf: MLC mező beállítása profilméréshez (X és Y irány):

24. ábra 

Nyitott lemezek:
Lemezek száma: 7 - 12, 15 - 26,
33 - 34

Zárt lemezek: (5 mm-es le-
mezrés)

IEC 1217 lemezpozíció -40 mm és +40 mm -60 mm és -55 mm

Fontos megjegyzések

• A jelen dokumentumban meghatározott összes mezőméret az összes Siemens lineáris
gyorsító ModuLeaf MLC standard szerelési távolságára vonatkozik, mely SCD = 678,6 mm (a
forrás és a kollimátor alsó vége között mérve). Kérjük, ellenőrizze, hogy a telepített MLC-je ezt
az SCD értéket használja-e. Ha a használt SCD több mint 1%-kal eltér a 678,6 mm-től, akkor
forduljon a Brainlab-hoz további tanácsért, mivel a beállítási mezőméreteket megfelelőképp
adaptálni kell.

• Ellenőrizze, hogy a blendepofa apertúra soha ne haladja meg a 120 x 100 mm²-t, miközben az
MLC fel van szerelve.

Siemens ModuLeaf nyalábadatai
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5.20 Varian 52 nyalábadatai

Ellenőrzési lista (Brainlab FORM 09-630 Excel sablon)

Mérés Lásd még Kész

Lineáris gyorsító kalibrálása (NLOut) a kalibrált kamrával. 49. old. ☐

Háttérszivárgás nyitott és zárt blendepofák esetén kalibrált kamra felhasználásával:
• Adja meg az NLOut értékét az Excel sablonban
• Adja meg a szivárgás értékeit az Excel sablonban
• Adja meg az SSD és a normalizálási mélység értékét az Excel sablonban

52. old. ☐

Mélydózisgörbe (PDD/TPR) ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• MLC (blendepofa) mezők [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)
A mérés elvégzése után importálja a TPR vagy PDD értékeket a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez (lásd 54.
old.).
MEGJEGYZÉS. A legnagyobb mélydózisprofilhoz adjon meg egy 272 mm-es ekvivalens
négyszögletes mezőméretet.
 

54. old. ☐

Szórásfaktorok ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mezők

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]
• MLC mezők

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]
Mintamátrix itt található: 145. old. A mérés elvégzése után importálja a szórásfaktorokat a
Brainlab-tól kapott Excel sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez a megfelelő
keresztkalibrálással (lásd: 56. old.).
MEGJEGYZÉS. A legnagyobb mezőmérethez adjon meg egy 272 mm-es ekvivalens négy-
szögletes mezőméretet.
 

56. old. ☐

Diagonális radiális profilok ionizációs kamrával:
• Blendepofa-mező: 400 x 400 [mm²]
• MLC lemezek teljesen behúzva, mezőméret 400 x 400 mm2

A mérés elvégzése után importálja a diagonális radiális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.

57. old. ☐

Transzverzális profilok nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mező: 150 x 150 [mm²]
• MLC mezők (lásd: 146. old.)

A mérés elvégzése után importálja a transzverzális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel sab-
lonba.

60. old. ☐
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Mérés Lásd még Kész

Dinamikus lemezeltolás (csak dinamikus IMRT) a kalibrált detektorral:
• A dinamikus kollimátor lemezrések besugárzásához használja az MLC fájlokat:

„V52_1.d01”, „V52_5.d01”, …, „V52_100.d01”.
• Mindegyik mezőnél adjon le 300 MU-t 300 MU/perc dózisteljesítménnyel.

Számítsa ki a dinamikus lemezeltolást a Brainlab-tól kapott Excel sablonnal.

65. old. ☐

Küldje az elvégzett mérési adatokat (Excel sablon) vagy közvetlenül a Brainlab központba
(radio.physics@brainlab.com), vagy a helyi Brainlab képviselethez. ☐

Készítse elő a szükséges nyalábprofilt a Beam Profile Editor / Physics Administration
(Machine Profile mód) használatával. ☐

Varian 52 nyalábadatai
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5.20.1 További információk

Mintamátrix

A lineáris gyorsító mért adatai eltérhetnek. Ne használja ezt a példát a klinikai
gyakorlatban.

Blendepofa-beállítások [mm]

MLC mezőmé-
retek [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

Varian 52: Lehetséges mért szórásfaktorok (csak példák)
• A szürke mezőket minden esetben meg kell mérni.
• A fehér mezők képviselik az MLC és blendepofa kombinációit, amelyek nem javasoltak a

Brainlab besugárzástervező szoftverrel való használatra. Részletekért lásd 42. old.
• Az üres mezők nem engedélyezettek (lásd: 56. old.).
• A 290 x 256 mm²-es négyszögletű mezőmérethez mért szórásfaktorok esetén a 272 mm-es

ekvivalens méretű négyszögletes mezőméretet kell használni a Beam Profile Editor / Physics
Administration alkalmazásban.
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5.20.2 Transzverzális profil alakja

Transzverzális profil alakja

Varian 52: MLC mező beállítása profilméréshez (X és Y irány):

25. ábra 

Nyitott lemezek:
Lemezek száma: 9, 12 - 15, 17 - 20

Zárt lemezek

IEC 1217 lemezpozíció -35 mm és +65 mm -85 mm

Varian 52 nyalábadatai
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5.21 Varian 80 nyalábadatai

Ellenőrzési lista (Brainlab FORM 09-631 Excel sablon)

Mérés Lásd még Kész

Lineáris gyorsító kalibrálása (NLOut) a kalibrált kamrával. 49. old. ☐

Háttérszivárgás nyitott és zárt blendepofák esetén kalibrált kamra felhasználásával:
• Adja meg az NLOut értékét az Excel sablonban
• Adja meg a szivárgás értékeit az Excel sablonban
• Adja meg az SSD és a normalizálási mélység értékét az Excel sablonban

52. old. ☐

Mélydózisgörbe (PDD/TPR) ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• MLC (blendepofa) mezők [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)
A mérés elvégzése után importálja a TPR vagy PDD értékeket a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez (lásd 54.
old.).
MEGJEGYZÉS. A legnagyobb mélydózisprofilhoz adjon meg egy 295 mm-es ekvivalens
négyszögletes mezőméretet.
 

54. old. ☐

Szórásfaktorok ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mezők

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]
• MLC mezők

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]
Mintamátrix itt található: 149. old. A mérés elvégzése után importálja a szórásfaktorokat a
Brainlab-tól kapott Excel sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez a megfelelő
keresztkalibrálással (lásd: 56. old.).
MEGJEGYZÉS. A legnagyobb mélydózisprofilhoz adjon meg egy 295 mm-es ekvivalens
négyszögletes mezőméretet.
 

56. old. ☐

Diagonális radiális profilok ionizációs kamrával:
• Blendepofa-mező: 400 x 400 [mm²]
• MLC lemezek teljesen behúzva, mezőméret 400 x 400 mm2

A mérés elvégzése után importálja a diagonális radiális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.

57. old. ☐

Transzverzális profilok nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mező: 150 x 150 [mm²]
• MLC mezők (lásd: 150. old.)

A mérés elvégzése után importálja a transzverzális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel sab-
lonba.

60. old. ☐
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Mérés Lásd még Kész

Dinamikus lemezeltolás (csak dinamikus IMRT) a kalibrált detektorral:
• A dinamikus kollimátor lemezrések besugárzásához használja az MLC fájlokat:

„V80_1.d01”, „V80_5.d01”, …, „V80_100.d01”.
• Mindegyik mezőnél adjon le 300 MU-t 300 MU/perc dózisteljesítménnyel.

Számítsa ki a dinamikus lemezeltolást a Brainlab-tól kapott Excel sablonnal.

65. old. ☐

Küldje az elvégzett mérési adatokat (Excel sablon) vagy közvetlenül a Brainlab központba
(radio.physics@brainlab.com) vagy a helyi vevőszolgálat mérnökéhez. ☐

Készítse elő a szükséges nyalábprofilt a Beam Profile Editor / Physics Administration
(Machine Profile mód) használatával. ☐

Varian 80 nyalábadatai
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5.21.1 További információk

Mintamátrix

A lineáris gyorsító mért adatai eltérhetnek. Ne használja ezt a példát a klinikai
gyakorlatban.

Blendepofa-beállítások [mm]

MLC mezőmé-
retek [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

Varian 80: Lehetséges mért szórásfaktorok (csak példák)
• A szürke mezőket minden esetben meg kell mérni.
• A fehér mezők képviselik az MLC és blendepofa kombinációit, amelyek nem javasoltak a

Brainlab besugárzástervező szoftverrel való használatra. Részletekért lásd 42. old.
• Az üres mezők nem engedélyezettek (lásd: 56. old.).
• A 290 x 300 mm²-es négyszögletű mezőmérethez mért szórásfaktorok esetén a 295 mm-es

ekvivalens méretű négyszögletes mezőméretet kell használni a Beam Profile Editor / Physics
Administration alkalmazásban.
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5.21.2 Transzverzális profil alakja

Transzverzális profil alakja

Varian 80: MLC mező beállítása profilméréshez (X és Y irány):

26. ábra 

Nyitott lemezek:
Lemezek száma: 16, 19 - 22, 24 -
 27

Zárt lemezek

IEC 1217 lemezpozíció -35 mm és +65 mm -80 mm

Varian 80 nyalábadatai
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5.22 Varian 120 nyalábadatai (SRS kiegyenlítő szűrő)

Ellenőrzési lista (Brainlab FORM 09-632 Excel sablon)

MEGJEGYZÉS. Az SRS mód a Novalis Tx és Varian Trilogy lineáris gyorsítók SRS módú
kiegyenlítő szűrőjére vonatkozik. Ez az SRS mód 6 MV-os fotonsugarakat és egy 1000 MU/
perces nagy dózisteljesítményt használ 15 x 15 cm²-es javasolt legnagyobb mezőméret
határértékkel kombinálva. Ha a lineáris gyorsító SRS módban van, más kiegyenlítő szűrőt
használ. Ezért a Standard és SRS módok nyalábadatai kismértékben eltérnek.
 

Mérés Lásd még Kész

Lineáris gyorsító kalibrálása (NLOut) a kalibrált kamrával. 49. old. ☐

Háttérszivárgás nyitott és zárt blendepofák esetén kalibrált kamra felhasználásával:
• Adja meg az NLOut értékét az Excel sablonban
• Adja meg a szivárgás értékeit az Excel sablonban
• Adja meg az SSD és a normalizálási mélység értékét az Excel sablonban

52. old. ☐

Mélydózisgörbe (PDD/TPR) ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• MLC (blendepofa) mezők [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)
A mérés elvégzése után importálja a TPR vagy PDD értékeket a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez (lásd 54.
old.).

54. old. ☐

Szórásfaktorok ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mezők

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]
• MLC mezők

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]
Mintamátrix itt található: 153. old. A mérés elvégzése után importálja a szórásfaktorokat a
Brainlab-tól kapott Excel sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez a megfelelő
keresztkalibrálással (lásd: 56. old.).

56. old. ☐

Diagonális radiális profilok ionizációs kamrával:
• Blendepofa-mező: 150 x 150 [mm²]
• Park pozícióban lévő MLC lemezek, mezőméret 150 x 150 mm2

A mérés elvégzése után importálja a diagonális radiális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.

57. old. ☐

Transzverzális profilok nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mező: 150 x 150 [mm²]
• MLC mezők (lásd: 154. old.)

A mérés elvégzése után importálja a transzverzális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel sab-
lonba.

60. old. ☐
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Mérés Lásd még Kész

Dinamikus lemezeltolás (csak dinamikus IMRT) a kalibrált detektorral:
• A dinamikus kollimátor lemezrések besugárzásához használja az MLC fájlokat:

„V120_1.d01”, „V120_5.d01”, …, „V120_100.d01”, vagy a megfelelő DICOM fájlok
„DynLeafShift - Varian 120 - ...dcm”.

• Mindegyik esetben adjon le 1000 MU-t 1000 MU/perc dózisteljesítménnyel.
Számítsa ki a dinamikus lemezeltolást a Brainlab-tól kapott Excel sablonnal.

65. old. ☐

Küldje az elvégzett mérési adatokat (Excel sablon) vagy közvetlenül a Brainlab központba
(radio.physics@brainlab.com) vagy a helyi vevőszolgálat mérnökéhez. ☐

Készítse elő a szükséges nyalábprofilt a Beam Profile Editor / Physics Administration
(Machine Profile mód) használatával. ☐

Varian 120 nyalábadatai (SRS kiegyenlítő szűrő)

152 Műszaki használati útmutató rev.: 1.8 A Brainlab fizikai alapelvei



5.22.1 További információk

Mintamátrix

A lineáris gyorsító mért adatai eltérhetnek. Ne használja ezt a példát a klinikai
gyakorlatban.

Blendepofa-beállítások [mm]

MLC mezőmére-
tek [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

Varian 120 (SRS): Lehetséges mért szórásfaktorok (csak példák)
• A szürke mezőket minden esetben meg kell mérni.
• A fehér mezők képviselik az MLC és blendepofa kombinációit, amelyek nem javasoltak a

Brainlab besugárzástervező szoftverrel való használatra. Részletekért lásd 42. old.
• Az üres mezők nem engedélyezettek (lásd: 56. old.).
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5.22.2 Transzverzális profil alakja

Transzverzális profil alakja

Varian 120 (SRS): MLC mező beállítása profilméréshez (X és Y irány):

27. ábra 

Nyitott lemezek:
Lemezek száma: 21 - 22, 27 - 34,
37 - 44

Zárt lemezek

IEC 1217 lemezpozíció -35 mm és +65 mm -75 mm

Varian 120 nyalábadatai (SRS kiegyenlítő szűrő)
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5.23 A Varian 120 nyalábadatai (Standard besugárzási
mód és Kiegyenlítő szűrő nélküli mód)

Ellenőrzési lista (Brainlab FORM 09-633 Excel sablon)

MEGJEGYZÉS. A kiegyenlítő szűrő nélküli sugárnyalábok az iPlan RT 4.5 és az újabb
verziókban vannak támogatva.
 

Mérés Lásd még Kész

Lineáris gyorsító kalibrálása (NLOut) a kalibrált kamrával. 49. old. ☐

Háttérszivárgás nyitott és zárt blendepofák esetén kalibrált kamra felhasználásával:
• Adja meg az NLOut értékét az Excel sablonban
• Adja meg a szivárgás értékeit az Excel sablonban
• Adja meg az SSD és a normalizálási mélység értékét az Excel sablonban

52. old. ☐

Mélydózisgörbe (PDD/TPR) ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• MLC (blendepofa) mezők [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)
A mérés elvégzése után importálja a TPR vagy PDD értékeket a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez (lásd 54.
old.).

54. old. ☐

Szórásfaktorok ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mezők

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]
• MLC mezők

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]
Mintamátrix itt található: 157. old. A mérés elvégzése után importálja a szórásfaktorokat a
Brainlab-tól kapott Excel sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez a megfelelő
keresztkalibrálással (lásd: 56. old.).

56. old. ☐

Diagonális radiális profilok ionizációs kamrával:
• MLC lemezek teljesen behúzva, mezőméret 400 x 400 mm2

• Behúzott blendepofák, mezőméret 400 x 400 mm2

A mérés elvégzése után importálja a diagonális radiális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.

57. old. ☐

Transzverzális profilok nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mező: 150 x 150 [mm²]
• MLC mezők (lásd: 158. old.)

A mérés elvégzése után importálja a transzverzális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel sab-
lonba.

60. old. ☐
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Mérés Lásd még Kész

Dinamikus lemezeltolás (csak dinamikus IMRT) a kalibrált detektorral:
• A dinamikus kollimátor lemezrések besugárzásához használja az MLC fájlokat:

„V120_1.d01”, „V120_5.d01”, …, „V120_100.d01”, vagy a megfelelő DICOM fájlok
„DynLeafShift - Varian 120 - ...dcm”.

• Mindegyik mezőnél adjon le 300 MU-t 300 MU/perc dózisteljesítménnyel.
Ha 300 MU/perc dózisteljesítmény nem elérhető, használja az m MU and m MU/perc megfe-
lelő kombinációját.
Számítsa ki a dinamikus lemezeltolást a Brainlab-tól kapott Excel sablonnal.

65. old. ☐

Küldje az elvégzett mérési adatokat (Excel sablon) vagy közvetlenül a Brainlab központba
(radio.physics@brainlab.com) vagy a helyi vevőszolgálat mérnökéhez. ☐

Készítse elő a szükséges nyalábprofilt a Beam Profile Editor / Physics Administration
(Machine Profile mód) használatával. ☐

A Varian 120 nyalábadatai (Standard besugárzási mód és Kiegyenlítő szűrő nélküli mód)
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5.23.1 További információk

Mintamátrix

A lineáris gyorsító mért adatai eltérhetnek. Ne használja ezt a példát a klinikai
gyakorlatban.

Blendepofa-beállítások [mm]

MLC mezőmé-
retek [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

Varian 120 (Standard besugárzási mód): Lehetséges mért szórásfaktorok (csak példák)
• A szürke mezőket minden esetben meg kell mérni.
• A fehér mezők képviselik az MLC és blendepofa kombinációit, amelyek nem javasoltak a

Brainlab besugárzástervező szoftverrel való használatra. Részletekért lásd 42. old.
• Az üres mezők nem engedélyezettek (lásd: 56. old.).
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5.23.2 Transzverzális profil alakja

Transzverzális profil alakja

Varian 120 (Standard besugárzási mód): MLC mező beállítása profilméréshez (X és Y irány):

28. ábra 

Nyitott lemezek:
Lemezek száma: 21 - 22, 27 - 34,
37 - 44

Zárt lemezek

IEC 1217 lemezpozíció -35 mm és +65 mm -85 mm

A Varian 120 nyalábadatai (Standard besugárzási mód és Kiegyenlítő szűrő nélküli mód)
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6 MONTE CARLO:
ALGORITMUS

6.1 Bevezetés a Monte Carlo algoritmusba

Általános áttekintés

A következő leírás áttekintés ad az iPlan RT Dose Monte Carlo (MC) algoritmusát megalapozó
fizikai funkciókról. A szándék az, hogy lehetővé tegye a felhasználónak a szoftverrel való munkát,
hogy megértse az MC algoritmus viselkedését és az MC felhasználói opciók értelmét. Az MC
technikákról általános, az XVMC-ről pedig sajátságos, részletesebb információkat a 329. old.
alatt felsorolt publikációkban talál.
Az IGRT-hez és IMRT-hez hasonló új rákkezelési technikák lehetővé teszik a pontosabb
dózisleadást a céltérfogatban és a normál szövetiek szövődmények jobb kontrollálását. A pontos
dózisszámítás alapvető a jobb technikák biztosításához. A hagyományos dózisleadási
módszerek, például a ceruzanyaláb-algoritmus, jó minőségű a homogén szövetrégiókban, például
az agyban. A fej-és-nyak vagy mellkasi régiók, azaz olyan régiók besugárzásakor azonban,
melyek csontot, lágyszövetet és légüregeket is tartalmaznak, nagyobb pontosság szükséges. A
ceruzanyaláb-algoritmus például közismerten túlbecsüli a dózist a kis tüdőtumorok
besugárzásakor a céltérfogatban. Ennek az az oka, hogy a ceruzanyaláb-algoritmus a dózist
arányosító ceruzanyaláb dóziseloszlás-kernelekkel számítja ki vízben, hogy a
szövetheterogenitásokat számításba vegye, de ennek a módszernek ebben a régióban
pontossági korlátai vannak. Az MC dózisszámítás viszont pontosabb eredményt produkál,
különösen a heterogén régiókban.

A Monte Carlo használata a sugárterápiában

A sugárterápiában az MC technikákat az ionizációs sugárzás emberi testen való áthaladás
problémájának megoldására használják. Itt a sugárzás egyszerű kvantumrészecskékre
(fotonokra, elektronokra, pozitronokra) bomlik. Az ilyen részecskék besugárzó eszközön és
emberi szöveten való áthaladását szimulálják a lineáris gyorsítófej és a szövetek anyagi
tulajdonságainak számításba vételével minden egyes térfogatelemben (voxelben). A fotonok,
elektronok és pozitronok kölcsönhatásba lépnek az atomhéjak elektronjaival és az atommag
elektromágneses mezőjével. Ez okozza az ionizációs eseményeket. A megfelelő kölcsönhatások
tulajdonságai a kvantumfizika törvényein alapulnak. A lineáris gyorsítófej esetében ezek a
tulajdonságok kiszámíthatók a különböző komponensek atomi összetételének ismeretében; a
páciens esetében ezek a CT felvételek és a Hounsfield-egység alapján számíthatók ki mindegyik
voxelben. A kölcsönhatás tulajdonságai teljes és differenciális hatáskeresztmetszetekben vannak
megadva. A Teljes hatáskeresztmetszetek jellemzik egy adott energiával rendelkező részecske
kölcsönhatási tulajdonságait meghatározott atomi összetételű közegben. A differenciális
hatáskeresztmetszetek jellemzik a szekunder részecskék keletkezésének valószínség
eloszlásfüggvényét, amelyek meghatározott szekunder részecskeparaméterekkel, például
energiával és szórás szöggel rendelkeznek. Az MC szimuláció véletlen számai szükségesek a
valószínűségi eloszlás-függvények specifikus paramétereinek mintavételezéséhez.
A Monte Carlo alapú külső besugárzástervezés klinikai végrehajtásához tartozó témák alaposabb
bevezetéséhez lásd a következő irodalmat: Reynaert et al. (2007), vagy az AAPM Task Group
Report No 105 (2007).
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6.1.1 Brainlab Monte Carlo algoritmus

Háttér

Az iPlan RT Dose Monte Carlo algoritmusa a röntgenvoxel Monte Carlo algoritmusán alapul,
melyet Iwan Kawrakow és Matthias Fippel (Kawrakow et al. 1996, Fippel et al. 1997, Fippel 1999,
Fippel et al. 1999, Kawrakow és Fippel 2000, Fippel et al. 2003, Fippel 2004) fejlesztett ki.

Brainlab Monte Carlo algoritmus

A Brainlab MC algoritmus három összetevője:

29. ábra 
A Brainlab MC algoritmusnak három fő összetevője van (lásd: 29. ábra). Az első komponenst
használják részecskeforrásként. Ez modellezi a lineáris gyorsítófej felső részét (céltárgy, primer
kollimátor, kiegyenlítő szűrő), és fotonokat generál, illetve elektronszennnyezést a megfelelő
eloszlásból. A részecskék ezután átkerülnek a második komponensbe, amely a
kollimátorrendszer modellje. A mezőkonfigurációtól függően a részecskék abszorbeálódnak,
szóródnak, vagy áthaladnak a kollimátorrendszeren kölcsönhatás nélkül. A túlélő részecskék
átkerülnek a páciensdózis-számító motorba. Ebben a harmadik komponensben a sugárzás
áthaladását szimulálják a páciens geometriájának figyelembevételével, és kiszámítják a
dóziseloszlást. A következő részben a Brainlab MC algoritmus három összetevőjét ismertetjük
részletesebben.

Bevezetés a Monte Carlo algoritmusba
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6.2 A Virtuális energia-fluens modellje (VEFM)

Háttér

A céltárgy, a kiegyenlítő szűrő és a primer kollimátor geometriája nem változik, amikor a mező
alakja változik. Ezért feltételezhető, hogy a fotonok és töltött részecskék fázistere a blendepofák
és a többlemezes kollimátorok (MLC) felett független a mező konfigurációjától. E fázistér
modellezésére a Virtuális energia-fluens modelljét (VEFM) alkalmazzák. Néhány kiegészítéssel ez
a modell Fippel et al. (2003) munkáján alapul.

Geometriai paraméterek

A VEFM két vagy három fotonforrásból áll kétdimenziós Gauss-eloszlással és egy töltött
részecskés (elektron) szennyezőforrással. A fotonforrások a fékezési sugárzás fotonjait
modellezik, amelyek a célban keletkeznek, illetve a Compton fotonokat, melyeket a primer
kollimátor és a kiegyenlítő szűrő anyagai szórnak szét. A fotonforrásokhoz különböző
paraméterek szükségesek. Például a források és a névleges nyalábfókusz közötti távolságokat
vagy felbecsülik, vagy a lineáris gyorsító forgalmazója által megadott technikai információkból
nyerik ki. A Gauss szélességeket (szórások), illetve a fotonforrások relatív súlyait a levegőben
mért dóziseloszláshoz illesztik. A további szarvkorrekciós paramétereket szintén ezekhez a
mérésekhez illesztik. Ezek modellezik a nyalábprofil eltéréseit egy ideális sima profilból.

Energiaparaméterek

A VEFM-nek információra van szüksége a foton-energiaspektrumról, illetve a töltött
részecskeszennyezés fluenséről a páciens felületén.
Ezek az információk a vízben mért Dmeas(z) mélydózisgörbéből származnak referencia
mezőméret esetén (a dózis - monitoregység kalibrációjához használt mezőméret).
A Dmeas(z) görbét használják a különbségnégyzet minimálisra csökkentésére egy számított
Dcalc(z) mélységi dózisgörbéhez. A modellfeltételezések alapján a Dcalc(z) a következőképpen
adható meg:

Dcalc z( ) wγ p E( )Dmono E z,( ) Ed
Emin

Emax

 weDe z( )+=

A monoenergiás mélydózisgörbék készlete Dmono(E, z) kiszámítható vízben a teljes MC rendszer
és a levegőben mért profilok illesztése után meghatározott geometriai nyalábmodell-paraméterek
használatával.

Energiaparaméter-tartomány

A készletet egy energiatáblázathoz számítják ki, amely a spektrum Eminminimális energiájától tart
akár egy olyan energiáig, amely egy kicsit nagyobb, mint a maximális energia Emax. Ez lehetővé
teszi, hogy az Emax energiát illeszkedési paraméterként használjuk. Az eredeti leírással
ellentétben (Fippel et al. 2003), a p(E) energiaspektrumot a következővel modelláljuk:

p E( ) N 1 lE–( )exp–( ) bE–( )exp= Emin E Emax≤ ≤

Ez a függvény összehasonlítható az EGSnrc (Kawrakow 2000) és BEAM (Rogers et al. 1995)
használatával kiszámított spektrumokkal, különösen az alacsony energiarégiókban.
Az l, b szabad paramétereket és az N normalizálási faktort be kell illeszteni. Emin és Emax esetén
általában fix értékeket veszünk, de lehetséges beállítani is azokat, mivel néha a spektrum
maximális energiája eltérhet a névleges fotonenergia beállításától MV-ban. A wɣ paraméter az
összes fotonforrás összsúlya. Így számítják ki: wɣ = 1 - we, ahol we az elektronszennyező forrás
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súlya. A we paramétert szintén a vízben mért mélységi dózis és a következő képlet használatával
illesztik: Dcalc(z).
A tiszta elektronszennyező forráshoz ki kell számítani vízben az MC mélységi dózist De(z).
Mivel az elektronok többsége a kiegyenlítő szűrően jön létre, az elektronforrás feltételezett helye a
szűrő alapsíkja. Az elektronok energiaspektrumját egy Fippel et al. (2003) által leírt exponenciális
eloszlással becslik.

Monte Carlo és ceruzanyaláb

Az üzembe helyezési eljárás közben az összes paramétert (rögzített és illesztett) egy dózisprofil-
dózisprofilfájlba írják. Ezt a fájlt ezután a megfelelő lineáris gyorsító készülékprofiljához kötik. A
ceruzanyaláb algoritmus dózisprofiljához is kötik. Ez azt jelenti, hogy az MC dózisszámítási
algoritmus nem használható a ceruzanyaláb-algoritmus nélkül. Ez egy korlátozás, de
megvalósították az iPlan RT Dose besugárzástervező szoftverében a három fő előnye miatt:
• Lehetővé teszi, hogy a felhasználó keresztbe ellenőrizze az eredményeket két majdnem

független dózisszámítással.
• Lágy átmenetet biztosít a ceruzanyaláb-dózisszámításokon alapuló klinikai tapasztalat

(protokollok) és a Monte Carlo dózisszámításokon alapuló pontosabb tapasztalat között.
• A gyorsabb ceruzanyaláb-algoritmus használható a közvetlen tervezési folyamathoz. Később,

a felhasználó átkapcsolhat a Monte Carlora a besugárzási terv finomításához.
Ezért az MC dózisszámítási algoritmus üzembe helyezése a ceruzanyaláb-algoritmus üzembe
helyezését igényli.
Az MC dózisprofil klinikai használata előtt validálni kell a mért dóziseloszláshoz és az output
(szórási) faktorokhoz homogén vízfantomban. Ezen adatok további információihoz lásd a Monte
Carlo alapadatok mérési utasításait.

A Virtuális energia-fluens modellje (VEFM)
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6.3 A kollimáló rendszer modellezése

Blendepofák

A kollimáló rendszer komponenseit (blendepofák és MLC) különbözőképpen modellezik. A két
blendepofapár helyzete által megadott téglalapot használják a kezdeti részecskék mintaterének
meghatározására. Ez azt jelenti, hogy csak a létrejött fotonok és elektronok mennek át a
blendepofa nyíláson. Más szavakkal az MC algoritmus teljesen blokkoló blendepofákat feltételez.
Ezen feltételezés hibája 0,5% alá becsülendő a blendepofa vastagsága és a blendepofa
anyagának gyengítése miatt. Továbbá a sugárnyalábot szintén blokkolja az MLC, mely a foton-
fluens további csökkenéséhez vezet a mezőhatárokon kívül. A megközelítés előnye, hogy
számítási időt spórol. A blendepofa anyagában elnyelt fotonok történetének szimulálása csak a
számítási teljesítmény pazarlása lenne, és nem lenne jelentős hatással a számítás pontosságára.

MLC lemezek kivitelezése

Különböző típusú MLC lemezek:

① ② ③

④ ⑤ ⑥

30. ábra 

Sz. Komponens

① Ideális MLC (nincs szivárgási sugárzás)

② Dőlt lemezek (Siemens)

③ Lépcsős elrendezés (Elekta)

④ Nyelv és horony elrendezés (Varian)

⑤ Varian Millennium

⑥ Brainlab m3

Csak MLC-nként 4 lemezpár kerül ábrázolásra.

MLC szimuláció az iPlan RT Dose

Az MLC két különböző pontossági szinttel szimulálható, amelyeket az iPlan RT Dose
felhasználója választ ki.
A Monte Carlo opcióban lehet a következő MLC modellek közül választani:
• „Accuracy optimized” (alapértelmezett beállítás)
• „Speed optimized”

A kiválasztástól és az MLC típusától függően, a rajzon, 30. ábra, látható MLC modellek egyike
használatos a Monte Carlo szimuláláshoz.
Ideális MLC modellt (bal felső MLC, 30. ábra) használnak, ha a „Speed optimized” került
kiválasztásra. Ez a modell nem veszi figyelembe a szomszédos lemezek közötti levegőréseket és

MONTE CARLO: ALGORITMUS

Műszaki használati útmutató rev.: 1.8 A Brainlab fizikai alapelvei 163



a megfelelő tongue-and-groove elrendezést sem. Másrészről az MLC vastagsága, a lemezek
szélessége, a lemezek anyaga és a lekerekített lemezvégek (ha vannak) helyesen lesznek
számításba véve a „Speed optimized” kiválasztásban. Különösen a Brainlab m3 esetén, a
számítási idő 2 - 3-as faktorral csökkenthető ennél a kiválasztásnál. A „Speed optimized” MLC
modell hatása a dózispontosságra függ a sugárnyaláb beállításától.
Várhatóan kicsi lesz a konformális sugárnyalábok esetén, de nagyobb lehet az IMRT nyaláboknál.
Ezért javasolt a „Speed optimized” opció kizárólag közbenső tervezési folyamatokhoz való
használata. A végső dózisszámítást „Accuracy optimized” modellel kell végezni. Az „Accuracy
optimized” modell mindig számításba veszi a helyes nyelv és horony elrendezést, az MLC
típusától függően (lásd: 30. ábra).

MLC szimulációs algoritmus

A modellek mögötti algoritmus Fippel (2004) publikációján alapul. Ez a fotontranszport teljes MC
geometriai szimulálása. Számításba veszi a Compton kölcsönhatásokat, a párkeltéstt és a
fotoelektromos abszorpciókat. A primer és szekunder elektronokat folyamatos fékeződés
megközelítéssel szimulálják. Ebben a megközelítésben a geometriákat a 3D térbenvirtuálisan
elhelyezett síkokkal és hengeres felületekkel határozzák meg. A síkok (és a felszín) képezik a
határokat a különböző anyagrégiók között. Az MLC-k esetén a régiók általában volfrámötvözetből
és levegőből állnak. Ezen anyagokhoz az XCOM (Berger és Hubbell 1987) számítógépes kódot
használva előszámított foton hatáskeresztmetszet-táblázatokat, illetve az ESTAR szoftvert
(Berger 1993) alkalmazva előszámított elektronmegállító erő és tartomány táblázatoka
használják. A részecske sugárkövetési algoritmusa bitmaszkokon és bitmintákon alapul a
régióindexek azonosításához. Az eredeti publikáción felül további MLC modelleket alkalmaznak.

A lemezpozíciók meghatározása

Az iPlan RT Dose szoftverben a névleges lemezpozíciók az izocentrum síkjában vannak
meghatározva. Az MC algoritmus szerinti valós lemezpozíció a névleges pozícióból kerül
kiszámításra, egy fénymező kalibrálást feltételezve. Egy lekerekített lemezvégű MLC esetén ez
azt jelenti, hogy a lemez érinti a névleges fókusz és a névleges lemezpozíció közötti egyenes
vonalat. Ily módon, az egyenes vonal a lemezvég görbület érintője lesz.
Az iPlan RT Dose 4.5 és az újabb verziókban a zárt lemezpárok lemezpozíciói külön kerülnek
meghatározásra. Zárt lemezpárok esetében, a névleges fókusz és névleges lemezpozíció közötti
egyenes vonal egyenesen a lemezvég végpontján át halad. Ez a viselkedés az egymással
szemben levő lemezvégek közötti levegőrések elkerülése érdekében került megvalósításra, ha a
lemezpár a tengely zárt végén van.

A kollimáló rendszer modellezése
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6.4 Az MC betegdózis-számító motor

Háttér

A páciensen áthaladó fotonok és elektronok szimulálására szolgáló MC algoritmus alapját
Kawrakow et al. (1996), Fippel (1999), Kawrakow és Fippel (2000) publikációi képezik. Ez egy
kondenzált előtörténet-algoritmus folyamatos határátlépéssel a szekunder és szennyező
elektronok szimulálására. Számításba veszi és szimulálja a deltaelektronokat (szabad szekunder
elektronok, amelyek az elektron-elektron kölcsönhatás közben jönnek létre), illetve a
fékezésisugárzás fotonjait. Az MC foton-transzport szimulációkhoz a Compton kölcsönhatásokat,
a párkeltést és a fotoelektromos abszorpciókat veszik figyelembe. Számos varianciacsökkentő
technika, például elektron előélet ismétlődés, többfotonos transzport vagy orosz rulett gyorsítja a
dózisszámítást jelentősen, összehasonlítva az általános célú MC kódokkal, pl. EGSnrc
(Kawrakow 2000). Az MC részecske történetek párhuzamos szálakon futhatnak, ezért a kód nagy
hasznát látja a többprocesszoros gépek használatának, például az iPlan Workstation Premium
munkaállomásnak 8 CPU maggal. A gantryforgatásokat (sztatikus és dinamikus) folyamatosan
szimulálják. Ez a tulajdonság nagy előny az egyéb algoritmusokhoz képest, amilyen a
ceruzanyaláb, mivel diszkrét gantrypozíciók szükségesek a forgatásmodellezéséhez.

Tömegsűrűség kiszámítása

Az MC szimulációhoz ismerni kell a foton keresztmetszeteket, valamint az elektronütközéseket és
a sugárzást megállító erőket. Általában, ezeket a paramétereket akkor lehet kiszámítani, ha a
szövettípus atomi összetétele minden egyes voxelben ismert. A HU számok a CT képeken állnak
rendelkezésre. Azonban nincs megfeleltetés a HU és bizonyos szövettípusok között, mivel a HU
és az elemi összetétel közötti kapcsolat nem egyedi. Más szavakkal, ugyanazon HU értékkel
különböző szövettípusok is rendelkezhetnek. Ezért ha egy HU érték csak a CT használatával
került mérésre ez hibákat okozhat egy adott voxel elemi összetételének meghatározásában.
Ehelyett, az iPlan Monte Carlo egy más megközelítést használ. Ez az iPlan felület szegmentálási
feladatában használt CT kalibrálási görbén alapul. Az elektronsűrűség (ED) konverziós táblázat
HU-ja a CT-specifikus HU számokat szövetspecifikus ED számokká konvertálja. Az
elektronsűrűség (ED) értékek a vízhez viszonyítva vannak megadva. Az MC algoritmusok
belsőleg konvertálják ezeket az ED-ket az MC számításokhoz szükséges összes egyéb
paraméterre. Ezek például a tömegsűrűségek, foton keresztmetszetek és elektronmegállító és
szórási erők. Ez a konverzió közvetlenül kerül elvégzésre, az elemi összetétel kiszámításának
további közbeeső lépése nélkül. Az itt: 329. old. hivatkozott VMC/XVMC-vel kapcsolatos
publikációk több információt tartalmaznak erről a megközelítésről.
Ha a ρ tömegsűrűség egy adott voxelben ismert, akkor pl. a Compton kölcsönhatások teljes
keresztmetszete egy μc(ρ, E) energiájú fotonhoz a következőképpen számítható ki:

μC ρ E,( ) ρ
ρW
------- fC ρ( ) μC

W E( )=

A μcw(E) függvény a táblázatba foglalt Compton hatáskeresztmetszet vízben, ρw a víz
tömegsűrűsége, az fc(ρ) függvény pedig egy illesztő függvény a testszövetek ICRU
keresztmetszeti adatai elemzése alapján (ICRU 1992). A csak a ρ értéktől függő, és a csak az E
értéktől függő második függvényekre bontás egy közelítés. Az ICRU Report 46 (1992) adatai
azonban magukba foglalják, hogy ez a megközelítés lehetséges az emberi szövetre.

A nem emberi szövet, például implantátum, nem vehető helyesen figyelembe. Ez pontatlan
dózisszámításhoz vezethet.
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Comptonh hatáskeresztmetszeti arány

A(z) 30. ábra mutatja a Compton hatáskeresztmetszeti arányt fc(ρ) a tömegsűrűség
függvényeként ρ az ICRU Report 46 jelentésben szereplő összes anyagra.

31. ábra 
A fenti ábra mutatja a compton hatáskeresztmetszeti arányt a tömegsűrűség függvényében az
ICRU Report 46 jelentésben szereplő összes anyagra (keresztek). A vonal az adatokhoz illesztett
görbét ábrázolja. Ezt a függvényt használja az MC a Compton hatáskeresztmetszet
kiszámításához.
A(z) 30. ábra vonala jelzi az adatokhoz illesztett görbét. Ez a következőképp adható meg:

fc ρ( )
0.99 0.01ρ /ρw, ρ ρw≤+

0.85 0.15 ρ ρw⁄ , ρ ρw≥+



≈

Ezt az illesztett függvényt használja az MC a Compton hatáskeresztmetszet kiszámításához. Van
néhány anyag, amely eltérést mutat a valódi hatáskeresztmetszeti arány és az illesztett függvény
között akár 1,5%-kal is. Ezek azonban olyan anyagok, mint az epekő vagy a vesekő. Továbbá egy
adott voxelben az elemi összetétel ismeretlen. Csak egy HU szám ismert, és a különböző
anyagösszetételek azonos HU-hoz vezethetnek. Ezért maga a HU szám egy kis bizonytalanságot
rejt ilyen módon, és így az illesztett függvény is bizonytalan. A HU bizonytalanságának hatását a
Monte Carlo által számított dóziseloszlásra az irodalom tárgyalja (Vanderstraeten et al. 2007).
Hasonló illesztett függvények léteznek a párképződés és fotoelektromos hatáskeresztmetszetek
kiszámításához, illetve az elektronütközést és sugárzást megállító erők kiszámítására is. A
tömegsűrűségtől való függőségük természetesen eltér a következő függvénytől: fc(ρ).
A fc(ρ) függvényt szintén használják a ρ tömegsűrűségek ne elektronsűrűségekké való
átalakításához, vagy fordítva. Az összefüggés a következőképp adható meg:

ne ne
W ρ
ρw
------ fC ρ( )=

ahol new a víz elektronsűrűsége.

Az MC betegdózis-számító motor
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6.5 MC paraméterek

Háttér

A szoftver felhasználójánakvan valamennyi hatása az MC dózisszámítás pontosságára, a
dózisszámítás idejére és a dóziseredmény típusára. Ez elvégezhető a Monte Carlo opciók
használatával, amit az iPlan RT Dose ad meg. Négy paraméter befolyásolható:
• Térbeli felbontás (mm-ben)
• Átlagos variancia (%-ban)
• Dóziseredmény típusa („Dose to medium” vagy „Dose to water”)
• MLC modell („Accuracy optimized” vagy „Speed optimized”)

Térbeli felbontás

A térbeli felbontás meghatározza a belső MC dózisszámítási rács méretét. Nem jelenti azonban
azt, hogy a végső MC rácsméret pontosan egyenlő a paraméter értékével. Az MC voxeleket
egész számú pixelek összetétele alkotja az eredeti CT kockából. Ezért a voxelek végső méretei
csak körülbelül egyenlőek a térbeli felbontási paraméter értékével. Eltérhetnek a 3 térbeli irányban
is. Továbbá nem lehetnek kisebbek, mint a kezdeti pixelméretek. Jelen paraméter kiválasztása
erős hatással van a kiszámítási időre. A paraméter felére való csökkentése körülbelül 6-szorosra
növelheti a számítási időt. A térbeli felbontás 2 mm és 10 mm közötti értékekre korlátozódik. Egy
nagy érték, például 5 mm, jó választás lehet a közbenső tervezési folyamathoz vagy nagyobb
tumorokhoz és nagy mezőméretekhez. A kis tumorok végső dózisszámítását azonban 2 - 3 mm-
es térbeli felbontással kell elvégezni.

Átlagos variancia

Az átlagos varianciaparaméter megbecsüli a sugárnyaláb maximális dózisa sugárnyalábonkénti
%-os varianciájának eléréséhez szükséges részecsketörténetek számát. Mivel itt minden
sugárnyalábonként van normálva, a végső variancia kisebb lehet a PTV-ben. Például, ha van 5
átlapoló sugárnyaláb a PTV-ben és mindegyik sugárnyalábot 2%-os varianciával számolják, akkor
a PTV-ben a variancia körülbelül 1%.
A nem átlapoló régiókban 2% marad. A voxelenkénti statisztikai variancia az Nhist történetek
számának növekedésével csökken, a következő módon:

1 Nhist( )

azaz a statisztikai variancia felére csökkenthető, ha a történetek száma négyszeresére nő. Ezért,
a számítási idő is négyszeresére nő. Az alapértelmezett beállítás 2%; a végső számításnak 1%-
nak vagy kisebbnek kell lennie.

Dóziseredmény típusa

Az iPlan RT Dose alkalmazás lehetővé teszi két különböző dózistípus kiszámítását. Az
alapértelmezett „Dose to medium” valós energiadózist jelent, azaz a kis szövetelemekben
abszorbeált a szövetelem tömegével osztott energiát. Más részről a „Dose to water” a víz kis
üregeiben elnyelt, az üreg tömegével osztott energiát jelenti, ott, ahol az üreg körül néhány
szövet, pl. csont van (lásd: 32. ábra). A legtöbb emberi lágyszövettípus esetén nincs látható
különbség a „Dose to medium” és a „Dose to water” között. Csontos szövetekben azonban a
„Dose to water” akár 15%-kal nagyobb lehet a „Dose to medium” (AAPM 2007). Ennek oka a
szekunder elektronok nagyobb fluensét okozó nagy sűrűségű csont a vízüregben, ami eszerint
nagyobb dózist okoz a szintén csonttal töltött üregnél. Ezért a „Dose to water” opciót kell
kiválasztani, ha a felhasználó szeretné tudni a lágyszöveti sejtek dózisát a csontos struktúrán
belül (lásd: 32. ábra).
A „Dose to water” Dw és a „Dose to medium” közötti kapcsolat DM a következőképpen számítható
ki:
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DW DM
S
ρ
--- 
 

M

W
=

ahol (S/ρ)MW a korlátlan fajlagos ütközési elektron fékezőképesség aránya vízben és a közegben
fotonnyaláb teljes spektrumára átlagolva. Ez az arány körülbelül 1,0 lágyszövetben, aminek
tömegsűrűsége körülbelül 1,0 g/cm3. Maximum ~1,15-re nőhet a 2,0 g/cm3 tömegsűrűségű
csontos szövetek esetében.
32. ábra, Dose to medium a Dose to water függvényében:

32. ábra 
A „Dose to medium” akkor kell kiszámítani, ha a felhasználót érdekli az egész voxelen belüli
átlagos dózis. A „Dose to water” akkor kell kiszámítani, ha a felhasználót jobban érdekli a csontos
anyag által körülvett kis lágyszöveti sejteken belüli dózis.

MLC modell megbízhatósága

Az MLC modell pontossága lehet „Accuracy optimized” vagy „Speed optimized”. A „Accuracy
optimized” azt jelenti, hogy az MLC-t teljes nyelv és horony elrendezésben modellezik. Ez
számításba veszi a légréseket a szomszédos lemezek között. A „Speed optimized” ezt a hatást
elhanyagolja. Ez ideális MLC modellt alkalmaz (lásd: 163. old. és 30. ábra). Ezért ez az opció
lerövidíti a kiszámítási időt. A 163. old. további részleteket tartalmaz az MLC modellezésről.

Monte Carlo korlátozások

A Monte Carlo dózisszámítás pontossága a meghatározott statisztikai varianciától függ. A
végső besugárzási terv jóváhagyásához használt értéknek a lehető legalacsonyabbnak kell
lennie, és nem lehet több 2%-nál. Nem szabad elfelejtenie, hogy a statisztikai variancia
meghatározása a besugárzási terv legmagasabb dózisához van viszonyítva. Emiatt a
kritikus szerveken belüli dózisértékek bizonytalansága az alacsony dózisú régiókban
magasabb a kritikus szerveken belüli maximális dózishoz viszonyítva.

Az általános dózisszámítások kis kezelési mezőkre itt vannak összefoglalva: 316. old. Ezen
korlátozások mellőzése esetén a kiszámított dózis több mint 10%-kal eltérhet a leadott
valós dózistól.

MC paraméterek
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7 MONTE CARLO:
ÁLTALÁNOS
NYALÁBADATOK MÉRÉSE

7.1 Első lépések

A fejezet célja

Ez a fejezet általános utasításokkal szolgál arról, hogyan kell a többlemezes kollimátorok
nyalábadatait begyűjteni. Alkalmas a Monte Carlo dózisalgoritmust használó
besugárzástervezéshez az iPlan RT Dose 4.0 vagy újabb verziójával.
Az MLC-specifikus információk, például a mérésekhez használandó MLC és blendepofa-mező
méretei megtalálhatók a megfelelő ellenőrzési listában.

Lineáris gyorsító üzembe helyezése

Lineáris gyorsítójának üzembe helyezése előtt meg kell ismerkednie a lineáris gyorsító üzembe
helyezésére vonatkozó országos és nemzetközi ajánlásokkal pl.: AAPM TG-106 Report:
Ez a jelentés útmutatással és ajánlásokkal szolgál a fantomok és detektorok megfelelő
kiválasztásához, a fantom beállításához a szkennelt és nem szkennelt adatok felvételéhez, a
specifikus foton- és elektronnyaláb-paraméterek felvételi eljárásához és a mérési hibák (< 1%)
csökkentésére vonatkozó módszerekhez, a nyalábadatok feldolgozásához és a detektorméret
konvolúciójához a pontos profilokhoz. A TG-106 röviden összefoglalja a Monte Carlo szimulációs
technikákban érvényesülő tendenciát a foton- és elektronnyaláb üzembe helyezésekor. A
jelentésben leírt eljárások segítenek a képzett orvosi fizikusnak a nyalábadatok teljes készletének
megmérésekor vagy az adatok alkalmazásának ellenőrzésekor az első használat előtt, vagy a
rendszeres időközönként végzett minőségbiztosítási mérések során (Das et al. 2008).

Meghatározások és rövidítések

Kifejezés Magyarázat

CAX Central Axis (Fősugár)

Linac Linear Accelerator (Lineáris gyorsító)

MLC Multileaf Collimator (Soklemezes kollimátor)

PDD Percentage Depth Dose (Százalékos mélydózis)

SID Source-Isocenter Distance (Forrás-izocentrum távolság)
(1000 mm)

SSD Source-Surface Distance (Forrás-felszín távolság)
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Előfeltételek

A Monte Carlo dózisszámítási algoritmus nem használható a ceruzanyaláb-algoritmus nélkül.
Ezért a Monte Carlo dózisszámítási algoritmus használata a ceruzanyaláb-algoritmus használatát
igényli. További információkért lásd: 69. old.

A mérések célja

Nem minden vízben és levegőben mért adat kerül közvetlenül felhasználásra a Monte Carlo
dózisszámítás alatt az iPlan RT szoftverben. A levegőben végzett mérés közbülsőként kerül
felhasználásra az adatfeldolgozás alatt. Főleg az ideális sima profiltól (szarvak stb.) való eltérések
beillesztéséhez és a különböző fotonforrások alakjainak és tömegeinek meghatározásához
szükséges. Az illesztés alatt figyelembe kell venni a kamra mérete okozta térfogat-hatásokat,
beleértve a réz build-up sapkát is. A fotonforrások méreteit befolyásoló paraméterek és a profil
penumbra szélességek nem kerülnek beillesztésre a levegőben végzett méréseknél, ezek az
SSD = 900 mm-re vízben végzett kis mezejű profilfelvételekkel kerülnek beállításra.
Az energiaspektrum paraméterei és az elektronszennyező forrás súlya az SSD = 1000 mm-es,
100 x 100 mm²-es vízben mért mélydózisgörbe felhasználásával kerülnek illesztésre. A dózis/MU
kalibrálás is beállításra kerül a mező abszolút dózisának felhasználásával. Minden SSD = 900
mm-es adat (beleértve az abszolút dózist) a fantom dózisszámításokkal való összehasonlításhoz
kerül felhasználásra, amely a lineáris gyorsítófej végső modelljének ellenőrzéséhez szükséges.
Az összehasonlítás eredményei egy PDF fájlba kerülnek. A beillesztett paraméterfájllal együtt
(melynek neve Monte Carlo dózisprofil), ez a PDF fájl a felhasználó rendelkezésére áll
ellenőrzésre.

Mérési pontosság

A jelen felhasználói kézikönyvben meghatározott mérések elegendőek a Brainlab
dózisalgoritmusok meghatározott pontosságának eléréséhez. Ha javítani szeretné a
dózisszámítás pontosságát, különösen figyelmesen végezze el a méréseket, ismételje meg
azokat, válassza ki a legjobb eredményeket (pl. a legalacsonyabb zajút), és átlagolja azokat. A
mezőmérethez, mélységhez vagy sugárirányhoz javasoltnál finomabb lépésköz, bár nem tilos, de
nem javítja jelentősen a dózispontosságot.

Az összes Brainlab dózisalgoritmus pontossága közvetlenül függ a nyalábadatmérések
pontosságától és tartományától. Biztosítani kell, hogy a nyalábadat-mérések lefedjék a
mezőméretek és mélységek tartományát, amelyet az ezt követő besugárzástervezéshez
használnak majd. Ez különösen érvényes a szórásfaktorok, radiális profilok és
mélydózisok mérésére.

A pontos eredményekhez különösen figyelmesen kell beállítania a lineáris gyorsítót és a
motorizált víztartályt. A sugárnyaláb főtengelyének pontosan függőlegesnek kell lennie,
azaz a vízfelszínre merőlegesnek. A detektor mozgási irányát minden esetben pontosan be
kell állítani a vízfelszínhez és a sugárnyaláb főtengelyéhez.

Nyalábprofil ellenőrzése

A kórház fizikusának felelőssége minden újonnan létrehozott vagy módosított nyalábprofil
(készülékprofil) megfelelő ellenőrzése. Ennek tartalmaznia kell egymáshoz illesztett tesztelést
minden, klinikai gyakorlatban használandó besugárzás modalitásra és besugárzási körülményre.
Mindig nézze meg az érvényes országos vagy nemzetközi ajánlásokat a minőségellenőrzés
vonatkozásában (pl. IAEA TRS-430).

Felelősség

Amikor a mért adatokat elküldik a Brainlab-hoz, a Brainlab-nak nincs lehetősége ellenőrizni
a következők helyességét:

Első lépések
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• bármely, felhasználótól kapott adat és
• bármely, felhasználónak visszaküldött adat helyességét

A kapott adatokon alapuló bármilyen Brainlab visszajelzés vagy ajánlás magától az adat
helyességétől függ. Ha a kapott adatokat a Brainlab feldolgozta, és visszaküldte a
felhasználónak, az semmiképpen sem biztosítja, hogy a visszaküldött adatok helyesek.
Teljes mértékben a felhasználó felelős a Brainlab által visszaküldött adatok helyességének
ellenőrzéséért, és bármilyen, a Brainlab által adott visszajelzés vagy ajánlás helyességének
ellenőrzéséért. A felhasználónak validálnia kell a Brainlab által visszaküldött adatok
biztonságosságát és hatékonyságát a páciens besugárzása előtt. Az a tény, hogy a
Brainlab esetleg feldolgozott bizonyos adatokat, nem befolyásolja a felhasználó teljes
felelősségét a végleges nyalábprofil helyességére vonatkozóan.
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7.1.1 Javasolt berendezés

Berendezés

Komponens Magyarázat

Motorizált víztar-
tály

Használjon megfelelő méretű motorizált víztartályt: a tartálynak túl kell terjed-
nie legalább 50 mm-rel a mért mezőméret mind a négy oldalán a mérési
mélységben. Legalább 50 mm-rel túl kell terjednie a maximális mérési mély-
ségen is. Egy 400 x 400 mm2-es, legtöbb 350 mm mélységű standard mező-
mérethez több mint 500 x 500 mm2-es alapterületű fantom és legalább
400 mm vízmélység szükséges.

Kalibrált kamra

Kalibrált kamrát használjon: kalibrált, hengeres ionizációs kamra, melynek
lyuktérfogata legalább 0,125 cm3, de nem több mint 0,6 cm3. A mérés effek-
tív pontját az érvényes nemzetközi dozimetria szabványok alapján (pl. IAEA
TRS-398) és a detektor gyártójának megfelelő ajánlásai alapján kell megha-
tározni.

Ionizációs kamra

Ionizációs kamrát használjon: hengeres ionizációs kamra 0,125 cm3 vagy ki-
sebb üregtérfogattal. A mérés effektív pontját az érvényes nemzetközi dozi-
metria szabványok alapján (pl. IAEA TRS-398) és a detektor gyártójának
megfelelő ajánlásai alapján kell meghatározni.

Nagy felbontású
detektor

Használjon nagyon kicsi detektort a nagy felbontású profil méréseihez és a
kis mezők dozimetriájához. A Brainlab árnyékolatlan sztereotaktikus dióda
használatát javasolja.

Kis build-up sap-
ka

Használjon egy kicsi, rézből vagy hasonló anyagsűrűségű anyagból készült
build-up sapkát a levegőben történő mérésekhez. A build-up sapka vastag-
sága:

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.≈≈

Jegyezze meg, hogy a detektor érzékenysége függhet az orientációtól. Tartsa be a
dozimetriai berendezés gyártója által megadott specifikációkat és ajánlásokat.
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7.2 Koordináta rendszerek

Háttér

A jelen dokumentumban leírt mérések az alábbi koordinátarendszeren alapulnak.
• Minden hosszmérték egysége mm.
• Az összes mérés esetében a kollimátor és a gantry szögét egyaránt 0°-ra kell állítani.
• Kérjük, nézze meg az adott ellenőrző listát az MLC-hez (lásd: 177. old.).

Koordináta rendszer

①

②

33. ábra 

Sz. Komponens

① Mérések levegőben

② Mérések vízben

A koordináta rendszer megértése

A koordináta rendszer megfelel az IEC 1217 rögzített rendszerének, de 180°-kal elforgatták az X
tengely körül, azaz az Y és Z ellentétes irányba mutat.

Mérés Magyarázat

Levegő

A levegőben történő összes mérés esetén a koordináta rendszer origója nem
az izocentrumban van, hanem a céltárgyban, a névleges fotonforrás pontjá-
ban, azaz SID távolságra az izocentrumtól, a fent jelzettek szerint. Ez azt je-
lenti, hogy az összes levegőben végzett mérés esetén a Z koordinátákat (kü-
lönösen a Z profilt) a forrás (fókusz) pontjától mért távolságaként kell megha-
tározni milliméterben.

Víz

A vízben történő mérésekhez a koordináta rendszer egy kicsit más. Itt az ori-
gó a vízfantom felszínén található, azaz a mélydózisgörbéket szerinti dózis-
ként mérik vízben, milliméterben. Az X, Y és Z irányok ugyanazok maradnak.
Ezek az irányok nem függnek az MLC felszerelési irányától. Más szavakkal
az MLC-k X irányú lemezmozgása és az MLC-k Y irányú lemezmozgása le-
hetséges.
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7.3 Adatkorrekció

Háttér

Korlátozott mértékű adatkorrekció engedélyezett a kis hibák kiküszöböléséhez a mérési adatok
felvétele közben. Az ilyen korrekciókkal azonban óvatosan kell bánni. Mindig jobb a korrekciókat
elkerülni olyan mérési adatokkal, melyeket nem kell módosítani.
Például a mérési hibák által okozott fősugár-eltérések számításba vételéhez hasznos eltolni a
profilokat a megfelelő tengelyen kívüli irányba (centrálás).
Hasznos lehet még a mért profilok szimmetrizálása is, mivel az illesztő algoritmus szimmetrikus
profilokat feltételez. Mindig jobb, ha a gyorsító szimmetrikus (vagy majdnem szimmetrikus) és
lapos profilokat hoz létre.
A szimmetrizálást nem szabad elvégezni a profilok centrálása előtt (főtengely-eltérés számításba
ba vétele).

Adatformátum

Az összes mért adatot (vízben és levegőben) meg kell adni a Beam Profile Editor a Brainlab által
szállított Raw Data Input szoftver vagy a Physics Administration Monte Carlo Raw Data
módjának segítségével. Az elkészült, fotonenergiánkénti mérések teljes készletét tartalmazó
fájlokat (*.xmcdat kiterjesztéssel) el kell küldeni a radio.physics@brainlab.com címre.

Adatkorrekció
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7.4 Nyalábadatok mérése levegőben

Ionizációs kamrák

Használjon réz (vagy hasonló anyagú) build-up sapkával rendelkező ionizációs kamrát az X, Y és
Z profilok méréséhez az összes fotonenergia és a különböző mezőméretek esetében. Az MLC
mezőméretei megtalálhatók a megfelelő ellenőrzési listában (177. old.). Ha lehet, csak a
blendepofákkal állítsák be a mezőket, azaz az MLC lemezeket teljesen vissza kell húzni. Ha ez
nem lehetséges (pl.: a Siemens és Elekta MLC-k esetén), akkor használja az MLC-t blendepofa
párként. Csak MLC-s lineáris gyorsító esetén (nincsenek blendepofák), pl.: MHI, használja az
MLC-t a mezőbeállításhoz.

Build-up sapka

A réz build-up sapka fő célja a levegőben végzett szkennelések alatt a lineáris gyorsítófej
elektronszennyezésének eltávolítása a mérési jelből. Ezért a sapka vastagságának nagyobbnak
kell lennie ezen elektronok maximális tartományánál.
Másrészt, a levegőben végzett profilszkennelések térbeli felbontásának csökkenése és a térfogat-
átlagolás olyan tényezők, amelyek befolyásolják a kis mező levegőben végzett output faktor
méréseit a nagyobb falvastagság miatt. Ezért a 172. old. án levő képletet figyelembe kell venni
mint a két követelmény közötti kompromisszumot. Ha nem áll rendelkezésre egy ennek az
ajánlásnak megfelelő build-up sapka, egy vastagabb sapkát lehet használni, mivel az
elektronszennyezés eliminálása fontosabb mint a térbeli felbontás.

MLC és blendepofa-mező alakjai

Mindig adja meg a helyes MLC és blendepofa-mező alakokat mindegyik mezőmérethez. A
következő adatokat kell mérni:
• Z profil (mélydózis) a főtengelyben (X = Y = 0) körülbelül Z = 850-től Z = 1150-ig (Z = 0:

megfelel a fotonforrás névleges fókuszának)
• 3 X profil az Y = 0 és Z = 850, Z = 1000, Z = 1150 esetén
• 3 Y profil az Y = 0 és Z = 850, Z = 1000, Z = 1150 esetén
• Levegő outputfaktorok Z = 1000-nél a mezők egyikével normált összes mezőmérethez, ami

általában a legnagyobb mező (pl.: 400 x 400 mm²) vagy a 100 x 100 mm²-es mező

MONTE CARLO: ÁLTALÁNOS NYALÁBADATOK MÉRÉSE

Műszaki használati útmutató rev.: 1.8 A Brainlab fizikai alapelvei 175



7.5 Nyalábadatok mérése vízben

Abszolút dózis

A 100 x 100 mm2-es mezőmérethez meg kell mérnie az abszolút dózist gray per monitor
egységben az SSD = 900 mm és SSD = 1000 mm-nél egyaránt, a referencia-vízmélységben, pl.:
100 mm mélységben vagy a maximális dózis mélységében. Itt egy, az abszolút dózis mérésére
kalibrált ionizációs kamrát kell használni. A blendepofáknak és az MLC-nek egyaránt illeszkednie
kell a mezőhöz.

Mérések vízben (SSD = 1000 mm)

X, Y és Z (mélydózis) profilok vízben az összes fotonenergiához és 100 x 100 mm2-es
mezőmérethez szükségesek (vízfantom forrás-felszín távolsága: SSD = 1000 mm). A
blendepofáknak és az MLC-nek egyaránt illeszkednie kell a mezőkhöz:
• Z profil (mélydózis) a főtengelyben (X = Y = 0), Z = 0: megfelel a vízfantom felszínének
• 3 X profil az Y = 0-nál a maximális dózis mélységében és Z = 100, Z = 200
• 3 Y profil az X = 0-nál a maximális dózis mélységében és Z = 100, Z = 200

Az X és Y profilt olyan detektorokkal kell mérni, amelyek elég kicsik a megfelelő mezőmérethez,
és helyesen reprodukálják a penumbrát. A fősugár mélydózisát ionizációs kamrával vagy
diódadetektorral kell mérni. Ezt használják a fotonenergia-eloszlás és az elektronszennyezés
mennyiségének meghatározásához.

Mérések vízben (SSD = 900 mm)

X, Y és Z (mélydózis) profilok szükségesek vízben az összes fotonenergiához és különböző
mezőméretekhez (vízfantom forrás-felszín távolsága: SSD = 900 mm). Az MLC mezőméretei
megtalálhatók a megfelelő ellenőrzési listában (177. old.). A blendepofáknak és az MLC-nek
egyaránt illeszkednie kell a mezőkhöz:
• Z profil (mélydózis) a főtengelyben (X = Y = 0), Z = 0: megfelel a vízfantom felszínének
• 3 X profil az Y = 0-nál a maximális dózis mélységében és Z = 100, Z = 200
• 3 Y profil az X = 0-nál a maximális dózis mélységében és Z = 100, Z = 200
• A Z = 100 output faktorai a 100 x 100 mezővel normalizált összes mezőméret esetében

SSD = 900 mm-nél mérve
Az összes PPD-t, X, Y profilt és output faktorokat olyan detektorokkal kell mérni, amelyek elég
kicsik a megfelelő mezőmérethez, és helyesen reprodukálják a penumbrát.
A nagymezős PDD-ket és az output faktorokat közepes vagy nagy térfogatú ionizációs kamrával
kell mérni (0,1 cm3 - 0,6 cm3) az energiaválasz variációk hatásának elkerüléséhez (lásd: III.D.5
rész és az AAPM TG-106 Report 1. ábrája (Das et al 2008).

Pontosság biztosítása

Ahhoz, hogy pontos vízben elnyelt dózist kapjon, alkalmaznia kell több korrekciót a
leolvasott dózisértéken, pl.: a nyalábminőség (lineáris gyorsító energia), nyomás,
hőmérséklet és polaritás. Nézze meg a dózismérő berendezéssel kapott dokumentációt és
az országában alkalmazott nemzeti szabványokat.

Nyalábadatok mérése vízben
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8 MONTE CARLO:
NYALÁBADATOK
ELLENŐRZÉSI LISTÁI

8.1 Elekta Beam Modulator nyalábadatai

Ellenőrzési lista

MEGJEGYZÉS. Ehhez az MLC-hez az iPlan RT Dose 4.1-ben és az újabb verziókban áll
rendelkezésre Monte Carlo támogatás (licenc szükséges). A Kiegyenlítő szűrő nélküli módhoz
iPlan RT 4.5.4 vagy újabb verzió szükséges.
 

Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

CAX profilok levegőben
MLC mezőméretek: 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 ... 1150

10 Ionizációs kamra
build-up sapkával 175. old. ☐

X profilok levegőben
MLC mezőméretek: 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, 1000, 1150

30 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Y profilok levegőben
MLC mezőméretek: 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, 1000, 1150

30 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Output faktorok levegőben
MLC mezőméretek: 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 = 1000

10 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC mezőméret: 104 x 96;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra 176. old. ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC mezőméret: 104 x 96;
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra ☐
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

CAX PDD vízben
MLC mezőméret: 104 x 96;
SSD = 1000

1 Ionizációs kamra 176. old. ☐

X profilok vízben
MLC mezőméret: 104 x 96;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Y profilok vízben
MLC mezőméret: 104 x 96;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

CAX PDD-k vízben
MLC mezőméretek: 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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

176. old. ☐

X profilok vízben
MLC mezőméretek: 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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Y profilok vízben
MLC mezőméretek: 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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Output faktorok vízben
MLC mezőméretek: 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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

☐

Elekta Beam Modulator nyalábadatai
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8.2 Elekta MLCi és MLCi2 nyalábadatai

Ellenőrzési lista

MEGJEGYZÉS. Az MLCi-hez az iPlan RT Dose 4.1-ben és az újabb verziókban áll rendelkezésre
Monte Carlo támogatás (licenc szükséges). Az MLCi2-höz az iPlan RT Dose 4.5.3-ban és az
újabb verziókban áll rendelkezésre Monte Carlo támogatás (licenc szükséges). A Kiegyenlítő
szűrő nélküli módhoz iPlan RT 4.5.4 vagy újabb verzió szükséges.
 

Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

CAX profilok levegőben
MLC mezőméretek: használja az MLC-t X blendepo-
fa párként;
Blendepofa-mezőméretek: 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 ... 1150

11 Ionizációs kamra
build-up sapkával 175. old. ☐

X profilok levegőben
MLC mezőméretek: használja az MLC-t X blendepo-
fa párként;
Blendepofa-mezőméretek: 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, 1000, 1150

33 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Y profilok levegőben
MLC mezőméretek: használja az MLC-t X blendepo-
fa párként;
Blendepofa-mezőméretek: 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, 1000, 1150

33 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Output faktorok levegőben
MLC mezőméretek: használja az MLC-t X blendepo-
fa párként;
Blendepofa-mezőméretek: 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 = 1000

11 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra 176. old. ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra ☐

CAX PDD vízben
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 1000

1 Ionizációs kamra 176. old. ☐

X profilok vízben
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

MONTE CARLO: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

Y profilok vízben
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

CAX PDD-k vízben
MLC és blendepofa-mezőméretek: 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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

176. old. ☐

X profilok vízben
MLC és blendepofa-mezőméretek: 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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Y profilok vízben
MLC és blendepofa-mezőméretek: 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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Output faktorok vízben
MLC és blendepofa-mezőméretek: 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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

☐

Elekta MLCi és MLCi2 nyalábadatai
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8.3 Elekta Agility nyalábadatai

Ellenőrzési lista

MEGJEGYZÉS. Ehhez az MLC-hez az iPlan RT Dose 4.5.3-ban és az újabb verziókban áll
rendelkezésre Monte Carlo támogatás (licenc szükséges). A Kiegyenlítő szűrő nélküli módhoz
iPlan RT 4.5.4 vagy újabb verzió szükséges.
 

Ne használjon „guard leaves” védőt (pl. ne legyenek extra nyitott lemezpárok a mezőbeli utolsó
lemez melletti blendepofa alatt, illetve ugyanabban a fizikai pozícióban) a méréshez.

Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

CAX profilok levegőben
MLC mezőméretek: használja az MLC-t X blendepo-
fa párként;
Blendepofa-mezőméretek: 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 … 1150

11 Ionizációs kamra
build-up sapkával 175. old. ☐

X profilok levegőben
MLC mezőméretek: használja az MLC-t X blendepo-
fa párként;
Blendepofa-mezőméretek: 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, 1000, 1150

33 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Y profilok levegőben
MLC mezőméretek: használja az MLC-t X blendepo-
fa párként;
Blendepofa-mezőméretek: 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, 1000, 1150

33 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Output faktorok levegőben
MLC mezőméretek: használja az MLC-t X blendepo-
fa párként;
Blendepofa-mezőméretek: 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 = 1000

11 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC mezőméret: 100 x 100;
Y blendepofa-nyílás: 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra 176. old. ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC mezőméret: 100 x 100;
Y blendepofa-nyílás: 100;
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra ☐

CAX PDD vízben
MLC mezőméret: 100 x 100;
Y blendepofa-nyílás: 100;
SSD = 1000

1 Ionizációs kamra 176. old. ☐

MONTE CARLO: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

X profilok vízben
MLC mezőméret: 100 x 100;
Y blendepofa-nyílás: 100;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Y profilok vízben
MLC mezőméret: 100 x 100;
Y blendepofa-nyílás: 100;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

CAX PDD-k vízben
MLC és blendepofa-mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

176. old. ☐

X profilok vízben
MLC és blendepofa-mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Elekta Agility nyalábadatai
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

Y profilok vízben
MLC és blendepofa-mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Output faktorok vízben
MLC és blendepofa-mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

☐

MONTE CARLO: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI

Műszaki használati útmutató rev.: 1.8 A Brainlab fizikai alapelvei 183



8.4 Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,42
mm

Ellenőrzési lista

MEGJEGYZÉS. Ehhez az MLC-hez az iPlan RT Dose 4.5.4-ben és az annál újabb verziókban áll
rendelkezésre Monte Carlo támogatás (licenc szükséges) és integrációt igényel az Elekta/Mosaiq
alkalmazásban.
 

MEGJEGYZÉS. Apex esetén a kollimátor tipikusan 270°-ban van elforgatva. Ezzel ellentétben a
nyalábadatok begyűjtéséhez a kollimátor szögét 0°-ra kell beállítani. Ebben a pozícióban a
lemezek a gantry asztal irányában mozognak.
 

MEGJEGYZÉS. A maximális MLC mezőméret 135,5 x 116 mm². A blendepofa-mezőmérete
mindig rögzítetten 140 x 120 mm².
 

Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

CAX profilok levegőben
MLC mezőméretek: 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 … 1150

10 Ionizációs kamra
build-up sapkával 175. old. ☐

X profilok levegőben
MLC mezőméretek: 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, 1000, 1150

30 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Y profilok levegőben
MLC mezőméretek: 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, 1000, 1150

30 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Output faktorok levegőben
MLC mezőméretek: 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 = 1000

10 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC mezőméret: 96,8 x 96,8;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra 176. old. ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC mezőméret: 96,8 x 96,8;
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra ☐

CAX PDD vízben
MLC mezőméret: 96,8 x 96,8;
SSD = 1000

1 Ionizációs kamra 176. old. ☐

Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,42 mm
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

X profilok vízben
MLC mezőméret: 96,8 x 96,8;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Y profilok vízben
MLC mezőméret: 96,8 x 96,8;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

CAX PDD-k vízben
MLC mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

176. old. ☐

X profilok vízben
MLC mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Y profilok vízben
MLC mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

Output faktorok vízben
MLC mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

☐

Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,42 mm
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8.5 Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,43
mm

Ellenőrzési lista

MEGJEGYZÉS. Ehhez az MLC-hez az iPlan RT Dose 4.5.4-ben és az annál újabb verziókban áll
rendelkezésre Monte Carlo támogatás (licenc szükséges) és integrációt igényel az Elekta/Mosaiq
alkalmazásban.
 

MEGJEGYZÉS. Apex esetén a kollimátor tipikusan 270°-ban van elforgatva. Ezzel ellentétben a
nyalábadatok begyűjtéséhez a kollimátor szögét 0°-ra kell beállítani. Ebben a pozícióban a
lemezek a gantry asztal irányában mozognak.
 

MEGJEGYZÉS. A maximális MLC mezőméret 136,5 x 116 mm². A blendepofa-mezőmérete
mindig rögzítetten 140 x 120 mm².
 

Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

CAX profilok levegőben
MLC mezőméretek: 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 … 1150

10 Ionizációs kamra
build-up sapkával 175. old. ☐

X profilok levegőben
MLC mezőméretek: 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, 1000, 1150

30 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Y profilok levegőben
MLC mezőméretek: 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, 1000, 1150

30 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Output faktorok levegőben
MLC mezőméretek: 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 = 1000

10 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC mezőméret: 97,2 x 97,2;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra 176. old. ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC mezőméret: 97,2 x 97,2;
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra ☐

CAX PDD vízben
MLC mezőméret: 97,2 x 97,2;
SSD = 1000

1 Ionizációs kamra 176. old. ☐

MONTE CARLO: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

X profilok vízben
MLC mezőméret: 97,2 x 97,2;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Y profilok vízben
MLC mezőméret: 97,2 x 97,2;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

CAX PDD-k vízben
MLC mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

176. old. ☐

X profilok vízben
MLC mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Y profilok vízben
MLC mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,43 mm
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

Output faktorok vízben
MLC mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

☐
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8.6 Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,44
mm

Ellenőrzési lista

MEGJEGYZÉS. Ehhez az MLC-hez az iPlan RT Dose 4.5.4-ben és az annál újabb verziókban áll
rendelkezésre Monte Carlo támogatás (licenc szükséges) és integrációt igényel az Elekta/Mosaiq
alkalmazásban.
 

MEGJEGYZÉS. Apex esetén a kollimátor tipikusan 270°-ban van elforgatva. Ezzel ellentétben a
nyalábadatok begyűjtéséhez a kollimátor szögét 0°-ra kell beállítani. Ebben a pozícióban a
lemezek a gantry asztal irányában mozognak.
 

MEGJEGYZÉS. A maximális MLC mezőméret 136,6 x 116 mm². A blendepofa-mezőmérete
mindig rögzítetten 140 x 120 mm².
 

Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

CAX profilok levegőben
MLC mezőméretek: 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 … 1150

10 Ionizációs kamra
build-up sapkával 175. old. ☐

X profilok levegőben
MLC mezőméretek: 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, 1000, 1150

30 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Y profilok levegőben
MLC mezőméretek: 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, 1000, 1150

30 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Output faktorok levegőben
MLC mezőméretek: 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 = 1000

10 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC mezőméret: 97,6 x 97,6;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra 176. old. ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC mezőméret: 97,6 x 97,6;
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra ☐

CAX PDD vízben
MLC mezőméret: 97,6 x 97,6;
SSD = 1000

1 Ionizációs kamra 176. old. ☐

Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,44 mm
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

X profilok vízben
MLC mezőméret: 97,6 x 97,6;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Y profilok vízben
MLC mezőméret: 97,6 x 97,6;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

CAX PDD-k vízben
MLC mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

176. old. ☐

X profilok vízben
MLC mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Y profilok vízben
MLC mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

Output faktorok vízben
MLC mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

☐

Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,44 mm
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8.7 Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,45
mm

Ellenőrzési lista

MEGJEGYZÉS. Ehhez az MLC-hez az iPlan RT Dose 4.5.4-ben és az annál újabb verziókban áll
rendelkezésre Monte Carlo támogatás (licenc szükséges) és integrációt igényel az Elekta/Mosaiq
alkalmazásban.
 

MEGJEGYZÉS. Apex esetén a kollimátor tipikusan 270°-ban van elforgatva. Ezzel ellentétben a
nyalábadatok begyűjtéséhez a kollimátor szögét 0°-ra kell beállítani. Ebben a pozícióban a
lemezek a gantry asztal irányában mozognak.
 

MEGJEGYZÉS. A maximális MLC mezőméret 137,2 x 116 mm². A blendepofa-mezőmérete
mindig rögzítetten 140 x 120 mm².
 

Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

CAX profilok levegőben
MLC mezőméretek: 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 … 1150

10 Ionizációs kamra
build-up sapkával 175. old. ☐

X profilok levegőben
MLC mezőméretek: 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, 1000, 1150

30 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Y profilok levegőben
MLC mezőméretek: 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, 1000, 1150

30 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Output faktorok levegőben
MLC mezőméretek: 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 = 1000

10 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC mezőméret: 98 x 98;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra 176. old. ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC mezőméret: 98 x 98;
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra ☐

CAX PDD vízben
MLC mezőméret: 98 x 98;
SSD = 1000

1 Ionizációs kamra 176. old. ☐
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

X profilok vízben
MLC mezőméret: 98 x 98;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Y profilok vízben
MLC mezőméret: 98 x 98;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

CAX PDD-k vízben
MLC mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

176. old. ☐

X profilok vízben
MLC mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Y profilok vízben
MLC mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,45 mm
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

Output faktorok vízben
MLC mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

☐
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8.8 Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,46
mm

Ellenőrzési lista

MEGJEGYZÉS. Ehhez az MLC-hez az iPlan RT Dose 4.5.4-ben és az annál újabb verziókban áll
rendelkezésre Monte Carlo támogatás (licenc szükséges) és integrációt igényel az Elekta/Mosaiq
alkalmazásban.
 

MEGJEGYZÉS. Apex esetén a kollimátor tipikusan 270°-ban van elforgatva. Ezzel ellentétben a
nyalábadatok begyűjtéséhez a kollimátor szögét 0°-ra kell beállítani. Ebben a pozícióban a
lemezek a gantry asztal irányában mozognak.
 

MEGJEGYZÉS. A maximális MLC mezőméret 137,8 x 116 mm². A blendepofa-mezőmérete
mindig rögzítetten 140 x 120 mm².
 

Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

CAX profilok levegőben
MLC mezőméretek: 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 … 1150

10 Ionizációs kamra
build-up sapkával 175. old. ☐

X profilok levegőben
MLC mezőméretek: 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, 1000, 1150

30 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Y profilok levegőben
MLC mezőméretek: 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, 1000, 1150

30 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Output faktorok levegőben
MLC mezőméretek: 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 = 1000

10 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC mezőméret: 98,4 x 98,4;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra 176. old. ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC mezőméret: 98,4 x 98,4;
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra ☐

CAX PDD vízben
MLC mezőméret: 98,4 x 98,4;
SSD = 1000

1 Ionizációs kamra 176. old. ☐

Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,46 mm
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

X profilok vízben
MLC mezőméret: 98,4 x 98,4;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Y profilok vízben
MLC mezőméret: 98,4 x 98,4;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

CAX PDD-k vízben
MLC mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

176. old. ☐

X profilok vízben
MLC mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Y profilok vízben
MLC mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

Output faktorok vízben
MLC mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

☐

Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,46 mm
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8.9 Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,47
mm

Ellenőrzési lista

MEGJEGYZÉS. Ehhez az MLC-hez az iPlan RT Dose 4.5.4-ben és az annál újabb verziókban áll
rendelkezésre Monte Carlo támogatás (licenc szükséges) és integrációt igényel az Elekta/Mosaiq
alkalmazásban.
 

MEGJEGYZÉS. Apex esetén a kollimátor tipikusan 270°-ban van elforgatva. Ezzel ellentétben a
nyalábadatok begyűjtéséhez a kollimátor szögét 0°-ra kell beállítani. Ebben a pozícióban a
lemezek a gantry asztal irányában mozognak.
 

MEGJEGYZÉS. A maximális MLC mezőméret 138,3 x 116 mm². A blendepofa-mezőmérete
mindig rögzítetten 140 x 120 mm².
 

Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

CAX profilok levegőben
MLC mezőméretek: 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 … 1150

10 Ionizációs kamra
build-up sapkával 175. old. ☐

X profilok levegőben
MLC mezőméretek: 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, 1000, 1150

30 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Y profilok levegőben
MLC mezőméretek: 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, 1000, 1150

30 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Output faktorok levegőben
MLC mezőméretek: 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 = 1000

10 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC mezőméret: 98,8 x 98,8;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra 176. old. ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC mezőméret: 98,8 x 98,8;
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra ☐

CAX PDD vízben
MLC mezőméret: 98,8 x 98,8;
SSD = 1000

1 Ionizációs kamra 176. old. ☐
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

X profilok vízben
MLC mezőméret: 98,8 x 98,8;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Y profilok vízben
MLC mezőméret: 98,8 x 98,8;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

CAX PDD-k vízben
MLC mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

176. old. ☐

X profilok vízben
MLC mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Y profilok vízben
MLC mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,47 mm
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

Output faktorok vízben
MLC mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

☐

MONTE CARLO: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI
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8.10 Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,48
mm

Ellenőrzési lista

MEGJEGYZÉS. Ehhez az MLC-hez az iPlan RT Dose 4.5.4-ben és az annál újabb verziókban áll
rendelkezésre Monte Carlo támogatás (licenc szükséges) és integrációt igényel az Elekta/Mosaiq
alkalmazásban.
 

MEGJEGYZÉS. Apex esetén a kollimátor tipikusan 270°-ban van elforgatva. Ezzel ellentétben a
nyalábadatok begyűjtéséhez a kollimátor szögét 0°-ra kell beállítani. Ebben a pozícióban a
lemezek a gantry asztal irányában mozognak.
 

MEGJEGYZÉS. A maximális MLC mezőméret 138,88 x 116 mm². A blendepofa-mezőmérete
mindig rögzítetten 140 x 120 mm².
 

Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

CAX profilok levegőben
MLC mezőméretek: 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 … 1150

10 Ionizációs kamra
build-up sapkával 175. old. ☐

X profilok levegőben
MLC mezőméretek: 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, 1000, 1150

30 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Y profilok levegőben
MLC mezőméretek: 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, 1000, 1150

30 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Output faktorok levegőben
MLC mezőméretek: 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 = 1000

10 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC mezőméret: 99,2 x 99,2;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra 176. old. ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC mezőméret: 99,2 x 99,2;
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra ☐

CAX PDD vízben
MLC mezőméret: 99,2 x 99,2;
SSD = 1000

1 Ionizációs kamra 176. old. ☐

Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,48 mm
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

X profilok vízben
MLC mezőméret: 99,2 x 99,2;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Y profilok vízben
MLC mezőméret: 99,2 x 99,2;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

CAX PDD-k vízben
MLC mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

176. old. ☐

X profilok vízben
MLC mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Y profilok vízben
MLC mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

Output faktorok vízben
MLC mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

☐

Elekta Apex nyalábadatai, Lemezszélesség: 2,48 mm
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8.11 MHI MLC 60 nyalábadatai

Ellenőrzési lista

MEGJEGYZÉS. Ehhez az MLC-hez az iPlan RT Dose 4.1-ben és az újabb verziókban áll
rendelkezésre Monte Carlo támogatás (licenc szükséges).
 

Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

CAX profilok levegőben
MLC mezőméretek: 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 ... 1150

10 Ionizációs kamra
build-up sapkával 175. old. ☐

X profilok levegőben
MLC mezőméretek: 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, 1000, 1150

30 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Y profilok levegőben
MLC mezőméretek: 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, 1000, 1150

30 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Output faktorok levegőben
MLC mezőméretek: 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 = 1000

10 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC mezőméret: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra 176. old. ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC mezőméret: 100 x 100;
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra ☐

CAX PDD vízben
MLC mezőméret: 100 x 100;
SSD = 1000

1 Ionizációs kamra 176. old. ☐

X profilok vízben
MLC mezőméret: 100 x 100;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Y profilok vízben
MLC mezőméret: 100 x 100;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

CAX PDD-k vízben
MLC mezőméretek: 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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

176. old. ☐
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

X profilok vízben
MLC mezőméretek: 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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Y profilok vízben
MLC mezőméretek: 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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Output faktorok vízben
MLC mezőméretek: 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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

☐

MHI MLC 60 nyalábadatai
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8.12 A Novalis/Brainlab m3 nyalábadatai (Varian,
Elekta, Siemens Mevatron, Primus, Oncor 82
lemezes MLC)

Ellenőrzési lista

MEGJEGYZÉS. Ehhez az MLC-hez az iPlan RT Dose 4.1-ben és az újabb verziókban áll
rendelkezésre Monte Carlo támogatás (licenc szükséges). A Kiegyenlítő szűrő nélküli módhoz
iPlan RT 4.5.4 vagy újabb verzió szükséges.
 

Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

CAX profilok levegőben
MLC mezőméretek: teljesen behúzva
Blendepofa-mezőméretek: 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 ... 1150

10 Ionizációs kamra
build-up sapkával 175. old. ☐

X profilok levegőben
MLC mezőméretek: teljesen behúzva
Blendepofa-mezőméretek: 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, 1000, 1150

30 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Y profilok levegőben
MLC mezőméretek: teljesen behúzva
Blendepofa-mezőméretek: 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, 1000, 1150

30 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Output faktorok levegőben
MLC mezőméretek: teljesen behúzva
Blendepofa-mezőméretek: 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 = 1000

10 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC mezőméret: 100 x 100;
Blendepofa-mezőméret: 98 x 98
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra 176. old. ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC mezőméret: 100 x 100;
Blendepofa-mezőméret: 98 x 98
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra ☐

CAX PDD vízben
MLC mezőméret: 100 x 100;
Blendepofa-mezőméret: 98 x 98
SSD = 1000

1 Ionizációs kamra 176. old. ☐
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

X profilok vízben
MLC mezőméret: 100 x 100;
Blendepofa-mezőméret: 98 x 98
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Y profilok vízben
MLC mezőméret: 100 x 100;
Blendepofa-mezőméret: 98 x 98
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

CAX PDD-k vízben
MLC (blendepofa) mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

176. old. ☐

X profilok vízben
MLC (blendepofa) mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

A Novalis/Brainlab m3 nyalábadatai (Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus, Oncor 82 lemezes MLC)
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

Y profilok vízben
MLC (blendepofa) mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Output faktorok vízben
MLC (blendepofa) mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

☐
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8.13 Brainlab m3 nyalábadatai Siemens Oncor 160/
Artiste-re

Ellenőrzési lista

MEGJEGYZÉS. Ehhez az MLC-hez az iPlan RT Dose 4.1-ben és az újabb verziókban áll
rendelkezésre Monte Carlo támogatás (licenc szükséges). A Kiegyenlítő szűrő nélküli módhoz
iPlan RT 4.5.4 vagy újabb verzió szükséges.
 

Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

CAX profilok levegőben
MLC mezőméretek: teljesen behúzva
Blendepofa-mezőméretek: 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 ... 1150

10 Ionizációs kamra
build-up sapkával 175. old. ☐

X profilok levegőben
MLC mezőméretek: teljesen behúzva
Blendepofa-mezőméretek: 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, 1000, 1150

30 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Y profilok levegőben
MLC mezőméretek: teljesen behúzva
Blendepofa-mezőméretek: 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, 1000, 1150

30 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Output faktorok levegőben
MLC mezőméretek: teljesen behúzva
Blendepofa-mezőméretek: 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 = 1000

10 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC mezőméret: 98 x 98,7;
Blendepofa-mezőméret: 98 x 94
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra 176. old. ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC mezőméret: 98 x 98,7;
Blendepofa-mezőméret: 98 x 94
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra ☐

CAX PDD vízben
MLC mezőméret: 98 x 98,7;
Blendepofa-mezőméret: 98 x 94
SSD = 1000

1 Ionizációs kamra 176. old. ☐

X profilok vízben
MLC mezőméret: 98 x 98,7;
Blendepofa-mezőméret: 98 x 94
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Brainlab m3 nyalábadatai Siemens Oncor 160/Artiste-re
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

Y profilok vízben
MLC mezőméret: 98 x 98,7;
Blendepofa-mezőméret: 98 x 94
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

CAX PDD-k vízben
MLC (blendepofa) mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

176. old. ☐

X profilok vízben
MLC (blendepofa) mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Y profilok vízben
MLC (blendepofa) mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

Output faktorok vízben
MLC (blendepofa) mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

☐

Brainlab m3 nyalábadatai Siemens Oncor 160/Artiste-re

212 Műszaki használati útmutató rev.: 1.8 A Brainlab fizikai alapelvei



8.14 Varian HD120 nyalábadatai (SRS kiegyenlítő
szűrő)

Ellenőrzési lista

MEGJEGYZÉS. Ehhez az MLC-hez az iPlan RT Dose 4.1-ben és az újabb verziókban áll
rendelkezésre Monte Carlo támogatás (licenc szükséges).
 

MEGJEGYZÉS. Az SRS mód a Novalis Tx és Varian Trilogy lineáris gyorsítók SRS módú
kiegyenlítő szűrőjére vonatkozik. Ez az SRS mód 6 MV-os fotonsugarakat és egy 1000 MU/
perces nagy dózisteljesítményt használ 15 x 15 cm²-es javasolt legnagyobb mezőméret
határértékkel kombinálva. Ha a lineáris gyorsító SRS módban van, más kiegyenlítő szűrőt
használ. Ezért a Standard és SRS módok nyalábadatai kismértékben eltérnek.
 

Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

CAX profilok levegőben
MLC mezőméretek: teljesen behúzva
Blendepofa-mezőméretek: 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 ... 1150

10 Ionizációs kamra
build-up sapkával 175. old. ☐

X profilok levegőben
MLC mezőméretek: teljesen behúzva
Blendepofa-mezőméretek: 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, 1000, 1150

30 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Y profilok levegőben
MLC mezőméretek: teljesen behúzva
Blendepofa-mezőméretek: 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, 1000, 1150

30 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Output faktorok levegőben
MLC mezőméretek: teljesen behúzva
Blendepofa-mezőméretek: 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 = 1000

10 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra 176. old. ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra ☐

CAX PDD vízben
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 1000

1 Ionizációs kamra 176. old. ☐

X profilok vízben
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

MONTE CARLO: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

Y profilok vízben
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

CAX PDD-k vízben
MLC (blendepofa) mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

176. old. ☐

X profilok vízben
MLC (blendepofa) mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Y profilok vízben
MLC (blendepofa) mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Varian HD120 nyalábadatai (SRS kiegyenlítő szűrő)
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

Output faktorok vízben
MLC (blendepofa) mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

☐

MONTE CARLO: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI
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8.15 A Varian HD120 nyalábadatai (Standard
besugárzás és Kiegyenlítő szűrő nélküli - FFF -
mód)

Ellenőrzési lista

MEGJEGYZÉS. Ehhez az MLC-hez az iPlan RT Dose 4.1-ben és az újabb verziókban áll
rendelkezésre Monte Carlo támogatás (licenc szükséges). A Kiegyenlítő szűrő nélküli módhoz
iPlan RT 4.5.4 vagy újabb verzió szükséges.
 

Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

CAX profilok levegőben
MLC mezőméretek: teljesen behúzva
Blendepofa-mezőméretek: 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 ... 1150

11 Ionizációs kamra
build-up sapkával 175. old. ☐

X profilok levegőben
MLC mezőméretek: teljesen behúzva
Blendepofa-mezőméretek: 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, 1000, 1150

33 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Y profilok levegőben
MLC mezőméretek: teljesen behúzva
Blendepofa-mezőméretek: 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, 1000, 1150

33 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Output faktorok levegőben
MLC mezőméretek: teljesen behúzva
Blendepofa-mezőméretek: 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 = 1000

11 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra 176. old. ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra ☐

CAX PDD vízben
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 1000

1 Ionizációs kamra 176. old. ☐

X profilok vízben
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

A Varian HD120 nyalábadatai (Standard besugárzás és Kiegyenlítő szűrő nélküli - FFF - mód)
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

Y profilok vízben
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

CAX PDD-k vízben
MLC (blendepofa) mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

176. old. ☐

X profilok vízben
MLC (blendepofa) mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Y profilok vízben
MLC (blendepofa) mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

MONTE CARLO: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

Output faktorok vízben
MLC (blendepofa) mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

☐

A Varian HD120 nyalábadatai (Standard besugárzás és Kiegyenlítő szűrő nélküli - FFF - mód)
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8.16 Siemens 3-D (58 lemezes) nyalábadatai

Ellenőrzési lista

MEGJEGYZÉS. Ehhez az MLC-hez az iPlan RT Dose 4.1-ben és az újabb verziókban áll
rendelkezésre Monte Carlo támogatás (licenc szükséges).
 

Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

CAX profilok levegőben
MLC mezőméret: használja az MLC-t X blendepofa
párként;
Blendepofa-mezőméretek: 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 ... 1150

11 Ionizációs kamra
build-up sapkával 175. old. ☐

X profilok levegőben
MLC mezőméret: használja az MLC-t X blendepofa
párként;
Blendepofa-mezőméretek: 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, 1000, 1150

33 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Y profilok levegőben
MLC mezőméret: használja az MLC-t X blendepofa
párként;
Blendepofa-mezőméretek: 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, 1000, 1150

33 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Output faktorok levegőben
MLC mezőméret: használja az MLC-t X blendepofa
párként;
Blendepofa-mezőméretek: 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 = 1000

11 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC mezőméret: 100 x 110;
Y blendepofa-nyílás: 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra 176. old. ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC mezőméret: 100 x 110;
Y blendepofa-nyílás: 100;
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra ☐

CAX PDD vízben
MLC mezőméret: 100 x 110;
Y blendepofa-nyílás: 100;
SSD = 1000

1 Ionizációs kamra 176. old. ☐

X profilok vízben
MLC mezőméret: 100 x 110;
Y blendepofa-nyílás: 100;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

MONTE CARLO: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

Y profilok vízben
MLC mezőméret: 100 x 110;
Y blendepofa-nyílás: 100;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

CAX PDD-k vízben
MLC mezőméretek (Y blendepofák):
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

176. old. ☐

X profilok vízben
MLC mezőméretek (Y blendepofák):
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Y profilok vízben
MLC mezőméretek (Y blendepofák):
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Siemens 3-D (58 lemezes) nyalábadatai
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

Output faktorok vízben
MLC mezőméretek (Y blendepofák):
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

☐

MONTE CARLO: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI
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8.17 Siemens 3-D (82 lemezes) nyalábadatai

Ellenőrzési lista

MEGJEGYZÉS. Ehhez az MLC-hez az iPlan RT Dose 4.1-ben és az újabb verziókban áll
rendelkezésre Monte Carlo támogatás (licenc szükséges). A Kiegyenlítő szűrő nélküli módhoz
iPlan RT 4.5.4 vagy újabb verzió szükséges.
 

Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

CAX profilok levegőben
MLC mezőméret: használja az MLC-t X blendepofa
párként;
Blendepofa-mezőméretek: 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 ... 1150

11 Ionizációs kamra
build-up sapkával 175. old. ☐

X profilok levegőben
MLC mezőméret: használja az MLC-t X blendepofa
párként;
Blendepofa-mezőméretek: 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, 1000, 1150

33 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Y profilok levegőben
MLC mezőméret: használja az MLC-t X blendepofa
párként;
Blendepofa-mezőméretek: 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, 1000, 1150

33 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Output faktorok levegőben
MLC mezőméret: használja az MLC-t X blendepofa
párként;
Blendepofa-mezőméretek: 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 = 1000

11 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC mezőméret: 100 x 110;
Y blendepofa-nyílás: 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra 176. old. ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC mezőméret: 100 x 110;
Y blendepofa-nyílás: 100;
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra ☐

CAX PDD vízben
MLC mezőméret: 100 x 110;
Y blendepofa-nyílás: 100;
SSD = 1000

1 Ionizációs kamra 176. old. ☐

Siemens 3-D (82 lemezes) nyalábadatai
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

X profilok vízben
MLC mezőméret: 100 x 110;
Y blendepofa-nyílás: 100;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Y profilok vízben
MLC mezőméret: 100 x 110;
Y blendepofa-nyílás: 100;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

CAX PDD-k vízben
MLC mezőméretek (Y blendepofák):
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

176. old. ☐

X profilok vízben
MLC mezőméretek (Y blendepofák):
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

MONTE CARLO: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

Y profilok vízben
MLC mezőméretek (Y blendepofák):
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Output faktorok vízben
MLC mezőméretek (Y blendepofák):
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

☐

Siemens 3-D (82 lemezes) nyalábadatai
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8.18 Siemens 160 nyalábadatai

Ellenőrzési lista

MEGJEGYZÉS. Ehhez az MLC-hez az iPlan RT Dose 4.1-ben és az újabb verziókban áll
rendelkezésre Monte Carlo támogatás (licenc szükséges). A Kiegyenlítő szűrő nélküli módhoz
iPlan RT 4.5.4 vagy újabb verzió szükséges.
 

Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

CAX profilok levegőben
MLC mezőméret: használja az MLC-t X blendepofa
párként;
Blendepofa-mezőméretek: 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 ... 1150

11 Ionizációs kamra
build-up sapkával 175. old. ☐

X profilok levegőben
MLC mezőméret: használja az MLC-t X blendepofa
párként;
Blendepofa-mezőméretek: 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, 1000, 1150

33 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Y profilok levegőben
MLC mezőméret: használja az MLC-t X blendepofa
párként;
Blendepofa-mezőméretek: 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, 1000, 1150

33 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Output faktorok levegőben
MLC mezőméret: használja az MLC-t X blendepofa
párként;
Blendepofa-mezőméretek: 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 = 1000

11 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC mezőméret: 100 x 100;
Y blendepofa-nyílás: 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra 176. old. ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC mezőméret: 100 x 100;
Y blendepofa-nyílás: 100;
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra ☐

CAX PDD vízben
MLC mezőméret: 100 x 100;
Y blendepofa-nyílás: 100;
SSD = 1000

1 Ionizációs kamra 176. old. ☐

MONTE CARLO: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

X profilok vízben
MLC mezőméret: 100 x 100;
Y blendepofa-nyílás: 100;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Y profilok vízben
MLC mezőméret: 100 x 100;
Y blendepofa-nyílás: 100;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

CAX PDD-k vízben
MLC mezőméretek (Y blendepofák):
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

176. old. ☐

X profilok vízben
MLC mezőméretek (Y blendepofák):
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Siemens 160 nyalábadatai
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

Y profilok vízben
MLC mezőméretek (Y blendepofák):
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Output faktorok vízben
MLC mezőméretek (Y blendepofák):
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

☐

MONTE CARLO: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI
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8.19 Siemens ModuLeaf nyalábadatai

Ellenőrzési lista

MEGJEGYZÉS. Ehhez az MLC-hez az iPlan RT Dose 4.1-ben és az újabb verziókban áll
rendelkezésre Monte Carlo támogatás (licenc szükséges). A Kiegyenlítő szűrő nélküli módhoz
iPlan RT 4.5.4 vagy újabb verzió szükséges.
 

A blendepofa és MLC mezőméret-meghatározások az alábbi táblázatban 2,5 mm-es
izocentrikus lemezszélességen alapulnak. Ez egy közelítés a ModuLeafre, ami a 678,6 mm-
es SCD-vel (SCD = forrás-kollimátor-távolság) rendelkező Siemens lineáris gyorsítóra vagy
a 673,6 mm-es SCD-vel rendelkező Elekta lineáris gyorsítóra van szerelve. Az ezen a
tartományon kívül eső SCD-vel való telepítéshez a mezőméreteket megfelelőképp adaptálni
kell.

Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

CAX profilok levegőben
MLC mezőméret: 120 x 100;
Blendepofa-mezőméretek: 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 ... 1150

9 Ionizációs kamra
build-up sapkával 175. old. ☐

X profilok levegőben
MLC mezőméret: 120 x 100;
Blendepofa-mezőméretek: 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, 1000, 1150

27 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Y profilok levegőben
MLC mezőméret: 120 x 100;
Blendepofa-mezőméretek: 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, 1000, 1150

27 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Output faktorok levegőben
MLC mezőméret: 120 x 100;
Blendepofa-mezőméretek: 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 = 1000

9 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra 176. old. ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra ☐

CAX PDD vízben
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 1000

1 Ionizációs kamra 176. old. ☐

X profilok vízben
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Siemens ModuLeaf nyalábadatai
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

Y profilok vízben
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

CAX PDD-k vízben
MLC (blendepofa) mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

176. old. ☐

X profilok vízben
MLC (blendepofa) mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Y profilok vízben
MLC (blendepofa) mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

MONTE CARLO: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

Output faktorok vízben
MLC (blendepofa) mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

☐

Siemens ModuLeaf nyalábadatai

230 Műszaki használati útmutató rev.: 1.8 A Brainlab fizikai alapelvei



8.20 Varian 52 nyalábadatai

Ellenőrzési lista

MEGJEGYZÉS. Ehhez az MLC-hez az iPlan RT Dose 4.1-ben és az újabb verziókban áll
rendelkezésre Monte Carlo támogatás (licenc szükséges).
 

Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

CAX profilok levegőben
MLC mezőméret: 400 x 256;
Blendepofa-mezőméretek: 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 ... 1150

11 Ionizációs kamra
build-up sapkával 175. old. ☐

X profilok levegőben
MLC mezőméret: 400 x 256;
Blendepofa-mezőméretek: 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, 1000, 1150

33 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Y profilok levegőben
MLC mezőméret: 400 x 256;
Blendepofa-mezőméretek: 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, 1000, 1150

33 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Output faktorok levegőben
MLC mezőméret: 400 x 256;
Blendepofa-mezőméretek: 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 = 1000

11 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra 176. old. ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra ☐

CAX PDD vízben
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 1000

1 Ionizációs kamra 176. old. ☐

X profilok vízben
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Y profilok vízben
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

MONTE CARLO: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

CAX PDD-k vízben
MLC (blendepofa) mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

176. old. ☐

X profilok vízben
MLC (blendepofa) mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Y profilok vízben
MLC (blendepofa) mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Varian 52 nyalábadatai
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

Output faktorok vízben
MLC (blendepofa) mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

☐

MONTE CARLO: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI
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8.21 Varian 80 nyalábadatai

Ellenőrzési lista

MEGJEGYZÉS. Ehhez az MLC-hez az iPlan RT Dose 4.1-ben és az újabb verziókban áll
rendelkezésre Monte Carlo támogatás (licenc szükséges).
 

Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

CAX profilok levegőben
MLC mezőméret: 400 x 400;
Blendepofa-mezőméretek: 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 ... 1150

11 Ionizációs kamra
build-up sapkával 175. old. ☐

X profilok levegőben
MLC mezőméret: 400 x 400;
Blendepofa-mezőméretek: 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, 1000, 1150

33 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Y profilok levegőben
MLC mezőméret: 400 x 400;
Blendepofa-mezőméretek: 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, 1000, 1150

33 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Output faktorok levegőben
MLC mezőméret: 400 x 400;
Blendepofa-mezőméretek: 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 = 1000

11 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra 176. old. ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra ☐

CAX PDD vízben
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 1000

1 Ionizációs kamra 176. old. ☐

X profilok vízben
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Y profilok vízben
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Varian 80 nyalábadatai
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

CAX PDD-k vízben
MLC (blendepofa) mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

176. old. ☐

X profilok vízben
MLC (blendepofa) mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Y profilok vízben
MLC (blendepofa) mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

MONTE CARLO: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

Output faktorok vízben
MLC (blendepofa) mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

☐

Varian 80 nyalábadatai
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8.22 Varian 120 nyalábadatai (SRS kiegyenlítő szűrő)

Ellenőrzési lista

MEGJEGYZÉS. Ehhez az MLC-hez az iPlan RT Dose 4.1-ben és az újabb verziókban áll
rendelkezésre Monte Carlo támogatás (licenc szükséges).
 

MEGJEGYZÉS. Az SRS mód a Novalis Tx és Varian Trilogy lineáris gyorsítók SRS módú
kiegyenlítő szűrőjére vonatkozik. Ez az SRS mód 6 MV-os fotonsugarakat és egy 1000 MU/
perces nagy dózisteljesítményt használ 15 x 15 cm²-es javasolt legnagyobb mezőméret
határértékkel kombinálva. Ha a lineáris gyorsító SRS módban van, más kiegyenlítő szűrőt
használ. Ezért a Standard és SRS módok nyalábadatai kismértékben eltérnek.
 

Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

CAX profilok levegőben
MLC mezőméret: 400 x 400;
Blendepofa-mezőméretek: 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 ... 1150

10 Ionizációs kamra
build-up sapkával 175. old. ☐

X profilok levegőben
MLC mezőméret: 400 x 400;
Blendepofa-mezőméretek: 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, 1000, 1150

30 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Y profilok levegőben
MLC mezőméret: 400 x 400;
Blendepofa-mezőméretek: 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, 1000, 1150

30 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Output faktorok levegőben
MLC mezőméret: 400 x 400;
Blendepofa-mezőméretek: 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 = 1000

10 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra 176. old. ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra ☐

CAX PDD vízben
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 1000

1 Ionizációs kamra 176. old. ☐

X profilok vízben
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

MONTE CARLO: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

Y profilok vízben
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

CAX PDD-k vízben
MLC (blendepofa) mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

176. old. ☐

X profilok vízben
MLC (blendepofa) mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Y profilok vízben
MLC (blendepofa) mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Varian 120 nyalábadatai (SRS kiegyenlítő szűrő)
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

Output faktorok vízben
MLC (blendepofa) mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

☐

MONTE CARLO: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI
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8.23 A Varian 120 nyalábadatai (Standard besugárzás
és Kiegyenlítő szűrő nélküli - FFF -mód)

Ellenőrzési lista

MEGJEGYZÉS. Ehhez az MLC-hez az iPlan RT Dose 4.1-ben és az újabb verziókban áll
rendelkezésre Monte Carlo támogatás (licenc szükséges). A Kiegyenlítő szűrő nélküli módhoz
iPlan RT 4.5.4 vagy újabb verzió szükséges.
 

Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

CAX profilok levegőben
MLC mezőméret: 400 x 400;
Blendepofa-mezőméretek: 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 ... 1150

11 Ionizációs kamra
build-up sapkával 175. old. ☐

X profilok levegőben
MLC mezőméret: 400 x 400;
Blendepofa-mezőméretek: 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, 1000, 1150

33 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Y profilok levegőben
MLC mezőméret: 400 x 400;
Blendepofa-mezőméretek: 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, 1000, 1150

33 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Output faktorok levegőben
MLC mezőméret: 400 x 400;
Blendepofa-mezőméretek: 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 = 1000

11 Ionizációs kamra
build-up sapkával ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra 176. old. ☐

Abszolút dózis Gy/MU
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrált kamra ☐

CAX PDD vízben
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 1000

1 Ionizációs kamra 176. old. ☐

X profilok vízben
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Y profilok vízben
MLC és blendepofa-mezőméret: 100 x 100;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

A Varian 120 nyalábadatai (Standard besugárzás és Kiegyenlítő szűrő nélküli - FFF -mód)
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

CAX PDD-k vízben
MLC (blendepofa) mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

176. old. ☐

X profilok vízben
MLC (blendepofa) mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

Y profilok vízben
MLC (blendepofa) mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
vagy nagy fel-
bontású detektor

☐

MONTE CARLO: NYALÁBADATOK ELLENŐRZÉSI LISTÁI
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Feladat Mérések száma Berendezés Lásd még Kész

Output faktorok vízben
MLC (blendepofa) mezőméretek:
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
Ionizációs kamra
és nagy felbontá-
sú detektor

☐

A Varian 120 nyalábadatai (Standard besugárzás és Kiegyenlítő szűrő nélküli - FFF -mód)
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9 KÖRKÚP: ALGORITMUS
9.1 Körkúp-dózisalgoritmus

Háttér

Általában a sztereotaktikus dózisszámítási modellek fő feltételezése az, hogy a szekunder szórás
feltételezhetően korlátozott jelentőségű. Több szerző javasolta és vizsgálta ezt a hipotézist (Rice
et al. 1987, Luxton et al. 1991, Hartmann et al. 1995), és úgy tűnik, hogy a dózisszámítások csak
három alapvető nyalábparamétertől függenek: a szövet-fantom arányoktól, a relatív
outputfaktoroktól és az egyes nyalábprofiloktól. A szórást (különösen a fantomszóródást)
implicitnek tekintik ezekre a mérésekre, és nem változnak jelentősen a mélységgel a közegben.
Itt a dózisalgoritmust és számítást írják le, ahogyan a körív besugárzási modalitáson belül
alkalmazzák és megvalósítják.

Nyalábadatok mérése

Bár a dózisszámítás csak korlátozott mennyiségű nyalábadat-méréssel végezhető el, e
nyalábadatok begyűjtési módja kihívást jelent a fizikusnak. Különösen az éles dózisgradiensű
keskeny sugársebészeti mezők igényelnek nagy térbeli felbontású detektorokat és kamrákat. Az
irodalom részletesen leírja a speciális problémákat és a pontos nyalábadat-mérés, az abszorbeált
dózisszámítás és a besugárzási terv ellenőrzésének módszereit (Rice et al. 1987, Podgorsak et
al. 1988, Bjarngard et al. 1990, Serago et al. 1992, Hartmann et al. 1995, AAPM 54. jelentés
1995, Heydrian et al. 1996).

KÖRKÚP: ALGORITMUS
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9.1.1 Körkúp

A dmax meghatározása

A dmax mélység az a mélység, ahol a mélydózis görbe eléri maximális értékét. Ez a mélység
azonban a mezőmérettel általában, a kör alakú mező méretével különösen változhat. Ily módon,
egy átlagos dmax értéket kell kiszámítani a mezőméretekhez, amelyeket a Brainlab
tervezőszoftverben használni kívánnak. Ez az átlagos érték a dmax.
Mivel az St teljes szórásfaktort a dmax mélységben kell mérni, az értéket valahogyan hozzá kell
igazítani és elérhetővé kell tenni a mérésekhez. A dmax értékét meg kell adni a Beam Profile
Editor/Physics Administration alkalmazásban (lásd a Brainlab tervezőprogram felhasználói
kézikönyvének megfelelő fejezetét).

Dózisértékek

A D dózisfüggvény a kúpos kollimátor c átmérőjétől, a sugárnyaláb központi tengelyére merőleges
r távolságtól, a d szövet mélységétől és a forrás-felszín távolságától (SSD) függ.

D D c r d SSD, , ,( )=

Szövet-fantom arány

A szövet-fantom arányt általában állandó forrás-detektor távolság (SDD) mellett mérik, miközben
változtatják a forrás-felszín távolságot.
A TPR függ a kúpos kollimátor c átmérőjétől, a d szöveti mélységtől, a főtengelytől mért r
távolságtól és a forrás-felszín távolságtól (SSD). A TPR-t általában a sugárnyaláb főtengelyén
mérik (r = 0). Amikor nagyon keskeny mezőknél elhanyagolják a széli hatásokat, a TPR független
az SSD-től:

TPR d c,( ) D c 0  d SSD,,,( ) D c 0 dnorm SSDdnorm
, , ,( )=

A dózis aránya d mélységben a fantomban, a normalizálási mélység dózisához dnorm képest c
kollimátor átmérőre. A szövet-fantom arány ekvivalens a szövet-maximum aránnyal, a TMR-rel,
ha a normalizálási mélység egyenlő a maximális mélységgel (dnorm = dmax). A dmax körülbelül 15
mm egy 6 MV-os röntgennyalábnál. A mérések úgy történnek, hogy a mérőeszközt a sugárnyaláb
izocentrumában a főtengelyen (r = 0) rögzítik. A két mérés közt a forrás-felszín-távolságnak kell
változnia.

TPR számítása a PDD-ből

A TPR-t ki lehet számítani a standard százalékos mélydózis (PDD) méréséből, azaz állandó SSD
forrás-felszín távolság esetén a mérőeszközt a sugárnyaláb főtengelye mentén mozgatva. A
standard átszámítási képlet:

TPR d c,( ) 1
100
--------- SSD d+

SSD dnorm+
------------------------------ 
  2

PDD d c SSD, ,( )⋅ ⋅=

ahol:
SSD = Forrás-felszín távolság
(SID - dmax lásd: 34. ábra)
és ahol: SID a forrás-izocentrum távolság
PDD = Százalékos mélydózis (maximális dózis = 100%)
MEGJEGYZÉS. Ez a képlet csak közelítés, mivel feltételezi, hogy a fantomszórás nem függ az
SSD-től.
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Tengelyen kívüli arány (OAR)

A tengelyen kívüli arányt a sugárnyaláb főtengelyét metsző keresztprofillal határozzák meg a
főtengelyre merőleges irányban. A tengelyen kívüli arány függ a kúpos kollimátor c átmérőjétől, a
főtengelytől mért r távolságtól, a d szöveti mélységtől, és a forrás-felszín távolságtól (SSD).
Az OAR függvény a következőképp határozható meg:

OAR c r d SSD, , ,( ) D c r d SSD, , ,( ) D c 0 d SSD, , ,( )=

Ez a főnyalábtól r távolságra és a főtengelyben mért dózisok aránya c átmérőjű kollimátor esetén.
A méréseket az izocentrum szintjén, állandó d mélységben végzik a fantomban. Ezt a mélységet
általában úgy választják ki, hogy nagyobb legyen, mint a dmax. (A d javasolt értéke 75 mm, ezért,
SSD = 925 mm.) Ily módon, az OAR képlete a következőképpen egyszerűsíthető:

OAR c r d, ,( ) D c r d SSDd, , ,( ) D c 0 d SSDd, , ,( )=

Ahol SSDd azon SSD, mely a detektor izocentrum-távolságba helyezéséhez szükséges d
mélységben a szövetben.

Teljes szórásfaktor (St)

A teljes szórásfaktort St néha relatív output faktornak is nevezik. Ezt a besugárzástervező
program speciális beállításához és a lineáris gyorsító specifikus beállításához mért
dózisarányként definiálják (lásd az alábbi Monitoregység-kalibrálás c. részt).
A teljes szórásfaktor St a következőképp határozható meg:

St c( ) D c 0 dmax SSDdmax
, , ,( ) D 100 100mm2 0 dcal SSDcal, ,,×( )=

Ez az izocentrumban, dmax mélységben mért dózisarány a főtengelyen c kollimtároátmérő esetén
a referenciakörülmények között mért dózishoz viszonyítva (lásd: 245. old.) egy standard
100 x 100 mm2-es négyzet alakú kalibrációs mezőben. A második dózisfüggvény független
változója azonban változhat, ha a helyi kalibrációs körülmények eltérnek a leírt beállításoktól.

Monitoregység-kalibrálás

A monitoregység (MU) az a mértékegység, amit a lineáris gyorsító által leadott dózis jellemzésére
használnak. Ezeket az egységeket vízben elnyelt dózishoz kalibrálják gray-ben. Ezt általában
vízfantomban végzik referenciakörülmények között dcal standard mélységnél, SSDcal forrás-
felszín távolságnál és standard mezőméretnél (általában 100 x 100 mm²), ez adja a lineáris
gyorsító névleges outputját Gy/MU-ban:

NLOut D 100 100mm2 0  dcal SSDcal,,( , ) ⁄= MU

A megfelelő adatokat meg kell adnia a Beam Profile Editor/Physics Administration
alkalmazásban (lásd a Brainlab tervezőprogram felhasználói kézikönyvének megfelelő fejezetét).
A különböző besugárzási központok használhatnak különböző pontokat a lineáris gyorsító
outputjának kalibrálásához, például:

NLOut 1 Gy 100⁄ at dcal 50mm, SSDcal 1000 mm===

A névleges lineáris-gyorsító output meghatározásához használt beállítástól függetlenül fontos,
hogy a Teljes szórásfaktor St mérése szintén ehhez a kalibrációs pozícióhoz legyen viszonyítva:

St c( )
D c 0 dmax SSDBL, , ,( )

D 100 100mm2 0 dcal SSDcal, , ,( )
-----------------------------------------------------------------------------------=

KÖRKÚP: ALGORITMUS
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Ahol dcal a kalibrálási mélység a fantomban, ahol a kalibrációt végzik a kalibrálási forrás-felszín
távolsággal SSDcal, és SSDBL azon SSD, ahol az St méréseket végzik a Brainlab
tervezőszoftverhez.
A D(c, 0, dmax, SSDBL) minden kollimátor esetében mindig az izocentrumnál van mérve:
dmax és SSDBL = SID - dmax.

A körkúp dózisszámítás geometriája

34. ábra 

Kör alakú mezők dózisszámítása

A D dózis egy álló röntgensugár-nyaláb P tetszőleges pontjában a következő egyenlettel
számítható ki:

TPR d c,( ) OAR c r',( ) St c( ) SID
R

---------- 
  2

D c d r R,,,( ) = MU NLOut. . . . .

ahol:

c A kollimátor átmérője az izocentrumnál, amit a sugárnyaláb főtengelyére merő-
legesen mérnek (mm).

d A pont mélysége a szövetben (mm).

r Az adott pontnak a főtengelytől mért radiális távolsága (mm).

R A pont távolsága a forrástól (mm).

MU A fix sugárnyaláb monitoregységei.

NLOut
Abszolút lineáris gyorsító output / 100 Gy vízfantomban mérve, nyitott mezőre
vonatkozóan (kalibrációs mező mérete) dcal referenciakörülmények esetén és
SSDcal forrás-felszín távolságnál.

SID Forrás-izocentrum távolság (általában 1000 mm).

TPR(d, c) Szövet-fantom arány c kollimátor átmérő esetén d szövetmélységben.

OAR(c, r´)

Tengelyen kívüli arány a c kollimátor átmérő esetén r´ radiális távolságban a
főtengelytől az izocentrum szintjénél, ahol:

r' r SID R⁄⋅=

St(c) Teljes szórásfaktor (gyakran relatív output faktornak is nevezik) c kollimáto-
rátmérő esetén.

Az algoritmus fő komponensét részletesebben elmagyaráztuk az előző részekben.

Körkúp-dózisalgoritmus
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Ívszimulálás

A sztereotaktikus sugársebészetmozgó kör alakúan kollimált sugárnyalábokkal történik. Az ilyen
íven leadott dózis kiszámítását véges számú álló sugárnyalábbal szimulálják. Ezek helyzete 2, 5
vagy 10 foknál van a felhasználó választásától és a szoftver verziójától függően.
Ezért egy adott P pontnál a dózis az egyes, az ívet szimuláló rögzített mezők járulékának
összege. Egy N álló sugárnyalábra osztott ív esetén egy pont dózisa a következőképp számítható
ki:

DP c( ) DP i, c di ri Ri, , ,( )

i 1=

N

=

ahol:

DP i, c di ri Ri, , ,( )
MUi

N
----------- NLOut TPR di c,( ) OAR c ri,( ) St c( ) SID

Ri
---------- 

  2
= . . . . .

A di, ri, Ri értékeit a főtengellyel párhuzamos síkokban számítják, a P pontot, az izocentrumot és a
röntgensugárforrást az i-edik álló sugárnyaláb leadásakor az ívben.

Egyenletes monitoregység-eloszlás

MUi a monitoregységek száma az i-edik sugárnyalábhoz. Ahhoz, hogy egyforma monitoregység-
értéket kapjanak szögenként, az első sugárnyaláb (i = 1) és az utolsó nyaláb (i = N) a többi
sugárnyaláb monitoregységének felét használja. Ha a monitoregységek teljes mennyisége MUtot,
akkor az MUi kiszámításához használt képlet N > 1 esetén:

MUi

MUtot
2 N 1–( )
--------------------- for i 1 i∨ N= =

MUtot
N 1–
--------------- otherwise









=

A di értéke vagy az izocentrum tényleges mélysége lehet, ha feltételezzük, hogy a szövet
sűrűsége azonos a vízével, vagy lehet egy ekvivalens mélység, számításba véve a szövetsűrűség
inhomogenitásait.
A dózisszámítás kezdőpontjai a páciens bőrfelszínén az adott ívszegmens esetén láthatók,
amikor kiválasztják egy ívsík rekonstrukcióját.

Ívszimulálás a szoftverben

A fehér színű pontok az alább mutatott ívsík rekonstrukciójában jelzik az adott ívszegmens
bemeneti pontjait.
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35. ábra 
Olyan helyzetekben, amikor egy ív síkja metsz néhány külső struktúrát a páciens szövetén kívül
(ebben az esetben a maszkrögzítő tartóját), a dózist a struktúrával való metszéspontból számítjuk
ki.
Az úthosszkorrekció kiválasztása nélkül, az összes alatta fekvő szövet, csont és levegő
vízekvivalensnek van tekintve. Nyilvánvaló, hogy az ekvivalens úthosszkorrekció kiszámítása
pontosabb ezekben a helyzetekben, mivel a korrekciót az alatta fekvő levegő sűrűségére, illetve a
nagyobb sűrűségű csontstruktúrákra végezték el.

Bőrgörbület

Amikor a sugársebészeti dózist számítja, a bőrfelszín görbületének változása az ív adott álló
nyalábszegmensén keresztül nincs figyelembe véve. Az ezen probléma miatt előforduló hibák
nagyon kicsik, mivel a sugársebészeti alkalmazásokhoz használt mező területe is kicsi (< 50 mm
átmérőjű az izocentrumnál). A teljes ív fölött az adott álló nyaláb-szegmens belépési pontjai a
bőrfelszínen pontosan vannak számítva.

Körkúp-dózisalgoritmus
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9.2 A körkúp-algoritmus korlátozásai

Extrapoláció a mért értékek tartományán kívül

A körkúp-dózisalgoritmus táblázatos mért értékeket használ a dózisszámításhoz. Bár ezen
algoritmusok használata a mért értékek tartományán kívül nem javasolt, az algoritmus a
következő táblázatban leírt extrapolációkat használja. Tudnia kell, hogy az extrapolált értékek
nem tükrözik a valóságot azzal a pontossággal, amellyel a dózisalgoritmusok általában teszik.

Ha a dózisalgoritmusokat a mért és táblázatba foglalt értékeken kívüli paraméterekkel
használják, akkor a számított dózis pontossága nem garantálható. Biztosítania kell, hogy a
mért nyalábadatok tartalmazzák az összes, páciens besugárzásához szükséges paramétert,
különösen a mezőméretet, a mélységet és a főtengelytől mért távolságot.

Mért értékek

Mélydózis

Mélység < Minimális mélység A PDD/TPR (min. mélység) konstans extrapolációja.

Mélység > Maximális mély-
ség

Exponenciális extrapolációs pontok az exponenciális függvény
meghatározásához: maximális mélység, közbenső mélység
(mélység körülbelül a maximális dózis mélysége és a maximális
mélység között középen).

OAR

Sugár < Minimális sugár Az OAR (min. sugár) állandó extrapolációja.

Sugár > Maximális sugár Az OAR (max. sugár) állandó extrapolációja.
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9.2.1 Egyéb korlátozások

Körkúp korlátozásai

Amikor az inhomogén területek, például tüdő- vagy csontszövet, vagy szövethatár
közelében (mindkét esetben néhány centiméteres tartományon belül) a
dózisszámításokhoz körkúp-algoritmust használnak, akkor a kiszámított dózis több mint
10%-kal eltérhet a leadott valós dózistól.

Amikor a tengelyen kívüli arányok mérésére használt mélységtől eltérő mélység esetén
használja a körkúp-algoritmust a dózisszámításokban, akkor az eredmény pontatlan lehet.
A számított penumbra-szélesség eltérhet a valós leadott dózis penumbrájától.

Az általános dózisszámítások kis kezelési mezőkre itt vannak összefoglalva: 316. old. Ezen
korlátozások mellőzése esetén a kiszámított dózis több mint 10%-kal eltérhet a leadott
valós dózistól.

A körkúp-algoritmus korlátozásai
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10 KÖRKÚP: ÁLTALÁNOS
NYALÁBADATOK MÉRÉSE

10.1 Első lépések

A fejezet célja

Ez a fejezet az Excel sablon módszert alkalmazó körkúp-dózisalgoritmus használatával végzett
dózisszámításhoz szükséges nyalábadatok felvételéhez javasolt mérési technikákat írja le.
MEGJEGYZÉS. A Nyersadat módszerhez használt nyalábadatok felvételéhez javasolt mérési
technikákra lásd: 277. old.
 

Lineáris gyorsító üzembe helyezése

Lineáris gyorsítójának üzembe helyezése előtt meg kell ismerkednie a lineáris gyorsító üzembe
helyezésére vonatkozó országos és nemzetközi ajánlásokkal pl.: AAPM TG-106 Report:
Ez a jelentés útmutatással és ajánlásokkal szolgál a fantomok és detektorok megfelelő
kiválasztásához, a fantom beállításához a szkennelt és nem szkennelt adatok felvételéhez, a
specifikus foton- és elektronnyaláb-paraméterek felvételi eljárásához és a mérési hibák (< 1%)
csökkentésére vonatkozó módszerekhez, a nyalábadatok feldolgozásához és a detektorméret
konvolúciójához a pontos profilokhoz. A TG-106 röviden összefoglalja a Monte Carlo szimulációs
technikákban érvényesülő tendenciát a foton- és elektronnyaláb üzembe helyezésekor. A
jelentésben leírt eljárások segítenek a képzett orvosi fizikusnak a nyalábadatok teljes készletének
megmérésekor vagy az adatok alkalmazásának ellenőrzésekor az első használat előtt, vagy a
rendszeres időközönként végzett minőségbiztosítási mérések során (Das et al. 2008).

Meghatározások és rövidítések

Kifejezés Magyarázat

OAR

Tengelyen kívüli arány:

OAR c r d, ,( ) D c r d, ,( ) D c r 0= d, ,( )=
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Kifejezés Magyarázat

TPR

Szövet-fantom arány (SSD változásai a d-vel).

TPR d c,( ) D c r 0= d, ,( ) D c r 0= dnorm, ,( )=

MEGJEGYZÉS. A következő átszámítási képlet használható a TPR kiszámí-
tásához a PDD-ből:
 

TPR d c,( ) PDD d c SSD, ,( )
100

--------------------------------------- SSD d+
SSD dnorm+
------------------------------ 
  2
⋅=

MEGJEGYZÉS. Ez a képlet közelítés. Azt feltételezi, hogy a fantomszórás
nem függ az SSD-től.
 

TMR A szövet-fantom arány ekvivalens a szövet-maximum aránnyal, a TMR-rel,
ha a normalizálási mélység egyenlő a maximális mélységgel (dnorm = dmax).

PDD

Százalékos mélydózis.

PDD c d SSD, ,( ) D c r 0= d, ,( ) D c r 0= dnorm, ,( ) 100⋅⁄=

(a TPR-rel szemben az SSD fix).

St

Teljes szórásfaktor, relatív output faktornak is nevezik:

St c( ) D c r 0= dnorm, ,( ) D 100 100mm2× r 0= dcal, ,( )=

D(c, r, d)
A c kollimátor d mélységnél és r tengelyen kívüli távolságnál mért dózisa
(SSD változik, lásd az OAR, PDD/TPR szórás mérésének leírását a részlete-
kért).

D(100 x 100 mm²,
r = 0, dcal)

Egy 100 x 100 mm²-es négyzet alakú mező esetén a dcal mélységnél mért
dózis (SSD = SID = 1000 mm), nevezik névleges lineárisgyorsító-outputnak
is (NLOut).

SSD Forrás-felszín távolság.

c A lineáris gyorsítóhoz csatlakoztatott kúpos kollimátor átmérője.

r A főtengelyre nyalábtengelyre merőleges tengelyen kívüli távolság.

d Mélység a vízben vagy a vízzel ekvivalens anyagban.

dnorm
Normalizálási mélység, általában a csúcsdózis (maximális dózis) átlagos
mélysége.

dcal
Kalibrálási mélység, a névleges lineárisgyorsító-output mérésére használják;
lehetséges a dnorm értékkel azonos érték használata.

Mérési pontosság

A jelen felhasználói kézikönyvben meghatározott mérések elegendőek a Brainlab
dózisalgoritmusok meghatározott pontosságának eléréséhez. Ha javítani szeretné a
dózisszámítás pontosságát, különösen figyelmesen végezze el a méréseket, ismételje meg
azokat, válassza ki a legjobb eredményeket (pl. a legalacsonyabb zajút), és átlagolja azokat. A
mezőmérethez, mélységhez vagy sugárirányhoz javasoltnál finomabb lépésköz, bár nem tilos, de
nem javítja jelentősen a dózispontosságot.

Az összes Brainlab dózisalgoritmus pontossága közvetlenül függ a nyalábadatmérések
pontosságától és tartományától. Biztosítani kell, hogy a nyalábadat-mérések lefedjék a
mezőméretek és mélységek tartományát, amelyet az ezt követő besugárzástervezéshez
használnak majd. Ez különösen érvényes a szórásfaktorok, radiális profilok és
mélydózisok mérésére.

Első lépések
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A pontos eredményekhez különösen figyelmesen kell beállítania a lineáris gyorsítót és a
motorizált víztartályt. A sugárnyaláb főtengelyének pontosan függőlegesnek kell lennie,
azaz a vízfelszínre merőlegesnek. A detektor mozgási irányát minden esetben pontosan be
kell állítani a vízfelszínhez és a sugárnyaláb főtengelyéhez.

Adatkorrekció

Korlátozott mértékű adatkorrekció engedélyezett a kis hibák kiküszöböléséhez a mérési adatok
felvétele közben. Az ilyen korrekciókkal azonban óvatosan kell bánni. Mindig jobb úgy mérni az
adatokat, hogy ne legyen szükség további adatkorrekció elvégzésére.

Nyalábprofil ellenőrzése

A kórház fizikusának felelőssége minden újonnan létrehozott vagy módosított nyalábprofil
(készülékprofil) megfelelő ellenőrzése. Ennek tartalmaznia kell egymáshoz illesztett tesztelést
minden, klinikai gyakorlatban használandó besugárzás modalitásra és besugárzási körülményre.
Mindig nézze meg az érvényes országos vagy nemzetközi ajánlásokat a minőségellenőrzés
vonatkozásában (pl. IAEA TRS-430).

Felelősség

Amikor a mért adatokat elküldik a Brainlab-hoz, a Brainlab-nak nincs lehetősége ellenőrizni
a következők helyességét:
• bármely, felhasználótól kapott adat és
• bármely, felhasználónak visszaküldött adat helyességét

A kapott adatokon alapuló bármilyen Brainlab visszajelzés vagy ajánlás magától az adat
helyességétől függ. Ha a kapott adatokat a Brainlab feldolgozta, és visszaküldte a
felhasználónak, az semmiképpen sem biztosítja, hogy a visszaküldött adatok helyesek.
Teljes mértékben a felhasználó felelős a Brainlab által visszaküldött adatok helyességének
ellenőrzéséért, és bármilyen, a Brainlab által adott visszajelzés vagy ajánlás helyességének
ellenőrzéséért. A felhasználónak validálnia kell a Brainlab által visszaküldött adatok
biztonságosságát és hatékonyságát a páciens besugárzása előtt. Az a tény, hogy a
Brainlab esetleg feldolgozott bizonyos adatokat, nem befolyásolja a felhasználó teljes
felelősségét a végleges nyalábprofil helyességére vonatkozóan.
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10.1.1 Javasolt berendezés

Háttér

A következő berendezés szükséges a javasolt mérések elvégzéséhez.

Berendezés

Komponens Magyarázat

Motorizált víztar-
tály

A tartálynak túl kell terjednie legalább 50 mm-rel a mért mezőméret mind a
négy oldalán a mérési mélységben. Legalább 50 mm-rel túl kell terjednie a
maximális mérési mélységen is. Egy 100 x 100 mm²-es, legtöbb 250 mm
mélységű standard mezőmérethez több mint 250 x 250 mm²-es alapterületű
fantom és legalább 300 mm vízmélység szükséges.

Kalibrált kamra

Szükséges egy kalibrált, hengeres ionizációs kamra, melynek térfogata lega-
lább 0,125 cm3, de nem több mint 0,6 cm3. A mérés effektív pontját az érvé-
nyes nemzetközi dozimetria szabványok alapján (pl. IAEA TRS-398) és a
detektor gyártójának megfelelő ajánlásai alapján kell meghatározni.

Ionizációs kamra

Egy hengeres ionizációs kamra 0,125 cm³-es vagy kisebb üregtérfogattal. A
mérés effektív pontját az érvényes nemzetközi dozimetria szabványok alap-
ján (pl. IAEA TRS-398) és a detektor gyártójának megfelelő ajánlásai alapján
kell meghatározni.

Nagy felbontású
detektor

Egy nagyon kicsi detektor szükséges a nagy felbontású profil mérésekhez és
a kis mezők dozimetriájához. A Brainlab árnyékolatlan sztereotaktikus dióda
használatát javasolja.

Jegyezze meg, hogy a detektor érzékenysége függhet az orientációtól. Tartsa be a
dozimetriai berendezés gyártója által megadott specifikációkat és ajánlásokat.

A kiegyenlítő szűrő nélküli (nem sima) sugárnyalábok nagy gradiense miatt nem ajánlott
0,125 cm3-nél nagyobb üreg térfogatú ionizációs kamrák használata (pl. Farmer kamrák 0,6
cm3-es térfogattal) a dózismérésekhez.

Első lépések
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10.1.2 Általános mérési követelmények

Háttér

A következő rész leírja a kerek sztereotaktikus kollimátorokkal végzett sugársebészet körkúp-
dózisalgoritmusához bemenetként szükséges méréseket.

Minimális mérési követelmények

• Lineáris gyorsító névleges outputja (NLout) 100 x 100 mm2-es mező esetén
• Mindegyik kör alakú kollimátor esetén:

- Tengelyen kívüli arány (OAR) táblázata.
- Szövet-fantom arány (TPR) táblázata.
- St szórás.

Az OAR, TPR és Scatter St méréseit az összes kör alakú sztereotaktikus kollimátor esetén
azonos primer blendepofa-mezőméret beállításával KELL végezni (részleteket lásd: 256.
old.).

Ügyeljen arra, hogy kúp csatlakoztatásakor az MLC mindig ugyanabban a helyzetben
legyen.

Adatbevitel

A kórház fizikusának felelőssége, hogy megadja az adatokat a Beam Profile Editor/Physics
Administration alkalmazásban.
A Beam Profile Editor/Physics Administration használatával kapcsolatos további információk a
megfelelő Brainlab tervezőprogram felhasználói kézikönyvében találhatók.
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10.1.3 Primer blendepofa-beállítások a körkúpokkal való használathoz

Háttér

Fontos szemrevételezéssel ellenőrizni, hogy a kúpos kollimátor árnyékolt központi részén kívüli
területet teljesen fedik-e a blendepofák. A modellek és a kúpos kollimátorapertúra tartománya
jelentősen eltér mindegyik felhasználónál.
A Brainlab kúpos kollimátor esetén a lehetséges beállítási pontatlanságokból (mechanikus
kollimátorbeállítás, blendepofa-pozicionálás és egyéb tűrések) eredő, a mezők széleinél fellépő,
kúpos kollimátoron kívüli sugárzás vagy szivárgás elkerüléséhez a Brainlab a következő
táblázatokban felsorolt blendepofa-beállítások használatát javasolja: 256. old. Ha helyesen
alkalmazza, akkor ezek a beállítások segítik a blendepofa által meghatározott mezőméret szűken
tartását a legnagyobb kúpos kollimátor körül.

Az árnyékolás ellenőrzése

A használt blendepofa által meghatározott mezőmérettől eltekintve a Brainlab megfelelő filmteszt
használatát javasolja a javasolt központi sugárnyalábon kívüli, kúpos kollimátoron keresztüli teljes
árnyékolás ellenőrzéséhez és dokumentálásához.
Kérjük, tartsa észben, hogy a blendepofa által meghatározott mezőt centrálni kell a sugárnyaláb
főtengelyéhez, és azonos blendepofa-poziciót kell használni az összes kúpos kollimátorhoz. Ha a
kezdeti nyalábadat felvétele után módosítani kívánja a blendepofa-poziciókat, akkor meg kell
határoznia, milyen fokú blendepofa-pozíció illesztése szükséges bizonyos nyalábprofilok
újraméréséhez.

A Brainlab kúpos kollimátorok alkalmazásakor a nem szándékolt szivárgó sugárzás
elkerüléséhez a blendepofa méretnek kisebbnek vagy egyenlőnek kell lennie 40 x 40 mm2-
rel a Novalis (nem-Novalis Tx) esetén, és kisebbnek vagy egyenlőnek kell lennie
56 x 56 mm2-rel az összes többi lineáris gyorsító esetén (beleértve a Novalis Tx-t). A nem-
Brainlab kúpos kollimátorokat lásd a kúpos kollimátor gyártójától kapott dokumentumban.

Biztosítsa, hogy a blendepofák ne fedjék le a kör alakú kollimátor nyílását. A Brainlab azt
javasolja, hogy a blendepofa-mérete legyen nagyobb vagy egyenlő a legnagyobb kúpos
kollimátor átmérője plusz 5 mm-rel, de még mindig legyen a javasolt maximális mezőméret
határértékén belül.

Kollimátorátmérők és blendepofa-méretek

Novalis Classic berendezéssel használt Brainlab kú-
pos kollimátorok

Az összes többi lineáris gyorsítóval (beleértve: Nova-
lis Tx, Novalis TrueBeam STx) használatos Brainlab
kúpos kollimátorok

A felhasználás helyén
alkalmazott legnagyobb
kúpos kollimátorátmérő
[mm]

Az összes kúpos kollimátorhoz
javasolt blendepofával mega-
dott mezőméretek [mm²]

A felhasználás helyén
alkalmazott legnagyobb
kúpos kollimátorátmérő
[mm]

Az összes kúpos kollimátorhoz
javasolt blendepofával mega-
dott mezőméretek [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

22,5 28 x 28 17,5 24 x 24

25 30 x 30 18 24 x 24

Első lépések
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Novalis Classic berendezéssel használt Brainlab kú-
pos kollimátorok

Az összes többi lineáris gyorsítóval (beleértve: Nova-
lis Tx, Novalis TrueBeam STx) használatos Brainlab
kúpos kollimátorok

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 Lineáris gyorsító abszolút kalibrálása

Névleges lineárisgyorsító-output mérése

A dózisalgoritmusok bemenő adatként igénylik a monitoregységek és a vízben elnyelt dózis
közötti összefüggést adott nyalábminőséghez referenciakörülmények között (lásd: 319. old.).
Ez az összefüggés névleges lineárisgyorsító-outputként kerül meghatározásra
NLout = D(ccal, dcal, SSDcal) / MU
és Gy/100 MU egységben kell megadni, ahol:
• a kalibráló mezőméret ccal
• a kalibrálási mélység dcal
• a kalibrációhoz használt forrás-felszín távolság SSDcal

Vízfantom és kamra beállítása

36. ábra 
• A névleges lineárisgyorsító-output mérésnek megfelelő kalibrált kamrát kell használnia (lásd

47. old.).
• Állítsa be a vízfantomot úgy, hogy az izocentrum a víz felszínén legyen (SSD = SID), és az

aktív kamratérfogat referenciapontja kerüljön az izocentrumba (beállítási pozíció, mélység = 0
mm).

• Mérési célokból a kamrát függőlegesen mozgatják lefelé 100 mm mélységig.

Munkafolyamat

A Brainlab elfogadott gyakorlati kódex követését javasolja (pl.: IAEA TRS-398 vagy AAPM
TG-51). Alternatívaként az alább leírt eljárás is használható.

Lépések

1. Állítsa be a vízfantomot úgy, hogy az izocentrum a víz felszínén legyen
(SSD = SID = 1000 mm).

2. Állítsa be az aktív kamratérfogat középpontját, hogy egybeessen az izocentrummal (a víz
felszínével) és jelölje meg nulla mélységként (lásd: 36. ábra).

Lineáris gyorsító abszolút kalibrálása
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Lépések

3. Mozgassa a kamrát a dcal kalibrálási mélységre (pl.: dcal = 100 mm).

4. Állítsa be a blendepofa és MLC nyílást 100 x 100 mm2-re.

5.

• Adjon 100 MU-t és olvassa le a dózis értéket Gy-ben (alkalmazza az összes szükséges
konverziót és korrekciót; pl.: a kamratípust, nyalábminőséget, hőmérsékletet, nyomást
stb.).

• Az eredménynek Gy/100 MU-ben kell lennie.

6. Javasoljuk minden mérés háromszori megismétlését és az átlagérték használatát a pon-
tosság növelése érdekében.

Mérési eredmények megadása

Szoftver Szükséges értékek a Beam Profile Editor/Physics Administration al-
kalmazásban

BrainSCAN Beam
Profile Editor egé-
szen 5.x verzióig

A Clarkson alatt a General Settings oldalon:
• A mért névleges lineárisgyorsító-outputot a Nominal Linac Output

mezőben.

iPlan RT Dose Beam
Profile Editor 7.x/
Physics Administra-
tion alkalmazással

Adja meg a következőket a Circular Cone alatt a Circular Cone Set-
tings oldalon:
• A mért névleges lineárisgyorsító-outputot a Nominal Linac Output

mezőben.

iPlan RT Dose 4.5
(vagy újabb verzió)
Physics Administra-
tion alkalmazással

Adja meg a következő adatokat a Properties párbeszédablak Circular
Cone fülén:
• A mért névleges lineárisgyorsító-outputot a Nominal Linac Output (Li-

neáris gyorsító névleges outputja) mezőben. Fontos: Az SSD és a
névleges lineárisgyorsító-output mérési eredményei nincsenek megad-
va a Circular Cone fülön. A lineáris gyorsító névleges outputjának be-
állítása bele van foglalva a teljes szórási értékbe, lásd 260. old..

Pontosság biztosítása

Használható az SSD = 1000 mm és dcal = 100 mm kalibrálási mélységtől eltérő beállítás is. Az
NLOut és a szórási referencia dózis mérési értékeit azonban

D 100 100mm2 r 0= dcal, ,( )

ugyanazzal az SSD-vel és azonos mélységnél kell mérni (lásd: 260. old.).

Ahhoz, hogy pontos vízben elnyelt dózist kapjon, alkalmaznia kell több korrekciót a
leolvasott dózisértéken, pl.: a nyalábminőség (lineáris gyorsító energia), nyomás,
hőmérséklet és polaritás. Nézze meg a dózismérő berendezéssel kapott dokumentációt és
az országában alkalmazott nemzeti szabványokat.
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10.3 Szórásfaktorok (Output faktorok)

Háttér

A szórásfaktor veszi figyelembe a sugarak gyengülésé, ami a kollimátor kollimáló hatásának
tulajdonítható a nyitott mezősugárzáshoz képest.

Beállítás a szórás (relatív output tényező) méréséhez

• Használjon nagy felbontású detektort a 254. old. fejezetben meghatározottak szerint, hogy
pontos adatokat kapjon a kis mezőkhöz.

• Kalibrálja újra az vízfantom x/y/z koordinátáit, amikor a detektort vagy az irányítását
megváltoztatja.

• Határozza meg a dnorm normalizálási mélységet. A normalizálási mélységet általában úgy
választják, hogy a csúcsdózis átlagos mélysége legyen (dnorm = 15 mm 6 MV-os
röntgennyalábnál). További részletek itt: 263. old.

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

Scatter Reference

D(30x30,
SSDcal, dcal)

e.g.
SSDcal = 1000
dcal= 100

mlc

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)

37. ábra 
Mivel a körkúp szórási mérései más beállítással és más detektorral kerülnek elvégzésre, mint a
lineáris gyorsító névleges outputjának abszolút dózis mérései (lásd: 258. old.), a két mérést, ① és
④, referencia mérésekkel kell összekapcsolni (② és ③). A Brainlab a lánckapcsolásos módszer
követését javasolja egy közbeeső mezőméret használatával (pl. 30 x 30 mm²) a kis mezőkhöz
használt nagy felbontású detektor és a kalibrált ionizációs kamra közötti átmenethez. Ha a
kalibrált kamra túl nagy a 30 x 30 mm²-es mezőmérethez, a láncba egy további (közbeeső)
ionizációs kamrát kell beiktatni, lásd Ⓐ alább.

Sz. Komponens

①
A lineáris gyorsító névleges output mérésének beállítása (lásd 258. old.):
• Általában nem izocentrikus beállítás
• Kalibrált ionizációs kamra

Ⓐ

Opcionális: ionizációs kamra referencia mérés:
• Ugyanaz a fantombeállítás, mint ①
• Ugyanaz a mezőméret, mint ①
• Ionizációs kamra közbeeső mérete

Szórásfaktorok (Output faktorok)
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Sz. Komponens

②

Szórási referencia mérés beállítás:
• Ugyanaz a fantombeállítás, mint ①
• Különböző MLC / blendepofa-mezőméret, pl. 30 x 30 mm²
• Ugyanaz a detektor, mint az ① pontban

③
Szórási referencia mérés beállítás:
• Ugyanaz a beállítás, mint ②
• Ugyanaz a detektor, mint amit a körkúp szórási méréseihez használtak ④

④
Körkúp szórási mérések:
• Izocentrikus beállítás, ahol a mélység = dnorm
• Használja a nagy felbontású detektort, ahogy itt meg van adva: 254. old.

Munkafolyamat

Lépések

1.
Pozicionálja a detektort a dnorm mélységnél az izocentrumban (SSD = 1000 mm - dnorm).
Lásd: ④, 37. ábra.

2. Adjon 100 MU-t.

3.
Végezzen három mérést mindegyik kollimátor esetén, és használja az átlagos értéket a
pontatlan dózisleadás/mérés számításához. Tartsa a blendepofákat ugyanabban a pozíci-
óban, mint a PDD/TPR és OAR mérése esetén.

4.

Mérje meg a dózist a szórási referencia beállításban a nagy felbontású detektorral. Lásd
③ fent.
• SID = SSD = 1000 mm
• Mélység = dcal
• Mezőméret = 30 x 30 mm

5.

Mérje meg a dózist a szórási referencia beállításban az ionizációs kamrával. Lásd ② fent.
• SID = SSD = 1000 mm
• Mélység = dcal
• Mezőméret = 30 x 30 mm

6.

Mérje meg a dózist a névleges lineárisgyorsító-output beállításban az ionizációs kamrá-
val, ahogy itt le van írva: 258. old. Lásd ① fent.
• SID = SSD = 1000 mm
• Mélység = dcal
• Mezőméret = 100 x 100 mm

7. Javasoljuk minden mérés háromszori megismétlését és az átlagérték használatát a pon-
tosság növelése érdekében.

Mérési eredmények megadása

A Beam Profile Editor/Physics Administration alkalmazásban válassza a Scatter beállítást az
Input Values alatt, és adja meg a megfelelő értékeket.

Pontosság biztosítása

Egyetlen mérésnek sem szabad túllépnie a detektor gyártója által megadott mezőméret
specifikációkat.
Az St(c) teljes szórásfaktor a c kollimátor esetén a következőképp határozható meg:
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St (c) =
DHRD(c, dnorm )

D (30 × 30 mm 2 , dcal )
×

DIC(30 × 30 mm 2 , dcal )
DIC(100 × 100 mm 2 , dcal )HRD

DHRD és DIC a leolvasott dózisértékek a nagy felbontású detektor, illetve az ionizációs kamra
használata esetében.
MEGJEGYZÉS. Fontos: Az St(c) mindegyik kollimátorhoz külön mérendő ugyanazzal a
blendepofa-pozícióval.
 

Ne használja közvetlenül az ionizációs kamrát a körkúp-mérés beállításhoz. A pontos
kismezős dozimetriához ez túl nagy.

Szórásfaktorok (Output faktorok)
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10.4 Mélydózisgörbe

Háttér

A mélydózis a következő opciók egyikével mérhető meg:

Opció Magyarázat

PDD (százalékos
mélydózis)

A vízfantom fix. A PDD értékeket a detektor függőleges mozgatásával
mérik a főnyaláb mentén.

TPR (szövet-fantom
arány)

A detektor pozíciója az izocentrumban van. A TPR értékeket a vízszint
(vízfelszín) változtatásával mérik.

Normalizálási mélység

A mélydózisok maximális dózist mutatnak egy adott mélységben, amely egyebek között függ a
kollimátor méretétől. A dózisszámításhoz használt algoritmus azonban az összes adat azonos
mélységben való normalizálását igényli. Ebben a részben ez a mélység a dnorm. A normalizálási
mélységet általában úgy választják, hogy a csúcsdózis átlagos mélysége legyen (dnorm = 15 mm
6 MV-os röntgennyalábnál). Ezt a normalizálási utasítás követve előfordulhat, hogy néhány
grafikon meghaladja az egységet.
MEGJEGYZÉS. A TPR/PDD értékek önkényesen normalizálhatók, mivel ezt a dózisalgoritmus
szabályozza.
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10.4.1 PDD mérése

Beállítás a százalékos mélydózis méréséhez

• Használja a releváns nagy felbontású detektort (lásd: 254. old.) egy kis aktív térfogattal, hogy
nagy térbeli felbontást kapjon.

• Kalibrálja újra az vízfantom x/y/z koordinátáit, amikor a detektort vagy az irányítását
megváltoztatja.

38. ábra 

Munkafolyamat

Lépések

1.

Állítsa be a vízfelszínt a kiválasztott SSD-hez. Mi az SSD = 1000 mm - dnorm érték hasz-
nálatát javasoljuk (ugyanaz az SSD mint a kúp-szórási mérések esetében).
MEGJEGYZÉS. Az SSD = 1000 mm érték is használható.
 

2. Használja a vízfantom-szoftvert a mélységek méréséhez 0-tól a kívánt mélységig (lega-
lább 250 mm); lásd: 38. ábra

3.
• Aktiválja a folyamatos lineárisgyorsító-besugárzást.
• A detektornak a mozgás közben folyamatosan kell mérnie.

4.

• Ha a mérőrendszer nem támogatja a folyamatos adatdetektálást, akkor javasoltak a kö-
vetkező mélységek a PDD profil rekonstrukciójához (egy 6 MV-os sugárnyalábnál): 0,
5, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 mm.

• Használja a vízfantom-szoftvert a mélységek méréséhez 0-tól a kívánt mélységig.
• Használjon 1 mm-es lépésközt 0 - 50 mm-es mélységnél. Nagyobb mélységek esetén

1 mm-esnél nagyobb, illetve 5 mm-es lépésköz is használható.
• Nagyobb energiájú fotonsugaraknál a mélységet a mélydózisgörbe várt változása sze-

rint kell módosítani.

Mélydózisgörbe
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Mérési eredmények megadása

Szoftver Szükséges lépések

BrainSCAN Be-
am Profile Editor
egészen 5.x ver-
zióig

1. A PDD adatokat először át kell konvertálni TPR adatokká. A következő
megközelítéseket lehet használni:

TPR d c,( ) PDD d c SSD, ,( )
100

--------------------------------------- SSD d+
SSD dnorm+
------------------------------ 
  2
⋅=

Ez a megközelítés azt feltételezi, hogy a fantomszórás nem függ az SSD-től.

A dnorm normalizálási mélységet (milliméterben) a Normalization Depth me-
zőben.
Csak TPR adatok adhatók meg a TPR táblázatokban.

iPlan RT Dose
Beam Profile
Editor 7.x/
Physics Admi-
nistration alkal-
mazással

• A PDD értékek önkényesen normalizálhatók. Egy közös referenciamély-
séghez vagy maximumhoz való normalizálás azonban leegyszerűsítheti a
konzisztencia-ellenőrzéseket. Az esés mértéke például könnyen összeha-
sonlítható.

• Az összes kollimátorra vonatkozó PDD érték mélységi koordinátaértéké-
nek azonosnak kell lennie.

• A TPR-ré konvertálást az iPlan RT Dose végzi az SSD és dnorm értékek-
kel.

• Beam Profile Editor: adja meg az SSD-t a Circular Cone alatt a Circular
Cone Settings oldalon.

• Physics Administration: adja meg az SSD-t a Depth Dose alatt a Pro-
perties párbeszédablak Circular Cone lapján.

Adja meg a mélydózisértékeket bemeneti értékekként, és határozza meg a Values are ... alatt,
hogy az adatok a TPR vagy a PDD megközelítésen alapulnak-e.

Pontosság biztosítása

• A vízfelszín hajlása (kapillárishatások) miatti hibák megakadályozása érdekében mozgassa a
kamrát lentről felfelé.

• Tartsa a blendepofákat ugyanabban a pozícióban, mint amelyet a szórás és a tengelyen kívüli
arányok méréseihez használt.

• A PDD profilokat mindegyik kollimátorhoz külön kell mérni ugyanazon blendepofa-pozícióval.

Ne használjon túl nagy ionizációs kamrát a pontos kismező-dozimetriához.
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10.4.2 TPR mérés

Beállítás a szövet-fantom arány méréséhez

• Használja a releváns nagy felbontású detektort (lásd: 254. old.) egy kis aktív térfogattal, hogy
nagy térbeli felbontást kapjon.

• Kalibrálja újra az vízfantom x/y/z koordinátáit, amikor a detektort vagy az irányítását
megváltoztatja.

39. ábra 

Munkafolyamat

Lépések

1. Pozícionálja a detektort az izocentrumnál.

2. Hozza szintbe a vízfelszínt az aktív detektortérfogattal.

3.
• Aktiválja a folyamatos lineárisgyorsító-besugárzást.
• A detektornak folyamatosan kell mérnie, miközben a tartály 250 mm-es vízszintre töltő-

dik az izocentrum felett (lásd: 39. ábra).

4.

• Ha a mérőrendszer nem támogatja a folyamatos adatdetektálást, akkor javasoltak a kö-
vetkező mélységek a TPR profil rekonstrukciójához (egy 6 MV-os sugárnyalábnál): 0, 5,
8, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 mm.

• Nagyobb energiájú fotonsugaraknál a mélységet a mélydózisgörbe várt változása sze-
rint kell módosítani.

Mélydózisgörbe
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Mérési eredmények megadása

Szoftver Szükséges értékek a Beam Profile Editor/Physics Administration al-
kalmazásban

BrainSCAN Beam
Profile Editor egé-
szen 5.x verzióig

• A fent meghatározott TPR értékek közvetlenül használhatók.
• A Clarkson alatt a General Settings oldalon adja meg a dnorm norma-

lizálási mélységet (milliméterben) a Normalization Depth mezőben.

iPlan RT Dose Beam
Profile Editor (7.x
vagy újabb verzió)
vagy Physics Admi-
nistration alkalma-
zással

• Ebben az esetben nincs szükség SSD értékre.
• Mivel a körkúp beállításokat nem lehet üresen hagyni, használja az

SSD = 1000 mm vagy SSD = 1000 mm - dnorm értékeket.

Adja meg a mélydózisértékeket bemeneti értékekként, és határozza meg a Values are ... alatt,
hogy az adatok a TPR vagy a PDD megközelítésen alapulnak-e.

Pontosság biztosítása

• Tartsa a blendepofákat ugyanabban a pozícióban, mint amelyet a szórás és a tengelyen kívüli
arányok méréseihez használt.

• A TPR értékek tetszés szerint normalizálhatók. Egy közös referenciamélységhez vagy
maximumhoz való normalizálás azonban leegyszerűsítheti a konzisztencia-ellenőrzéseket. Az
esés mértéke például könnyen összehasonlítható.

• Az összes kollimátorra vonatkozó TPR érték mélységi koordináta-értékének azonosnak kell
lennie.

• A TPR profilokat mindegyik kollimátorhoz külön kell mérni ugyanazon blendepofa-pozícióval.

Ne használjon túl nagy ionizációs kamrát a pontos kismező-dozimetriához.
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10.5 Tengelyen kívüli arány mérése

Beállítás az OAR méréshez

• Használja a releváns nagy felbontású detektort (lásd: 254. old.) egy kis aktív térfogattal, hogy
nagy térbeli felbontást kapjon.

• Kalibrálja újra az vízfantom x/y/z koordinátáit, amikor a detektort vagy az irányítását
megváltoztatja.

40. ábra 

Munkafolyamat

Lépések

1. Állítsa be a detektort az izocentrum szintjénél, 75 mm-rel a vízfelszín alá.

2. Tartsa a blendepofákat ugyanabban a pozícióban, mint a Szórás és a PDD/TPR mérése
esetén.

3.

• Ha automatikus dózismérő rendszert használ, alkalmazzon folyamatos dózismérést,
hogy a legpontosabb és folyamatos OAR grafikont kapja.

• Ha nem használható automatikus rendszer, ellenőrizze, hogy 0,5 mm-es lépésközzel
mérjen a meredek dózisesés területén, és 3 - 5 mm-enként a dózisgörbe sík részeinél
addig, amíg a dózis a maximális dózis 2%-a alá nem esik.

4. Mérje a profilt a pozitív és negatív tartományban.

Tengelyen kívüli arány mérése
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Mérési eredmények megadása

Szoftver Szükséges lépések

BrainSCAN Beam
Profile Editor egé-
szen 5.x verzióig

A tengelyen kívüli arány definíciója szerint:

OAR c r d, ,( ) D c r d, ,( ) D c r 0= d, ,( )=

• Normalizálja az adatokat a főnyalábban r = 0 mért dózishoz.
• Átlagolja a megfelelő adatpontokat a negatív és pozitív ágból.
• A Beam Profile Editor alkalmazásban válassza ki az OAR lehetősé-

get az Input Values alatt, és adja meg a megfelelő értékeket.

iPlan RT Dose Beam
Profile Editor (7.x
vagy újabb verzió)
vagy Physics Admi-
nistration alkalma-
zással

Átlagolja a megfelelő adatpontokat a negatív és pozitív ágból.
• A dózisprofilok önkényesen normalizálhatók.
• Ha azonban az r = 0 főnyalábban mért dózishoz normalizálja, az le-

egyszerűsíti a konzisztencia-ellenőrzéseket (pl. a profilszélesség na-
gyon könnyen ellenőrizhető).

Pontosság biztosítása

• Az összes kollimátornak azonos sugárirányú koordináta-értékekkel kell rendelkeznie.
• Az OAR profilokat mindegyik kollimátorhoz külön kell mérni ugyanazon blendepofa-pozícióval.

MEGJEGYZÉS. Alternatívaként az OAR dozimetriás filmekkel is mérhető a vízzel ekvivalens
anyagon belül, lásd: 40. ábra Használjon elég visszaszóró anyagot a film alatt.
 

Ne használjon túl nagy ionizációs kamrát a pontos kismező-dozimetriához.

KÖRKÚP: ÁLTALÁNOS NYALÁBADATOK MÉRÉSE

Műszaki használati útmutató rev.: 1.8 A Brainlab fizikai alapelvei 269



Tengelyen kívüli arány mérése

270 Műszaki használati útmutató rev.: 1.8 A Brainlab fizikai alapelvei



11 KÖRKÚP: NYALÁBADATOK
ELLENŐRZÉSI ADATAI

11.1 Lineáris gyorsítók általános nyalábadatai

Ellenőrzési lista (Brainlab FORM 09-638 Excel sablon)

MEGJEGYZÉS. A körkúp a BrainSCAN-ben és az iPlan RT 4.1-ben és annak újabb verzióiban
van támogatva.
 

Feladat Berendezés Kész

Névleges lineárisgyorsító-output (NLOut)
Excel sablon módszerhez lásd: 258. old., Nyersadat módszerhez lásd: 277.
old.

Kalibrált kamra ☐

Relatív output faktor (Szórás)
Excel sablon módszerhez lásd: 260. old., Nyersadat módszerhez lásd: 278.
old.

Nagy felbontású detektor ☐

PDD/TPR mérés
Excel sablon módszerhez lásd: 263. old., Nyersadat módszerhez lásd: 278.
old.

Nagy felbontású detektor ☐

Tengelyen kívüli arány
Excel sablon módszerhez lásd: 268. old., Nyersadat módszerhez lásd: 279.
old.

Nagy felbontású detektor ☐

Készítse el a nyalábprofilt (BrainSCAN):
• Adja meg az azonosítót, az energiát, az NLOut-ot, a normalizálási mélysé-

get és a blendepofa-mezőt
• Mindegyik kúpos kollimátor esetén: adja meg az St szórást és illessze be

az OAR és TPR/PDD táblázatokat

Beam Profile Editor 5.x ☐

Készítse el a nyalábprofilt (iPlan RT Dose 4.x):
• Adja meg az azonosítót és az energiát (Általános beállítások)
• Adja meg az NLOut-ot, a normalizálási mélységet és az SSD-t (Körkúp-be-

állítások)
• Készítse el az St szórás, OAR és TPR/PDD táblázatokat (Excel lap), és il-

lessze be a Beam Profile Editor alkalmazásba

Beam Profile Editor 7.x ☐

Készítse el a nyalábprofilt (iPlan RT Dose 4.5 vagy újabb verzió):
• Gépelje be az azonosítót (Machine Selection lap).
• Válasszon gyorsítót és energiát (Machine Selection lap).
• Adja meg a szórás-mérési mélységet és a PDD-SSD értéket, valamint az

NLOut értéket (Circular Cone lap). Töltsön ki minden lapot és zárja be a
tulajdonság párbeszédablakot.

• Készítse elő az St szórás, OAR és TPR/PDD táblázatokat (Excel lap),
majd illessze be a Physics Administration-ba.

Physics Administration
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12 NYALÁBADATOK
BEGÉPELÉSE ÉS
FELDOLGOZÁSA A
PHYSICS
ADMINISTRATION
ALKALMAZÁSBAN

12.1 Nyersadat a Fizikai adatok kezelőjében

Általános információk

A Physics Administration Raw Data módja lehetővé teszi, hogy a feldolgozás előtt begépelje a
mért nyalábadatokat. A Raw Data mód miatt többé nem szükséges összegyűjtenie az adatokat
Excel sablonban.
Ha a Physics Administration használja, a nyersadatokat nyalábprofilokká lehet átalakítani,
amelyeket majd a készülékprofilokkal együtt fel lehet használni besugárzástervezéshez.
Részletekért lásd Program felhasználói kézikönyv, Physics Administration
Fontos: Jelenleg ez a lépés opcionális. Bizonyos rendszereknél és energiáknál az Excel
sablonokra továbbra is szükség van a nyalábadatok feldolgozásához, lásd a részleteket: 28. old.
Ez a fejezet a különbségekre összpontosít, tekintettel az Excel sablon munkafolyamatra. Ezért azt
javasoljuk, hogy a Raw Data mód használata előtt olvassa el a vonatkozó Általános nyalábadatok
mérése fejezetet.
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12.1.1 Ceruzanyaláb

Általános információk

A következők eltérnek a Ceruzanyaláb Raw Data módban az Excel sablon megközelítéssel
szemben:
• A mélydózisprofiloknak lehetnek egyéni mélység koordináta értékeik minden mezőméretre.
• A diagonális profiloknak lehetnek egyéni sugárkoordináta értékeik minden mélységre.
• Néhány MLC esetében a diagonális profil mérésének mezőmérete megváltozott, lásd: 275.

old.
• A diagonális profilokat a Physics Administration alkalmazásban kell feldolgozni a radiális

faktorok kinyerésére.
• A transzverzális profiloknak lehetnek egyéni koordináta értékeik minden mélységre.
• A transzverzális profilokat be kell gépelni és fel kell dolgozni a Physics Administration

alkalmazásban a forrásfüggvény korrekciójának és a radiológiai eltolás paramétereinek
meghatározásához.

Névleges lineárisgyorsító-output és háttérszivárgás

A mérési utasítások beállítása és a munkafolyamat itt van leírva: 49. old. és 52. old.
A lineáris gyorsító névleges outputjának adatait a Ceruzanyaláb nyersadat kezelőfelület Nominal
Linac Output párbeszédablakában kell megadni:

Lépések

1.
Adja meg a lineáris gyorsító abszolút kalibrálását, meghatározva a forrás-felszín távolsá-
got, a mérési mélységet, a normalizálási mezőméretet és a névleges lineárisgyorsító-out-
putot.

2. A Többlemezes háttér részben adja meg a Nyitott blendepofák szivárgása és a Zárt blen-
depofák szivárgása adatokat.

Szórásfaktorok (Output faktorok)

A mérési utasítások beállítása és a munkafolyamat itt van leírva: 56. old. A mérési eredmények
begépeléséhez, a Scatter Data párbeszédablakban adja meg a forrás-felület távolságot (SSD) és
a szórás mérésének mérési mélységét.
Fontos: Ezeknek az értékeknek meg kell egyezniük a lineáris gyorsító névleges output mérése
SSD-jével és mérési mélységével. Ellenkező esetben lehetetlen nyalábprofilt generálni.
Ha szükséges, a párbeszédablak Szórás táblázat részében állítsa be az MLC és blendepofa-
méret értékeket és adja meg a szórási adatokat.
• Az itt: 69. old. megadott mintamátrix-táblázatban a szürke mezőket minden esetben meg kell

mérni.
• A fehér mezők képviselik az MLC és blendepofa kombinációit, amelyek nem javasoltak a

Brainlab besugárzástervező szoftverrel való használatra. Részletekért lásd 42. old.
• Ezért nem szükséges megmérni ezeket a nagyobb MLC mezőket. Helyette elegendő megadni

az utolsó kötelező mért értéket, pl.: 60 x 60 mm²-es blendepofa-beállítás esetén használhatja a
60 x 60 mm²-es MLC mező mért értékét (0,8710, lásd: 129. old.).

A beillesztés gombbal egyszerre beilleszthet egy egész szórás táblázatot. Ebben az esetben, az
MLC és a blendepofa-méretek automatikusan kiigazításra kerülnek. További részletekért lásd
Klinikai felhasználói kézikönyv, iPlan RT Dose.

Mélydózisgörbe

A mérési utasítások beállítása és a munkafolyamat itt van leírva: 54. old. A mélydózisprofilok
PDD-szerű vagy TPR/TPR-szerű beállításban mérhetők.
A mérési eredmények begépeléséhez:
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Lépések

1.
Határozza meg a mérési beállítást (PDD vagy TPR/TPR-szerű) a Depth Dose párbeszé-
dablakban. Ha egy PDD-szerű megközelítés került felhasználásra, a párbeszédablakban
meg kell adnia a PDD-mérés SSD-jét is.

2. Ha szükséges, az ellenőrzési terület Add és Remove gombjaival állítsa be a mélydózis
mezőméreteket.

3. Illessze be mindegyik mélydózisprofilt a megfelelő Depth Dose Profile párbeszédablak-
ba. Az egyes mezőméretekhez különböző koordináta értékek használhatók.

4.
A Paste Profiles funkcióval is beilleszthet egyszerre egy táblázatot több mezőméret
mélydózisával. Ebben az esetben, a mezőméretek automatikusan kiigazításra kerülnek.
További részletekért lásd Klinikai felhasználói kézikönyv, iPlan RT Dose.

5.
A mélydózisprofilok önkényesen normalizálhatók. Egy közös referenciamélységhez vagy
maximumhoz való normalizálás azonban leegyszerűsítheti a konzisztencia-ellenőrzése-
ket.

Diagonális radiális profilok

Az általános mérési utasítások beállítása és a munkafolyamat itt van leírva: 57. old. A diagonális
profilok PDD-szerű vagy TPR/TPR-szerű beállításban mérhetők.
Fontos: Ahhoz, hogy a Radiális faktor számításhoz alkalmas diagonális profilokat kapjon, a
következő (kiegészítő) MLC-ket nem kell leválasztani a diagonális profil méréséhez:
• Brainlab m3
• Siemens ModuLeaf

Az MLC lemezeket be kell húzni.
A mérési eredmények begépeléséhez:

Lépések

1.
Határozza meg a mérési beállítást (PDD vagy TPR/TPR-szerű) a Diagonal Profiles pár-
beszédablakban. Ha egy PDD-szerű megközelítés került felhasználásra, a párbeszédab-
lakban meg kell adnia a mérés SSD-jét is.

2. Ha szükséges, az ellenőrzési terület Add és Remove gombjaival állítsa be a mélysége-
ket.

3. Illesszen be minden diagonális profilt a megfelelő Diagonal Profile Data párbeszédablak-
ba. Az egyes mezőméretekhez különböző koordináta értékek használhatók.

4.
A Paste Profiles funkcióval is beilleszthet egyszerre egy táblázatot több mélység diago-
nális profiljával. Ebben az esetben, a mélységek automatikusan kiigazításra kerülnek. To-
vábbi részletekért lásd Klinikai felhasználói kézikönyv, iPlan RT Dose.

5. A diagonális profilok tetszés szerint normalizálhatók.

Minden diagonális profil (és mélydózis adat) megadása után ki lehet számolni a radiális
faktorokat. További részletekért lásd Klinikai felhasználói kézikönyv, iPlan RT Dose.

Transzverzális profilok

A mérési utasítások beállítása és a munkafolyamat itt van leírva: 63. old. és 62. old.
A mérési eredmények begépeléséhez:

Lépések

1.
Határozza meg a mérési beállítást (PDD vagy TPR/TPR-szerű) a Transversal Profiles
párbeszédablakban. Ha egy PDD-szerű megközelítés került felhasználásra, a párbeszé-
dablakban meg kell adnia a mérés SSD-jét is.

2. Ha szükséges, az ellenőrzési terület Add és Remove gombjaival állítsa be a mélysége-
ket.
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Lépések

3.
Illesszen be minden transzverzális profilt a megfelelő Transversal Profile Data párbeszé-
dablakba. Az egyes mélységekhez és irányokhoz különböző koordináta értékek használ-
hatók.

4.
A Paste Profiles funkcióval is beilleszthet egyszerre egy táblázatot több mélység transz-
verzális profiljával. Ebben az esetben, a mélységek automatikusan kiigazításra kerülnek.
További részletekért lásd Klinikai felhasználói kézikönyv, iPlan RT Dose.

5. A transzverzális profilok tetszés szerint normalizálhatók.

Minden transzverzális profil megadása után (és a radiális faktorok kiszámítása után) ki lehet
számítani a forrásfüggvény korrekcióját és a radiológiai lemezeltolás paramétereit. További
részletekért lásd Klinikai felhasználói kézikönyv, iPlan RT Dose.

Dinamikus lemezeltolás

A mérési utasítások beállítása és a munkafolyamat itt van leírva: 65. old.
A Dinamikus lemezeltolás párbeszédablakban adja meg a dinamikus lemezeltolás mérés
eredményeit.
A dinamikus lemezeltolást a Dinamikus lemezeltolás párbeszédablakban lehet kiszámítani.

Nyersadat a Fizikai adatok kezelőjében

276 Műszaki használati útmutató rev.: 1.8 A Brainlab fizikai alapelvei



12.1.2 Körkúpok

Általános információk

A következők eltérnek a Körkúp Raw Data módban az Excel sablon megközelítéssel szemben:
• A lineáris gyorsító névleges outputjának beállítása a szórási beállítástól függetlenül kerül

meghatározásra.
• A szórási adatok a körkúp dózist csak egy referenciamező dózisával kapcsolják össze (és nem

tartalmazzák a beállítási feltételek egyetlen változását sem).
• A mélydózisprofiloknak egyéni mélység koordináta értékeik lehetnek minden kollimátorra.
• A tengelyen kívüli arány profiloknak egyéni sugárkoordináta értékeik lehetnek minden

kollimátorra.
Minden kúpos dózismérést ugyanazzal a blendepofa apertúra beállítással kell elvégezni! A
blendepofa-mezőméretet a Körkúp nyersadat Properties párbeszédablakában kell megadni.

Lineáris gyorsító névleges outputja

A mérési utasítások beállítása és a munkafolyamat itt van leírva: 258. old.
Átalakítás izocentrikus beállításra
Ha a lineáris gyorsító névleges outputja egy eltérő beállítással volt megmérve (forrás-felszín
távolság (SSD) és mélység) a szórási méréshez képest, a lineáris gyorsító névleges output
(NLOut)-beállítását a szórási beállítással összekötő két további dózisértéket kell megmérni.
• Dózis az NLOut-beállításhoz az SSD és az NLOut-mérés felhasználásával.
• Dózis a szórás beállításhoz az izocentrumban a szórási mérés mélységében (lásd: 278. old.).

Mindkét mérést a normalizálási mezőmérethez ugyanazzal a detektorral kell elvégezni. A Brainlab
minden mérés háromszori megismétlését, és az átlagérték használatát javasolja a pontosság
növelése érdekében
Az NLOut méréshez használt kalibrált kamra használata ténylegesen egy NLOut-mérést
eredményez az izocentrumban. Ebben az esetben, meg lehet egyenesen adni az izocentrumban
meghatározott NLOut értéket és ezáltal el lehet kerülni az átalakítási faktorokat. Azonban, az
NLOut megadása egy eltérő beállításnál egyszerűsítheti az lineáris gyorsító abszolút
kalibrációinak összehasonlításait, például a Ceruzanyaláb adatokra, ugyanazon energia
felhasználásával.
Mérési beállítás az izocentrikus beállításra való átalakításhoz:

41. ábra 
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Mérési eredmények megadása
A lineáris gyorsító névleges outputjának adatait a Körkúp nyersadat kezelőfelület Névleges
lineárisgyorsító-output párbeszédablakában kell megadni. Adja meg a lineáris gyorsító abszolút
kalibrálását, meghatározva a Source Surface Distance, a Measurement Depth, a
Normalization Field Size és a Nominal Linac Output értékeket.
Ha szükséges, az NLOut beállítás dózisát és a Szórási beállítás dózisát szintén a Névleges
lineárisgyorsító-output párbeszédablakban kell megadni.

Szórás

A Körkúp nyersadat szórásfaktorai az izocentrumban vannak meghatározva, mint:

St
rawdata c( ) D c r 0=, dmeasurement,( ) D ccal r 0=, dmeasurement,( )=

A dmeasurement mérési mélységhez az ajánlás a csúcsdózis (átlagos) mélysége (pl. 15 mm egy 6
MV-os röntgennyalábhoz). Minden szórási mérést az izocentrumban kell elvégezni, ezentúl az
SSD = 1000 mm - dmeasurement.
A ccal a lineáris gyorsító névleges outputjának méréséhez használt normalizálási mezőméret
(általában 100 x 100 mm²), és c a kúpot határozza meg.
Fontos: A fenti szórás meghatározása különbözik a (teljes) szórás meghatározásától, ami itt van
megadva: 260. old.!
Beállítás:

Lépések

1.

Használjon nagy felbontású detektort a 254. old. fejezetben meghatározottak szerint,
hogy pontos adatokat kapjon a kis mezőkhöz.
A Brainlab a lánckapcsolásos módszer követését javasolja egy közbeeső mezőméret
használatával (pl. 30 x 30 mm2) a kis mezőkhöz használt nagy felbontású detektor és az
ionizációs kamra közötti átmenethez. Egyetlen mérésnek sem szabad túllépnie a detektor
gyártója által megadott mezőméret specifikációkat.

2. Kalibrálja újra az vízfantom x/y/z koordinátáit, amikor a detektort vagy az irányítását meg-
változtatja.

3. Határozza meg a mérési mélységet (lásd fent).

Mérési eredmények megadása

Lépések

1. Adja meg a szórási adatok mérési mélységét a körkúpadatok Properties párbeszédabla-
kában.

2. Ha szükséges, használja a kezelőpanel terület Add és Remove gombjait a rendelkezésre
álló kúpátmérők beállításához.

3. Adja meg a szórási értéket mindegyik kúphoz a megfelelő Circular Cone adat párbeszé-
dablakban.

Mélydózisprofilok

A mérési utasítások beállítása és a munkafolyamat itt van leírva: 263. old. A mélydózisprofilok
PDD-szerű vagy TPR/TPR-szerű beállításban mérhetők.
A mérési eredmények begépeléséhez:

Lépések

1.
Határozza meg a mérési beállítást (PDD vagy TPR/TPR-szerű) a Properties párbeszé-
dablakban. Ha egy PDD-szerű megközelítés került felhasználásra, a Properties párbe-
szédablakban meg kell adnia a PDD-mérés SSD-jét is.
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Lépések

2. Ha szükséges, használja a kezelőpanel terület Add és Remove gombjait a rendelkezésre
álló kúpátmérők beállításához.

3. Illessze be mindegyik mélydózisprofilt a megfelelő Circular Cone párbeszédablakba.
Minden körkúpnak saját koordináta értékeik lehetnek.

4.
A mélydózisprofilok önkényesen normalizálhatók. Egy közös referenciamélységhez vagy
maximumhoz való normalizálás azonban leegyszerűsítheti a konzisztencia-ellenőrzése-
ket. Az esés mértéke például könnyen összehasonlítható.

Tengelyen kívüli arány

A mérési utasítások beállítása és a munkafolyamat itt van leírva: 268. old.
A mérési eredmények begépeléséhez:

Lépések

1. Átlagolja a megfelelő adatpontokat a negatív és pozitív ágból.

2. Adja meg a tengelyen kívüli arány mérési mélységet a Properties párbeszédablakban.

3. Ha szükséges, használja a kezelőpanel terület Add és Remove gombjait a rendelkezésre
álló kúpátmérők beállításához.

4. Illessze be mindegyik tengelyen kívüli arány dózisprofilt a megfelelő Circular Cone pár-
beszédablakba. Minden körkúpnak saját koordináta értékeik lehetnek.

5. A dózisprofilok önkényesen normalizálhatók. Azonban az r = 0 sugárnyaláb főtengelyén
mért dózisra való normalizálás egyszerűsítheti a konzisztencia-ellenőrzéseket.
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13 IMRT
13.1 Az IMRT lemezszekvenciák megvalósíthatósága

Lemezszekvencia áttekintése

A Brainlab besugárzástervező szoftvere lemezmozgási mintát hoz létre az IMRT mezőkhöz,
beépített lemezszekvencia-algoritmusok használatával (42. ábra). Az ilyen típusú mintákban a
lemezpozíciók számos ellenőrzési pontnál vannak meghatározva a kumulatív frakcionális dózis
függvényeként, amelyet eddig leadtak. A besugárzást végző rendszertől függően ezt a
szekvenciát a kontrollpontokat követve adják le dinamikusan vagy szegmensenként, ahol a
szegmenseket statikus konformális sugarak sorozatává alakítják át.

Példa: Dinamikus IMRT lemezmozgási minta

42. ábra 

Helyes lemezmozgás és szegmentális dózisleadás

A fenti ábrán mindegyik ellenőrzési pont meghatározza a lemezpozíciókat egy adott kumulatív
frakcionális dózisnál, ahogyan az egyes mutatott lemezmintázat jelzi.
A számított lemezmozgási mintázat helyes leadásához a rendszernek (lineáris gyorsító és MLC)
követnie kell a kumulatív frakcionális dózis függvényeként kiszámított pontos lemezmintát, és

IMRT
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pontosan be kell sugároznia a szükséges frakcionális dózist mindegyik szegmensre (szegmentális
dózis).

Dóziseltérések

A tervezett és leadott dózis közötti eltérések akkor fordulhatnak elő, ha a rendszer vagy nem tudja
helyesen pozicionálni a lemezeket az előírt frakcionális dózis szerint, vagy nem adja le egy adott
szegmens szükséges frakcionális dózisát. Alább találhatók példák, melyek jelentős eltérésekhez
vezethetnek a pácienset érő dózisban, különösen, ha extrém paraméterbeállításokkal
kombinálják, például magas dózisteljesítménnyel vagy alacsony dózis per IMRT sugárnyalábbal:
1. Általános korlátozások az MLC lemezpozicionálás pontosságában.
2. Dinamikus IMRT kezelés során a rendszer nem éri el egy adott leadandó frakcionális dózishoz

szükséges pozícióit. Általában ez a helyzet, ha az MLC maximális lemezsebességét túllépik és
nagy lemeztűrésértéket használnak (lásd: 284. old.). Mivel egy adott mintához szükséges
lemezsebesség a dózisteljesítménytől és az IMRT sugárnyaláb lineáris gyorsítón beállított MU-
jától függ, az IMRT nyaláb kevés monitoregységével kombinált nagy dózisteljesítmények
valószínűbben eredményezik a leírt eltéréseket (Xia et al. 2002).

3. A lineáris gyorsító/MLC ellenőrző rendszer reakcióideje és/vagy a sugárzási stabilitás
véletlenszerű szabálytalanságai miatt a szegmensenként leadott frakciódózis eltérhet a
tervezett frakciódózistól. Ez különösen igaz, ha a frakciódózisok kicsik az IMRT
szegmensekben, és ez befolyásolhatja az összes IMRT modalitást. Például, ha a
szegmensenkénti dózis 2 MU és a lineáris gyorsító ezt a dózist ±1 MU-n belül adja le, akkor a
lehetséges szegmentális dózishiba 50%-os lehet. A nagyobb dózisteljesítmény is
dóziseltéréseket eredményezhet. A lineárisgyorsító-output stabilitásával és annak IMRT
kezelésre gyakorolt hatásával kapcsolatos további információk megtalálhatók Grigorov G. et al.
(2006), Partridge M. et al. (1998) és Rajapakshe R. et al. (1998) publikációiban. Az ilyen típusú
eltérés speciális esete opcionális beállító fénymezőt tartalmaz, amely hozzáadható az IMRT
szekvenciához, hogy lehetővé tegye a pácienspozicionálás és nyalábbeállítás ellenőrzését a
besugárzás előtt. További részletek itt: 285. old.

A lemezsebesség korlátozásai

Dinamikus IMRT:
Az olyan helyzetek elkerülése érdekében, amikor a dinamikus lemezszekvencia pontatlan leadást
eredményez, lehetséges a lemezsebesség korlátozását engedélyezni a
lemezszekvenciaalgoritmuson belül. Az egyes szegmensek dózisfrakcióin és az MLC
maximálisan engedélyezett lemezsebességén alapulva az algoritmus kiszámolja szegmensenként
a maximális távolságot, amelyet egy lemez megtehet. Ha egy lemez túllépné lemezsebesség-
korlátozást, akkor új szegmenseket illeszt be, hogy a lemez a teljes távolságot megtehesse két
vagy több szegmensben. Ennek következményeként a lemezszekvencia-tényező magasabb
lehet, és a szegmensenkénti mezőméret kisebb lehet azoknál a szekvenciáknál, ahol a
lemezsebesség-korlátozás aktív.
Ha nem használta a lemezsebesség-korlátozást, a szoftver figyelmeztető üzenetet jelenít meg a
tervállapotban, amely jelzi, hogy a maximálisan engedélyezett lemezsebességet túllépték.
Extrém helyzetekben nagyon nagy dózisteljesítményeknél és alacsony MU értékeknél
megtörténhet, hogy még a lemezsebesség-korlátozás engedélyezésével sem teljesíthető a
sebességkorlát. Ilyen esetekben csökkenteni kell a dózisteljesítményt. A nyalábméret
csökkentése is segíthet teljesíteni a lemezsebesség előírásokat.
Step-and-Shoot IMRT:
A lineáris gyorsítótól és az MLC kontrollertől függően, hasznos lehet a lemezsebesség algoritmus
alkalmazása a standard Step-and-Shoot IMRT leadásra (nem a statikus Step-and-Shoot
módszerre). Ily módon, ha a standard Step-and-Shoot kerül kiválasztásra, aktiválhatja a
lemezsebesség korlátozást. Azonban, ha ez nincs aktiválva, nem jelennek meg figyelmeztetések.

Biztonsági megjegyzések

Az itt leírt forgatókönyv csak példa a lehetséges korlátozásokra, amelyek jelentős eltérésekhez
vezethetnek a tervezett és a leadott dózis között, abban az esetben, ha extrém paramétereket,
például nagy dózisteljesítményt és alacsony előírt dózist kombinálnak. Ezek a forgatókönyvek
nem szolgálnak a lehetséges problémák teljes leírásával. Figyelmesen ellenőrizni kell, hogy a
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nagy dózisteljesítményekek alacsony nyalábdózissal való kombinációja elfogadható besugárzási
eredménnyel szolgál-e, és hogy jelentősen lerövidíti-e a teljes besugárzási időt.
A készülék klinikai körülmények közti minőségbiztosításának keretében ellenőrizni kell a lineáris
gyorsító/MLC rendszer és az IMRT pácienssel kapcsolatos teljesítőképességét. Erre vonatkozó
további információk Linthout N. et al. (2003) és LoSasso, T. et al. (2001) publikációiban találhatók.

A besugárzást végző rendszer extrém paraméterekkel (például nagy dózisteljesítménnyel,
sugárnyalábonként kevés MU-val vagy nagy lemezsebességgel) történő használata a
tervezett besugárzási dózis pontatlan leadását eredményezheti. A fizikus felelőssége, hogy
a tervezett besugárzási dózist helyesen adják meg a betegnek. Ide tartozik a megfelelő
besugárzási paraméterek kiválasztásának felelőssége is.

IMRT
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13.1.1 Dinamikus IMRT kezelés és lemeztűrés-beállítások

Háttér

A Varian lineáris gyorsítót használó dinamikus IMRT besugárzás lemezsorrend mintáit DMLC
fájlok határozzák meg. Ezek a fájlok tartalmazzák a tervezett lemezpozíciókat bizonyos
szegmensek (ellenőrző pontok) kumulatív frakcionális dózisának (relatív kumulatív dózisérték)
függvényeként. Ezeket a fájlokat vagy az R&V rendszer elküldi az MLC kontrollerre, vagy
közvetlenül exportálhatja a Brainlab besugárzástervező szoftverrel, és manuálisan másolható az
MLC munkaállomásra.

A lemezsorrend pontosságának követelményei

Normál körülmények között, azaz amíg nem haladják meg a maximális lemezsebességet, az MLC
kontroller a lineáris gyorsítóval együtt követheti a tervezett lemezszekvencia-mintát elfogadható
pontossággal (feltételezve az egymás utáni szegmensek közötti lemezpozíciók lineáris
függőségét). A pontos megvalósítás biztosításához az MLC munkaállomás kipróbálja a tényleges
lemezpozíciókat és a lineáris gyorsító által ez ideig szállított kumulatívfrakcionális dózist egy adott
dózisteljesítménynél. Ezeket az eredményeket ezután összehasonlítják a lemezsorrend által
meghatározott értékekkel.
Extrém paraméterek, például nagy dózisteljesítmények kevés sugárnyaláb MU-val kombinálva
(frakcionált besugárzások), esetén egy adott MLC maximális lemezsebességét néhány lemez a
besugárzás bizonyos pontjánál meghaladhatja, Ennek eredményeként a tényleges lemezpozíciók
eltérnek a tervezettektől. Ha ez az eltérés meghaladja a DMLC fájlban meghatározott
tűrésértéket, akkor az MLC munkaállomás sugárnyaláb-megállító jelet küld a lineáris gyorsítónak
a besugárzás leállítása érdekében.
A lemezpozíciókhoz nagy tűrésérték kiválasztása nagy eltéréseket enged meg, ami jelentős
különbségeket eredményezhet a leadott és tervezett IMRT dózis között. Másrészről a nagyon kis
tűrésértékek kiválasztása nagyszámú sugárnyaláb-megállítást eredményezhet, ami szintén
növelheti az eltérést a tervezett és a leadott dózis között. További információk LoSasso et al.
(2001) publikációjában.
Azon helyzetek elkerüléséhez, amikor a lemezek nem tudják követni a tervezett lemezsorrendet,
elméletben a lehető legalacsonyabb dózisteljesítményt kell kiválasztani a lineáris gyorsítón. A
kiválasztott lineáris gyorsító dózisteljesítmény azonban mindig kompromisszum a pontos és a
páciensnek leadott helyes (fantommérésekkel ellenőrzött) dózis és a teljes besugárzási idő között.
Az IMRT besugárzások megfelelő kezdő paramétereinek meghatározásához fantom-
besugárzásokat kell végezni különböző paraméterbeállításokkal és abszolút dózismérésekkel a
teljes besugárzási térfogatban. Ezeket a méréseket ezután össze kell hasonlítani a tervezett/
számított dóziseloszlással.
Az MLC munkaállomás által naplózott lemezpozíció- és dózishibák (DynaLog fájl) szintén
használhatók a tervleadás lehetséges problémáinak izolálására. További információk LoSasso et
al. (2001), Xia et al. (2002) és Stell et al. (2004) publikációiban.
A lemeztűrési érték beállítható az R&V rendszerben. E paraméter beállításával kapcsolatos
további információ található az R&V rendszer dokumentációjában.

Biztonsági megjegyzések

A besugárzási terv fantommal történő ellenőrzése előtt az MLC munkaállomás által naplózott
(DynaLog fájl) lemezpozíció-hibák elemzése hasznos lehet a terv megvalósításakor bekövetkező
potenciális eltérések detektálásához. Az adatok kezelésével és értékelésével kapcsolatos további
információkat lásd a megfelelő dokumentációban, szükség szerint.

Az IMRT magas lemeztűrés-beállítása extrém besugárzási paraméter-beállításokkal
kombinálva, például ha nagy dózisteljesítményhez a tervben sugárnyalábonként kevés MU
van, a tervezett besugárzási dózis pontatlan leadását eredményezheti. A fizikus
felelőssége, hogy a tervezett besugárzást helyesen adják le a betegnek. Ide tartozik a
megfelelő besugárzási paraméterek kiválasztásának felelőssége is.
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13.1.2 Fénymező beállítása

Háttér

A Brainlab besugárzástervező szoftver által létrehozott IMRT lemezszekvencia-minta opcionálisan
kezdődhet egy beállító fénymezővel, amely a tumor külső kontúrjának alakját reprezentálja. A
mező célja a helyes beteg- és sugárnyaláb-beállítás ellenőrzése olyan esetekben, amikor a
lokalizált CT felvételeket használják a céltérfogat-pozicionáló átfedésekkel együtt.
A besugárzástervező szoftver által a beállító fénymezőhöz kijelölt szegmens frakcionális dózisa
nagyon kicsi (alapértelmezettérték = 0,001 vagy 0,1%) az IMRT szekvencia teljes tervezett
dózisához képest. Az MLC kontroller/lineáris gyorsítórendszer reakcióideje miatt azonban az első
mezőben leadott frakciódózis nagyobb lehet a tervezettnél. Ez jelentősen befolyásolhatja a leadott
dózist, különösen olyan esetekben, ahol a nagy dózisteljesítmények alacsony nyalábdózissal
vannak kombinálva. Emiatt a beállító fénymezőt inaktiválni kell, ha nem szükséges a páciens
beállításának ellenőrzéséhez. Ha azonban a beállító fénymezőre szükség van, akkor a páciens
besugárzásához kiválasztott dózisteljesítménynek elegendően kicsinek kell lennie a besugárzás
közbeni elfogadhatatlan dóziseltérések elkerüléséhez.
A hatás összefoglalója alább található. Az adott IMRT szegmensek által leadott dózis lehetséges
változásaival kapcsolatos további részletek találhatók Xia et al. (2002), Stell et al. (2004) és Li et
al. (2003) publikációiban.

Beállító fénymező-szegmensek

Példa beállító fénymező szekvenciájára:

0.001 - Setup Light Field 0.2 - First Segment 0.4 - Second Segment
① ② ③

43. ábra 

Sz. Komponens

① 0,001-es tervezett frakciódózis

② Első IMRT szegmens 0,2 kumulatív frakciódózissal

③ Második IMRT szegmens 0,4 kumulatív frakciódózissal

Az MLC kontroller szerepe

Az előző részben leírtak szerint az IMRT nyalábleadás pontossága a tervezett besugárzási
szekvenciák, a dózisteljesítmény és a teljes előírt dózis közötti kölcsönhatástól függ. Ezen,
helyesen kiegyensúlyozott tényezőkkel az MLC kontroller helyesen és késedelem nélkül tudja
pozicionálni a lemezeket az előírt frakciódózis esetén. Az MLC kontroller periodikusan kipróbálja a
lemezpozíciókat és az addig, a lineáris gyorsító által besugárzott akkumulált frakciódózist (a
Varian MLC kontroller aktuális kipróbálási ideje 55 ms). Az egyes próbaintervallumok közben az
MLC kontroller tervezi a következő lemezpozíciót az aktuális kumulatív frakciódózis és a
megfelelő IMRT terv szegmense alapján.

IMRT
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Dózistúllépés

Ha a kipróbált lemezpozíciók a tervezett pozíciók engedélyezett tartományán kívül vannak (lásd:
284. old.), akkor az MLC kontroller tiltó jelet küld a lineáris gyorsítónak, hogy leállítsa a
besugárzást. A kipróbálási ciklusok közötti intervallum, a jelátvitel intervalluma és a lineáris
gyorsító reakcióideje miatt néhány kipróbálási ciklusnyi késés lehetséges, amíg a besugárzás
valóban leáll.
Ennek eredményeként egy IMRT szekvencia első szegmense (lásd: 43. ábra) valamivel nagyobb
szegmentális dózist kap a tervezettnél (dózistúllépés). Az ezt követő szegmensekben is
előfordulhatnak véletlenszerű eltérések , amelyek a szegmentális dózis növekedéséhez vagy
csökkenéséhez vezet. A lineáris gyorsító dózisszabályozó rendszere leállítja a besugárzást, amint
eléri az előírt MU-t az IMRT sugárnyalábhoz. Ennek eredményeként az IMRT szekvencia utolsó
szegmense csökkent frakciódózist kap (lásd: 43. ábra). Valójában a sugárnyalábra alkalmazott
összes MU megfelel a tervezettnek.
Ez a viselkedés jellemző a lineáris gyorsító/MLC kontrollerrendszerekre, és nem korlátozódik egy
adott lemezszekvencia-mintára. A megvalósított tervtől való relatív dóziseltérések azonban
növekednek magas lineáris gyorsító-dózisteljesítmény vagy kis nyalábdózis esetén, és az
alkalmazott IMRT szekvencia egyedi jellemzőitől függően is változik.

Frakciódózis szegmensenként

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 

44. ábra 
A felső grafikon (lásd fent: 44. ábra) mutatja a beállító fénymező (SLF) frakcionális dózisát és n
IMRT szegmensek szekvenciáját a besugárzástervező szoftver által tervezettek szerint. Az alsó
grafikon illusztrálja a tényleges, szegmensenkénti frakciódózist az IMRT leadása közben. A
dózisellenőrzés hurok reakcióideje miatt a beállító fénymezőt a szekvencia kezdeténél olyan
frakciódózissal sugározzák be, amely nagyobb a tervezettnél. Mivel a lineáris gyorsító leállítja a
sugárzást, ha a kumulatív dózis eléri az 1-et, az utolsó szegmens(ek) kisebb frakciódózist
kapk(nak). Az IMRT sugárnyaláb összes MU-ja nem változik ezzel a viselkedéssel, de az első
szegmens nagyobb dózist kap, az utolsó szegmens(ek) pedig kisebb dózist. Ez történik akkor is,
amikor nem használják a beállító fénymezőt.

A beállító fénymező aktiválása/inaktiválása

Az iPlan RT Dose esetén a beállító fénymező aktiválható/inaktiválható a készülékprofilban a
Beam Profile Editor/Physics Administration alkalmazásban. A beállító fénymező
exportálásának aktiválásával és inaktiválásával kapcsolatos további információ az iPlan RT Dose
felhasználói kézikönyvében található.

Az IMRT lemezszekvenciák megvalósíthatósága
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Biztonsági megjegyzések

A beállító fénymező használata extrém besugárzási paraméterbeállításokkal kombinálva,
ha nagy dózisteljesítményhez a tervben sugárnyalábonként kevés MU van, a tervezett
besugárzási dózis pontatlan leadását eredményezheti. A fizikus felelőssége, hogy a
tervezett besugárzást helyesen adják le a betegnek. Ide tartozik a megfelelő besugárzási
paraméterek kiválasztásának felelőssége is. Ha a beállítás ellenőrzéséhez nem szükséges
a beállító fénymező, akkor inaktiválni kell.

IMRT
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13.1.3 Dinamikus konformális ív besugárzása

Háttér

A dinamikus ívbesugárzások esetén a Brainlab besugárzástervező szoftvere egy ívet 10°-os
egyenlő lépésközű ívekre oszt fel. Mindegyik szögpozícióban egyedi MLC mezőt számítanak ki,
és a lemezeket adaptálják a PTV kontúrjához. Tehát, mindegyik ívet ellenőrző pontok sorrendje
képviseli, amelyek meghatároznak egy lemezszekvencia-mintát az ív menti gantryszög
függvényeként. Ívbesugárzáshoz a Varian MLC munkaállomásnak információkkal szolgálnak
ezekről a sorrendekről speciális ívdinamikus MLC fájlokban. Ezeket a fájlokat vagy az R&V
rendszer biztosítja, vagy közvetlen exportálásra kerülnek a TPS rendszerről, és manuálisan viszik
át az MLC munkaállomásra.

Lemeztűrés

A dinamikus IMRT módhoz hasonlóan (lásd: 284. old.), az ívdinamikus MLC fájlok tartalmaznak
egy lemeztűrés-értéket, amely meghatározza az eltérést a tényleges és a várt lemezpozíció
között, amelyet a rendszer tolerál a kezelés közben. A dózisdinamikus besugárzási móddal
ellentétben az IMRT-ben. az MLC kontroller MLC tiltást hajt végre, és a besugárzást megszakítja
abban az esetben, ha a lemeztolerancia túllépésre kerül.
Bár a besugárzástervező szoftver számításba veszi a lineáris gyorsító korlátozásait a dinamikus
ív-lemezsorrend számításakor, a besugárzási terveket azonban ellenőrizni kell fantomon a
páciens besugárzásához beállított azonos paraméterekkel. Különösen óvatosan kell eljárni a
dózisteljesítmény és lemeztűrés paraméterek beállításakor.
A lemeztűrési érték beállítható az R&V rendszerben. E paraméter beállításával kapcsolatos
további információ található az R&V rendszer dokumentációjában.

Biztonsági megjegyzések

A besugárzási terv fantommal történő ellenőrzése előtt az MLC munkaállomás által naplózott
(DynaLog fájl) lemezpozíció-hibák elemzése hasznos lehet a terv megvalósításakor bekövetkező
potenciális eltérések detektálásához. Az adatok kezelésével és értékelésével kapcsolatos további
információkat lásd a megfelelő dokumentációban, szükség szerint.

A konformális ívbesugárzások dózisszámításainak 10 fokos lépésköze miatt a számított
dózis pontatlan lehet. Nagyon javasolt fantomellenőrzést végezni minden konformális
ívbesugárzási tervhez.

Az IMRT lemezszekvenciák megvalósíthatósága
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14 MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
14.1 Bevezetés a minőségbiztosításba

A minőségbiztosítás fontossága

Az átfogó minőségbiztosítási program megalkotása a sugárterápiás részleg legfontosabb
feladatainak egyike. A megfelelő eljárások és folyamatok meghatározásához különböző
publikációt tekinthetők meg, amelyek részletekkel szolgálnak a figyelembe vevő szempontokról. A
tárgyról szóló legátfogóbb cikkel az IAEA (TRS-430 2004) jelentései és a AAPM Radiation
Therapy Committee Task Group 40 (Kutcher et al., 1994) foglalkoznak.

A dokumentum célja

Jelen dokumentum nem teljes irányvonalként vagy munkautasításként szolgál. Azt sem igényli,
hogy minden eljárás-ellenőrzést tartalmazzon, amelyeket el kell végezni a páciens
besugárzásának elkezdése előtt. Csupán általánosan a rendszer üzembe helyezésére vonatkozó
módszerekkel szolgál, és hivatkozásokat ad a vonatkozó dokumentumokra, amelyeket a
nemzetközi orvosfizikai közösség publikált. Az itt javasolt berendezés, módszerek és tesztek ezért
módosítást igényelhetnek az adott szabványok, rendeletek és utasítások szerint.

A minőségbiztosítási eljárások áttekintése

A minőségbiztosítási eljárások a következőképp oszthatók fel:
• Készülékre vonatkozó minőségbiztosítás (lásd: 291. old.)
• Páciensre vonatkozó minőségbiztosítás (lásd: 293. old.)
• Páciens-specifikus minőségbiztosítás (lásd: 295. old.)

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
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14.1.1 Szükséges berendezés

Standard berendezéskövetelmények

Minden sugárterápiás osztálynak szüksége van bizonyos dozimetriai berendezésre. A következő
standard berendezéseknek kell rendelkezésre állniuk a szükséges üzembe helyezési eljárások
megkönnyítéséhez:
• Motorizált vízfantom tartály ellenőrzőszoftverrel
• Különböző relatív dózisdetektorok (pl.: ionizációs kamra, dióda vagy gyémánt)
• Abszolút kalibrált dózisdetektor és kalibrált elektrométer
• Szilárd vízfantomok, amelyek az abszolút dózisméréshez megfelelő kamrafuratokkal vannak

ellátva, és amely támogatja a radiográfiás vagy radiokromatikus film behelyezését is
• Radiográfiás film és filmelőhívó gép, vagy radiokromatikus film, kalibrált filmszkenner és

filmelemző és dózisösszehasonlító szoftver (vagy kétdimenziós mátrix elegendő térbeli
felbontással és ellenőrző szoftverrel)

• Opcionális: antropomorf fantom a szövetheterogenitás ellenőrzéséhez

Berendezés kalibrálása

Biztosítania kell, hogy a használt berendezés megfelelően kalibrált. Az összehasonlítás céljaira
több hasonló típusú készülékkel kell rendelkezni, pl. kettő vagy több sugárzásdetektorral.

Tesztkövetelmények

A tesztelést a kórházigazgató és a rendszer működéséért felelős orvosi fizikus által meghatározott
irányvonalak szerint kell végezni. A szükséges tesztek változnak a használt lineáris gyorsítótól és
a nyalábkollimáló hardvertől függően, és a hardver használatával kapcsolatos javaslatoktól. A
követelmények minden esetben változhatnak a helyi jogszabályok szerint.

Tervezőszoftver

A Brainlab tervezőszoftver olyan eszközöket tartalmaz, amelyek támogatják a minőségbiztosítási
folyamatot. A fantomtérképező és mérő funkció például, és a dózisexportáló tulajdonság lehetővé
teszi, hogy harmadik fél szoftverével értékelhesse a dóziseloszlást és végezhesse el a terv és film
összehasonlításokat.

Bevezetés a minőségbiztosításba
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14.2 Készülékkel kapcsolatos minőségbiztosítás

Mikor van szükség a készülékkel kapcsolatos minőségbiztosításra?

A készülékkel kapcsolatos minőségbiztosítást akkor kell elvégezni, amikor a rendszer egy részét
kicserélik vagy módosítják. Rendszeresen megismételheti a készülékkel kapcsolatos
minőségbiztosítást (például évente többször), hogy biztosítsa a rendszer egészének megfelelő
pontosságát.

Biztonsági megjegyzések

Ellenőrizze, hogy a nyalábadatmérések frissek-e, és hogy a dózisalgoritmusokat
megfelelően konfigurálták és kalibrálták. Rendszeresen ellenőrizze a konfigurációt és
kalibrációt fantommérésekkel.

Ha a besugárzást végző rendszer egy vagy több komponensét módosították, cserélték
vagy újrakalibrálták, akkor a besugárzástervező rendszer kombinált újrakalibrálását kell
elvégezni a minőségbiztosítási eljárások szerint. Ha olyan komponensek módosultak,
amelyek hatással vannak a rendszer dozimetriai paramétereire, akkor a nyalábadat-
méréseket meg kell ismételni, és a felülvizsgált adatokat be kell vinni a rendszerbe a Beam
Profile Editor/Physics Administration segítségével.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
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14.2.1 Specifikus tesztek

Háttér

A készülék üzembe helyezésének tartalmaznia kell legalább az alább felsorolt tételek tesztelését.

Képalkotó egységek

• Teszt pl. a CT szkenner HU kalibrációjának ellenőrzésével.
• Az összes dózisszámítási algoritmus alapja az elektronsűrűséggé konvertált Hounsfield

egység. A képalkotó egység pontossága ezért alapvető.

A lineáris gyorsítórendszer mechanikus és kinetikus tulajdonságai

Tesztelje a következőt:
• Izocentrum reprodukálhatósága, függőség a rotációktól (gantry, asztal és kollimátor) és

Winston-Lutz tesztelés.
• A lokalizálás pontossága és reprodukálhatósága (pl.: lokalizáló lézerek, céltérfogat-

pozicionálók vagy maszkrendszerek használata).
• A lemezpozíciók és lemezmozgások pontossága és reprodukálhatósága, és a lemezpozició

függése a gantry helyzetétől (gravitáció).
• Kollimátorforgás pontossági tesztje (csillag-teszt, Rosca et al., 2006).

Nyalábadatok és dózisszámítás

Teszttípus Tartalmaznia kell a következőket:

Összes besugárzási
modalitás

A teljes besugárzási tartományt lefedő abszolút dózismérések különböző
mezőméretekhez.
Nyalábprofil-ellenőrzés különböző beállításokkal és különböző detektorok
használatával. A példák tartalmazzák a mélydóziseloszlásokat, a radiális/
transzverzális profilokat, a penumbra pontosságát, a szabályos és sza-
bálytalan sugárzási mezőket és a 2D és 3D dóziseloszlás relatív össze-
hasonlítását különböző mezők és beállítások esetén.
Lemezek közti és lemezeken áthaladó sugárzás (filmmérés, Cosgrove et
al., 1999).
Számított MU független ellenőrzései.

Dinamikus ívek /
HybridArcs (Grebe
et al. 2001)

Gantrymozgások (a kezdő-vég szög megbízhatósága, folyamatos moz-
gás, MU leadás az ív folyamán, gantry forgássebessége, dózisteljesít-
mény-függés és lemezsebesség-függés).
Dinamikus lemezmozgások.
Megszakított/folytatott besugárzás.

IMRT (LoSasso et
al. 2001)

Egyedi IMRT sugárnyaláb-fluens-eloszlás.
A lemezmozgás pontosságának függése a dózisteljesítménytől
(Zygmanski et al., 2003; Xia et al., 2002).
Dinamikus lemezeltolás (LoSasso et al., 1998).
Megszakított/folytatott besugárzás.

Adatátvitel

• Az adatátvitel helyessége az R&V rendszerre és a lineáris gyorsítóra (lineáris gyorsító
skálakonvenciója)

• Az adatátvitel helyessége a pácienspozicionáló rendszerhez, például ExacTrac

Készülékkel kapcsolatos minőségbiztosítás

292 Műszaki használati útmutató rev.: 1.8 A Brainlab fizikai alapelvei



14.3 Pácienssel kapcsolatos minőségbiztosítás

Mikor van szükség beteggel kapcsolatos minőségbiztosításra?

A készülék üzembe helyezése után az elvégzett minőségbiztosítási eljárásoknak szimulálniuk kell
a teljes páciensbesugárzási munkafolyamatot. Tartalmaznia kell a kórházban általában végzett
besugárzásokat, és a fantom kiválasztott pontjain végzett független dózisszámítást. Ilyen
esetekben a dózis manuálisan vagy alternatív algoritmus használatával határozható meg.

Biztonsági megjegyzések

Mérje meg az iPlan besugárzástervező szoftver abszolút pontosságát a használt
besugárzást végző rendszerekkel együtt, fantomok használatával. A mért pontosságot
számításba kell venni, amikor konfigurálják a terv paramétereit, hogy a pontos besugárzást
biztosítsák.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
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14.3.1 Javasolt eljárások

Teljes páciensbesugárzás szimulálása

A teljes páciensbesugárzás szimulálását a lokalizálóeszköz hardverre (ha van) szerelt
antropomorf fantommal kell elvégezni.
• Tartalmaznia kell az összes besugárzási lépést a CT és MR felvételtől a képfúzióig, a

besugárzás-tervezésig, az adatátvitelig, a beállításig, a dózis leadásáig, a dózismérésig és a
kapott eredmények összehasonlításáig.

• A szimulációt az összes lehetséges besugárzási modalitásra, indikációra és energiaszintre el
kell végezni (pl.: statikus/dinamikus IMRT besugárzások, HybridArc kezelések, konformális/
dinamikus ívek, különböző mezőméretek és szövetinhomogenitások).

Abszolút és relatív dózismérés

Ezt az egyes nyalábelemekre és a besugárzási terv egészére el kell végezni megfelelő detektor-
rendszerekkel, például filmmel, filmelemző eszközzel, távolságtartásra (Harms et al., 1998) és
gamma-indexre nézve (Low et al., 2003), és termolumineszcens dozimetriával.

Pácienssel kapcsolatos minőségbiztosítás
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14.4 Páciens-specifikus minőségbiztosítás

Mikor van szükség betegspecifikus minőségbiztosításra?

A készülékkel és pácienssel kapcsolatos minőségbiztosítás sikeres elvégzése, és a besugárzást
végző rendszer páciens besugárzására való jóváhagyása után az osztály minőségi szabványai
szerint, a következő további ellenőrzéseket kell elvégezni minden páciens besugárzása előtt.

Biztonsági megjegyzések

Biztosítsa a besugárzási terv megfelelő végrehajtását a páciensnél. Nagyon javasolt egy
fantomellenőrzés elvégzése minden besugárzási tervhez pontosan ugyanazon
paraméterbeállításokkal, mint amit az igazi betegnél használnak majd a tényleges
besugárzás során.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
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14.4.1 Besugárzás előtti páciens-minőségbiztosítás

Áttekintés

Nagyon óvatosan kell eljárni a pontos pácienspozicionálás biztosításához. A sztereotaktikus
hardver és pozicionáló rendszer helyes használatának biztosításához lásd a megfelelő
felhasználói kézikönyvet, és végezze el az alábbiakban leírt feladatokat.

Winston-Lutz teszt

• Végezze el a Winston-Lutz tesztet az izocentrum és lézerellenőrzés esetén legalább naponta
egyszer.

• Biztosítsa, hogy az összes eredményt átnézze, és aláírja a felelős fizikus.

Pozicionálás a sztereotaktikus céltérfogat-pozicionálóval

• Csatlakoztassa a céltérfogat-pozicionáló átfedéseit a céltérfogat-pozicionálóhoz.
• Pozícionálja a beteget a céltérfogat-pozicionálóval, a megkívánt izocentrum beállításával az

átfedéseken a kezelőhelyiség lézereivel.
• Nézze át a fénymező projekcióit a céltérfogat-pozicionálón, hogy biztosítsa, hogy mindegyik

konformális mező helyes legyen.

A Brainlab Sztereotaktikus céltérfogat-pozícionálót csak nyomtatott céltérfogat-pozicionáló
átfedésekkel szabad használni. A céltérfogat-pozicionálókon a skálák nem használhatók a
pozicionáláshoz.

Markeralapú pozicionálás

Ez alkalmazandó, ha Novalis Body, ExacTrac-et, bőrmarkereket stb. használnak.
• Pozícionálja a pácienset a kívánt izocentrum alapján a kiválasztott rendszerrel.
• Ha alkalmazható, ellenőrizze a pozíció pontosságát portál film és DRR összehasonlításával.
• Minden sugárnyalábra ellenőrizze a nyomtatott sablonokat a lineáris gyorsító fénymezejével a

megadott fókusz-film-távolságnál (pl. 1000 mm).
• Ellenőriznie kell az MLC alakok megfelelőségét is a PTV projekciókkal.

Ha nem használnak lokalizálóeszközt vagy célbeállító eszközt a páciens beállítására, a
beteg beállítását független módon kell ellenőrizni (pl. portál-filmmel, OBI-val [on-board
imaging], vagy más általánosan elfogadott módon). Egy második személynek is
ellenőriznie kell, hogy a beállítás helyes-e.
A teljes beállítás pontossága a lézer beállításától függ. A lézeres ellenőrzését gyakrabban kell
elvégezni, mint a standard sugárterápiához szükséges. Ez vonatkozhat más ellenőrzési
eljárásokra is.

Kiegészítő tesztek

A felügyelő fizikus felelőssége, hogy kiegészítő teszteket vagy ellenőrzéseket adjon meg, hogy a
lineáris gyorsító által meghatározott pontosságot garantálja.
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14.4.2 Általános páciens-minőségbiztosítás

Javaslatok

• Végezzen dózismérést mindegyik pácienstervhez szilárd vízfantomban filmmel vagy abszolút
kalibrált detektorokkal. Az eredményeket ezután össze kell hasonlítani a fantom CT felvételével
végzett dózisszámítással (fantomtérképezés).

• Nézze át az R&V rendszerre átvitt összes besugárzási paramétert (pl: a lineáris gyorsító és
kollimáló eszközök mechanikus tulajdonságait, a dozimetriai tulajdonságokat, a felírt
besugárzást, a páciensbeállítást és a gantry-asztal beállítást) az alapbeállítás előtt.

• Végezzen független terváttekintést.
• A terv egy adott pontján javasolt független dózisszámítást végezni.
• Ha lehet, ellenőrizze a pácienspozicionálás pontosságát a portálfilm vagy az EPID-kép DRR-rel

való összehasonlításával.
• Ha lehet, ellenőrizze a fénymező vetületeit a céltérfogat-pozicionálón, hogy biztosítsa a helyes

mező kiválasztását és a helyes mezőalakot. Alternatívaként ellenőrizze a nyomtatott
nyalábsablonokat. Lásd a sztereotaktikus hardverrel kapott utasításokat azon részletekkel
kapcsolatban, hogy hogyan állítsa be a céltérfogat-pozicionálót az izocentrumhoz a helyiség
lézereivel.

Fénymezőtesztek

Az első besugárzás előtt fénymezőtesztet kell végezni.

Minden páciens besugárzása előtt ellenőrizni kell a fénymezőket a kinyomtatott
nyalábsablonokkal vagy a kinyomtatott céltérfogat-pozicionálókkal. Különösen
figyelmesen kell eljárni annak biztosításához, hogy a megfelelő mezőalakot alkalmazza az
adott nyalábbeállításhoz.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
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15 1. MELLÉKLET
15.1 Dózisalgoritmusok pontossága
15.1.1 Ceruzanyaláb és Monte Carlo

Háttér

Az IAEA-TECDOC-1540-ben, a Vanselaar és Welleweerd mérései alapján (lásd az általános
referenciákat 327. old.) leírt IAEA tesztcsomagot használták a Brainlab ceruzanyaláb dozimetriai
pontosságának és a Monte Carlo értelmezésnek a validálásához az iPlan RT Dose-on belül. A
tesztcsomag négy különböző nyalábenergiából áll. A Co-60 tesztet nem végezték el, mivel az
iPlan RT Dose nem támogatja a kobaltágyúkat. A maradék három lineáris gyorsító energiából (6,
10 és 18 MV) a legalacsonyabb és a legmagasabb energiát használták. Vanselaar és Welleweerd
szerint a 6 MV (Minőségi index QI = 0,676) adatait egy Elekta SL 15 lineáris gyorsító alapján
kapták, a 18 MV (QI = 0,770) adatait pedig egy Elekta SL 20 alapján. Ezért mindkét adatkészletet
egy Elekta MLCi Standard MLC használatával modellezték 40 lemezpárral 1 cm-es
lemezszélességgel.

Meghatározások

Az eltérés egy dózispontban a nyílt sugárnyalábon belül így számítható ki:
(Dcalc - Dmeas) * 100% / Dmeas,
illetve
(Dcalc - Dmeas) * 100% / Dmeas,cax
a penumbrán kívüli dózisponthoz. A konfidenciahatár meghatározása:
|átlagos eltérés| + 1,5 * standard deviáció,
ahol a standard deviációt az eltérések geometriai átlagaként számítják ki. A következő táblázatok
összefoglalják a 6 és 18 MV eredményeit ceruzanyaláb és a Monte Carlo esetén.

IAEA Teszt 6 MV

Tesztcsomageredmények a 6 MV dózisszámítások esetén:

Teszt
száma

Leírás Ceruzanyaláb Monte Carlo

Átlag Konfidencia-
határ Átlag Konfidencia-

határ

1a-c Négyzet -0,6% 1,5% -0,1% 2,0%

2a-b Négyszögletes 0,0% 2,4% 0,0% 1,7%

3 Rövid SSD -0,4% 1,2% +0,1% 1,5%

6 Középponton kívüli sík -0,2% 1,6% -0,3% 1,8%

8a-b Tüdő inhomogenitás -0,2% 1,7% -0,6% 1,9%

8c Csont inhomogenitás -0,6% 1,4% -0,1% 1,0%

9 Ferde beesés +0,8% 1,7% +0,2% 1,6%
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Teszt
száma

Leírás Ceruzanyaláb Monte Carlo

10a-b Hiányzó szövet +5,4% 12% -0,6% 2,6%

11 Aszimmetrikusan nyitott +2,2% 4,7% +0,5% 2,2%

IAEA Teszt 18 MV

Tesztcsomageredmények a 18 MV dózisszámítások esetén:

Teszt
száma

Leírás Ceruzanyaláb Monte Carlo

Átlag Konfidencia-
határ Átlag Konfidencia-

határ

1a-c Négyzet -0,4% 2,0% +0,5% 2,3%

2a-b Négyszögletes -0,1% 2,0% +0,8% 1,7%

3 Rövid SSD -0,4% 2,7% +1,2% 2,6%

6 Középponton kívüli sík -0,5% 2,2% +0,7% 1,9%

8a-b Tüdő inhomogenitás -0,4% 1,3% -0,5% 2,2%

8c Csont inhomogenitás 0,0% 0,6% -0,1% 0,9%

9 Ferde beesés +0,1% 1,5% -0,1% 1,9%

10a-b Hiányzó szövet +4,2% 9,3% +0,1% 2,2%

11 Aszimmetrikusan nyitott +0,6% 1,6% -0,2% 1,5%

Dózisalgoritmusok pontossága
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15.1.2 Körkúp

Háttér

Igazolt, hogy a körkúp-algoritmus a Beam Profile Editor / Physics Administration alkalmazásba
beadott bemeneti paramétereket a homogén vízfantomban 1%-on belül reprodukálja. Ez a helyzet
az abszolút kalibrálásnál, a mélydózisgörbéknél, az output faktoroknál és az off-axis arány-nál
(OAR).
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15.2 Dózisalgoritmusok korlátozásai

Háttér

A Brainlab besugárzástervező szoftver a klinikai gyakorlatban szükséges pontossági
határértékeken belül számolja ki a dózist, ha jellemző műszaki adatainak határértékein belül és a
megfelelő kezelési körülményekhez alkalmazott paraméter beállításokkal használják. Ha ezek a
körülmények megközelítik az algoritmusok határértékeit, különösen óvatosan kell eljárni. Erre
abban az esetben van szükség, ha például a páciensek kezelésére nagyon kis MLC
mezőméreteket használnak. A nagyon kicsi azt jelenti, hogy a mező mérete:
• Egy vagy két lemezszélesség nagyságrendű.
• Kívül esik a táblázatba foglalt értékek mérési tartományán (pl output/szórásfaktorok és

mélydózis táblázatok).
• Közel áll a ceruzanyaláb kernelének felbontásához.
• Közel áll a Monte Carlo dózisszámítási rács térbeli felbontásához.
• Közel áll a 3D dózistérfogat térbeli felbontásához.
• Közel áll a lemez nyelv és horony kivitelezésének és a lekerekített lemezvégek radiológiai

korrekciós paramétereihez.
Ezen feltételek nem megfelelő kombinációjának használata esetén a dózist az általánosan
elfogadott szabványoknál kisebb pontossággal lehet kiszámítani. Ha ezt a felhasználó a javasolt
besugárzási terv minőségellenőrzése alapján nem ismeri fel, az ilyen kezelési terv szerint végzett
besugárzás súlyos sérüléseket okozhat a páciensnek és/vagy hatástalan lehet.

Extrapoláció a táblázatba foglalt értékek tartományán kívül

A Brainlab ceruzanyaláb-algoritmus a mélydózis, az output faktorok (szórásfaktorok) és a
tengelyen kívüli profilok (radiális fajtorok) táblázatba foglalt értékeire támaszkodik. A táblázatokból
kinyert tetszőleges értékek ennek megfelelően interpolálásra kerülnek. Ha a táblázatba foglalt
értékek tartománya túllépésre kerül, bizonyos közelítések szükségesek az extrapolált
dózisértékek megjelenítéséhez. Természetesen az extrapolált értékek pontossága kisebb és a
besugárzás előtt ellenőrizni kell őket.

A számítási rácsok felbontása

Más besugárzástervező rendszerekhez hasonlóan, a Brainlab BrainSCAN és iPlan RT
besugárzástervező szoftvere több számítási rács felbontást használ a dózisszámítás
pontosságára vonatkozóan (az engedélyezett funkciók és a TPS verzió függvényében):
• Ceruzanyaláb kernel felbontás
• Monte Carlo számítási rács felbontás
• 3D dózistérfogat felbontás

Általában, a számítási rács felbontásának elég finomnak kell lennie ahhoz, hogy a dóziseloszlás
fő jellegzetességeit ábrázolja.
A 45. ábra egy példát mutat be egy nagyon kis sugárzási mező dózisprofiljára, amely mindössze
2 rácselemmel van mintavételezve a névleges MLC szélen belül. Ennek eredményeként a csúcs
és a penumbra amplitúdóját nem lehet elfogadható pontossággal ábrázolni. A radiológiai
korrekciók, mint a tongue-and-groove eltolás (pontozott zöld vonal, 45. ábra) még erősebbé teszik
ezt a hatást.
Egy nagyon kis sugárzási mező dózisprofilja:

Dózisalgoritmusok korlátozásai
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45. ábra 
A külső függőleges vonal (pontozott narancssárga) a névleges MLC szélet ábrázolja, míg a belső
függőleges vonal (pontozott zöld) a radiológiai mező méretét mutatja (az 50%-os izodózis szint
pozícióját). A piros sávok a profilt ábrázolják mindössze két rácselemmel a névleges MLC szélen
belül.
A számított és a tényleges dóziseloszlás közötti elfogadhatatlan különbségek elkerülése
érdekében, a mezőméret nem lehet kisebb mint a rácsfelbontás négyszerese, a dózisszámítási
rács típusától függetlenül (ceruzanyaláb kernel, Monte Carlo vagy 3D dózistérfogat). A javítás
vázlatosan az ábrán látható, lásd 46. ábra. A Brainlab azt javasolja, hogy mindig vegye
figyelembe a számítási rács felbontását.
Ugyanaz a profil, mint fent, most négy rácselemmel kipróbálva a névleges MLC szélen belül:

46. ábra 

Hatások az IMRT-re HybridArc-ra

Az IMRT és HybridArc esetében, az egyes sugárnyalábok dózisszámítása a CIAO ekvivalens
négyszögletes mezejének ceruzanyaláb mérést használja. Vigyázni kell arra, hogy a CIAO-nak ez
az ekvivalens mezőmérete nagyobb legyen mint a mért értékek táblázatában levő legkisebb
mezőméret.
A ceruzanyaláb kernel felbontásának és a dózisszámítás térbeli felbontásának negatív hatása
lehet az IMRT és HybridArc tervekre, ha a kernel felbontása vagy a dózisszámítási rács
felbontása nagyobb mint a sugárnyaláb mérete.
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A primer kollimátor hatása

A ceruzanyaláb és a Monte Carlo dózisalgoritmusok nem modellezik félreérthetetlenül a
primér kollimátort (nem tévesztendők össze a primér blendpofákkal). Ezért a dózisszámítás
pontossága nagymértékben csökkenhet a sugárzási mező távoli, tengelyen kívüli
sarkaiban, amelyeket a primér kollimátor árnyékol (pl. Varian lineáris gyorsító egy 220 mm-
es izocentrikus sugáron kívül). Amennyiben ezeket a területeket a cél besugárzására
kívánja használni, független minőségbiztosítást kell végrehajtania.

Dózisalgoritmusok korlátozásai
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16 2. MELLÉKLET
16.1 Lineáris gyorsító energiája

Névleges lineáris gyorsító energiája

A következő táblázat megmutatja a leggyakoribb fotonenergiákat. A Brainlab dózisalgoritmus
ceruzanyaláb és Monte Carlo QI = 0,61 - 0,80 sugárminőségi indexekhez került kiadásra. A
következő táblázat a vonatkozó névleges lineáris gyorsító energiát adja meg.

47. ábra 
Forrás: British Journal of Radiology - Supplement 25, “Central Axis Depth Dose Data for Use in
Radiotherapy: 1996”
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16.2 Kompatibilis lineáris gyorsítók / MLC-k listája:
iPlan RT Dose 4.1.x

Lineáris gyorsítók

Lineáris gyorsító
gyártója

MLC / lineáris
gyorsító kombiná-
ció

Konformális
sugárnyaláb

Statikus ív Dinamikus
ív

Dinami-
kus IMRT

Step-and-
Shoot
IMRT

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 Varian lineáris gyor-
sító - Brainlab m3 x x x x x x

Varian

Varian lineáris gyor-
sító - 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

Siemens lineáris
gyorsító - Brainlab
m3 speciális Sie-
mens integrálás

PRIMUS, ONCOR, ON-

COR 160 és ARTISTE

készülékekhez áll ren-

delkezésre

x x x x x

Siemens
Siemens lineáris
gyorsító - 3-D
MLC58

x x x x

Siemens
Siemens lineáris
gyorsító - 3-D
MLC82

x x x x

Siemens Siemens lineáris
gyorsító - ModuLeaf x x x

Siemens
Siemens lineáris
gyorsító - 3-D
MLC160

x x x x

Elekta Elekta - MLCi x x x x

Elekta
Elekta lineáris gyor-
sító - Beam Modu-
lator

x x x x

Kompatibilis lineáris gyorsítók / MLC-k listája: iPlan RT Dose 4.1.x
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16.3 Kompatibilis lineáris gyorsítók / MLC-k listája:
iPlan RT 4.5.2

Lineáris gyorsítók

Lineáris
gyorsító
gyártója

MLC / li-
neáris
gyorsító
kombiná-
ció

Konfor-
mális
sugár-
nyaláb

Stati-
kus ív

Dinami-
kus ív

Dinami-
kus
IMRT

Step-
and-
Shoot
IMRT

Monte
Carlo

Hybri-
dArc

FFF kú-
pokhoz*

FFF ce-
ruzanya-
láb*

Brain-
lab / 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 po-
wered by
TrueBeam
STx
(HD120)

x x x x x x x x x

Varian

Varian li-
neáris
gyorsító -
Brainlab
m3

x x x x x x x

Varian

Varian li-
neáris
gyorsító -
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

Siemens li-
neáris
gyorsító -
Brainlab
m3 speciá-
lis Siemens
integrálás

PRIMUS, ON-

COR, ONCOR

160 és AR-

TISTE készü-

lékekhez áll

rendelkezésre

x x x x x x x x

Siemens

Siemens li-
neáris
gyorsító -
3-D MLC58

x x x x
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Lineáris
gyorsító
gyártója

MLC / li-
neáris
gyorsító
kombiná-
ció

Konfor-
mális
sugár-
nyaláb

Stati-
kus ív

Dinami-
kus ív

Dinami-
kus
IMRT

Step-
and-
Shoot
IMRT

Monte
Carlo

Hybri-
dArc

FFF kú-
pokhoz*

FFF ce-
ruzanya-
láb*

Siemens

Siemens li-
neáris
gyorsító -
3-D MLC82

x x x x x x

Siemens

Siemens li-
neáris
gyorsító -
3-D
MLC160

x x x x x x

Siemens

Siemens li-
neáris
gyorsító -
ModuLeaf

x x x x x x

Elekta Elekta -
MLCi x x x x

Elekta

Elekta li-
neáris
gyorsító -
Beam Mo-
dulator

x x x x x

* FFF csak Varian TrueBeam és Siemens ARTISTE és ONCOR készülékekhez.

Kompatibilis lineáris gyorsítók / MLC-k listája: iPlan RT 4.5.2
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16.4 Kompatibilis lineáris gyorsítók / MLC-k listája:
iPlan RT 4.5.3

Lineáris gyorsítók

Lineáris
gyorsító
gyártója

MLC / li-
neáris
gyorsító
kombiná-
ció

Konfor-
mális
sugár-
nyaláb

Stati-
kus ív

Dinami-
kus ív

Dinami-
kus
IMRT

Step-
and-
Shoot
IMRT

Monte
Carlo

Hybri-
dArc

FFF kú-
pokhoz*

FFF ce-
ruzanya-
láb*

Brain-
lab / 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 po-
wered by
TrueBeam
STx
(HD120)

x x x x x x x x x

Varian

Varian li-
neáris
gyorsító -
Brainlab
m3

x x x x x x x

Varian

Varian li-
neáris
gyorsító -
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

Siemens li-
neáris
gyorsító -
Brainlab
m3 speciá-
lis Siemens
integrálás

PRIMUS, ON-

COR, ONCOR

160 és AR-

TISTE készü-

lékekhez áll

rendelkezésre

x x x x x x x x

Siemens

Siemens li-
neáris
gyorsító -
3-D MLC58

x x x x
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Lineáris
gyorsító
gyártója

MLC / li-
neáris
gyorsító
kombiná-
ció

Konfor-
mális
sugár-
nyaláb

Stati-
kus ív

Dinami-
kus ív

Dinami-
kus
IMRT

Step-
and-
Shoot
IMRT

Monte
Carlo

Hybri-
dArc

FFF kú-
pokhoz*

FFF ce-
ruzanya-
láb*

Siemens

Siemens li-
neáris
gyorsító -
3-D MLC82

x x x x x x

Siemens

Siemens li-
neáris
gyorsító -
3-D
MLC160

x x x x x x

Siemens

Siemens li-
neáris
gyorsító -
ModuLeaf

x x x x x x

Elekta Elekta -
MLCi x x x x

Elekta

Elekta li-
neáris
gyorsító -
Beam Mo-
dulator

x x x x x

Elekta

Elekta li-
neáris
gyorsító -
MLCi2 -
nincs egy-
másba
kapcsoló-
dás

x x x x

Elekta

Elekta li-
neáris
gyorsító -
MLCi2 -
egymásba
kapcsoló-
dás

x x x x x x

Elekta

Elekta li-
neáris
gyorsító -
Agility

x x x x x x x

* FFF csak Varian TrueBeam és Siemens ARTISTE és ONCOR készülékekhez.

Kompatibilis lineáris gyorsítók / MLC-k listája: iPlan RT 4.5.3
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16.5 Kompatibilis lineáris gyorsítók / MLC-k listája:
iPlan RT 4.5.4

Lineáris gyorsítók

MLC / lineáris gyor-
sító kombináció

Konfor-
mális
nyaláb

Stati-
kus ív

Dina-
mikus
ív

Dinami-
kus
IMRT

Step-
and-
Shoot
IMRT

Monte
Carlo

Hybri-
dArc

FFF kú-
pok*

FFF ce-
ruza-
nyaláb*

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

Varian lineáris gyor-
sító - Brainlab m3 x x x x x x x x x x

Varian lineáris gyor-
sító - 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

Siemens Linac -
Brainlab m3 Advan-
ced Siemens Integra-
tion elérhető a PRI-
MUS, ONCOR, ON-
COR 120 és ARTIS-
TE alkalmazásokhoz

x x x x x x x x x

Siemens lineáris
gyorsító - 3-D MLC58 x x x x

Siemens lineáris
gyorsító - 3-D MLC82 x x x x x x x

Siemens lineáris
gyorsító - 3-D
MLC160

x x x x x x x

Siemens lineáris
gyorsító - ModuLeaf x x x x x x x

Elekta MLCi x x x x

Elekta lineáris gyorsí-
tó - Beam Modulator x x x x x x

Elekta lineáris gyorsí-
tó - MLCi2, nincs
egymásba kapcsoló-
dás

x x x x

Elekta lineáris gyorsí-
tó - MLCi2, egymás-
ba kapcsolódás

x x x x x x

Elekta lineáris gyorsí-
tó - Apex** x x x x

Elekta lineáris gyorsí-
tó - Agility x x x x x x x x x x
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* csak Elekta Versa HD, Novalis Tx, Siemens ARTISTE, Siemens ONCOR, Varian Trilogy és
Varian TrueBeam alkalmazáshoz;
** integrációt igényel az Elekta/Mosaiq alkalmazásban;

Kompatibilis lineáris gyorsítók / MLC-k listája: iPlan RT 4.5.4
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18 4. MELLÉKLET
18.1 BrainSCAN mérési utasítások - ceruzanyaláb

Érvényességi tartomány

A mellékletben levő információk csak a BrainSCAN besugárzástervező rendszerre érvényesek.
Ez a melléklet jelen útmutató 5. fejezetét helyettesíti (69. old.). A dózisszámítás pontosságának a
javítása érdekében a BrainSCAN szoftverben a ceruzanyaláb szórásfaktor mérésekre vonatkozó
blendepofa és MLC mezőméretek kombinációja alkalmazásra került a BrainSCAN ceruzanyaláb
algoritmus speciális értelmezéséhez.
A Műszaki használati útmutató, A Brainlab fizikai alapelvei minden további információja
érvényes és a jelen mellékletben megadott információkkal együtt figyelembe kell venni.
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18.2 A Brainlab m3 nyalábadatai (Varian, Elekta,
Siemens Mevatron, Primus, Oncor 82 lemezes
MLC)

Ellenőrzési lista (Brainlab FORM 09-751 Excel sablon)

Mérés Lásd még Kész

Lineáris gyorsító kalibrálása (NLOut) a kalibrált kamrával:
• Blendepofa: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

49. old. ☐

Háttérszivárgás nyitott és zárt blendepofák esetén kalibrált kamra felhasználásával:
• Adja meg az NLOut értékét az Excel sablonban
• Adja meg a szivárgás értékeit az Excel sablonban
• Adja meg az SSD és a normalizálási mélység értékét az Excel sablonban

Nyitott mező:
• Blendepofa: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

52. old. ☐

Mélydózisgörbe (PDD/TPR) ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• MLC (blendepofa) mezők

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]
A mérés elvégzése után importálja a TPR vagy PDD értékeket a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez (lásd 54.
old.).

54. old. ☐

Szórásfaktorok ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mezők

6 x 6, 12 x 12, 18 x 18, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100 [mm²]
• MLC mezők

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]
Mintamátrix itt található: 334. old. A mérés elvégzése után importálja a szórásfaktorokat a
Brainlab-tól kapott Excel sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez a megfelelő
keresztkalibrálással (lásd: 56. old.).

56. old. ☐

Diagonális radiális profilok ionizációs kamrával:
• m3 MLC leválasztva
• Behúzott blendepofák

A mérés elvégzése után importálja a diagonális radiális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.

57. old. ☐

Transzverzális profilok nagy felbontású detektorral:
• MLC mező: 100 x 100 mm2

• Blendepofa-mező: 98 x 98 mm2

A mérés elvégzése után importálja a transzverzális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel sab-
lonba.

60. old. ☐

Dinamikus lemezeltolás (csak dinamikus IMRT) a kalibrált detektorral:
• A dinamikus kollimátor lemezrések besugárzásához használja az MLC fájlokat:

„M3_1.d01”, „M3_5.d01”, …, „M3_100.d01”.
• Mindegyik esetben adjon le 300 MU-t 300 MU/perc dózisteljesítménnyel.

Számítsa ki a dinamikus lemezeltolást a Brainlab-tól kapott Excel sablonnal.

65. old. ☐

A Brainlab m3 nyalábadatai (Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus, Oncor 82 lemezes MLC)
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Mérés Lásd még Kész

Küldje az elvégzett mérési adatokat (Excel sablon) vagy közvetlenül a Brainlab központba
(radio.physics@brainlab.com) vagy a helyi vevőszolgálat mérnökéhez. ☐

Készítse el a szükséges nyalábprofilt a Beam Profile Editor / Physics Administration (Ma-
chine Profile mód) használatával. ☐
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18.2.1 További információk

Mintamátrix

A lineáris gyorsító mért adatai eltérhetnek. Ne használja ezt a példát a klinikai
gyakorlatban.

Blendepofa-beállítások [mm]

MLC me-
zőmére-
tek [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: Lehetséges mért szórásfaktorok (csak példák)
• A szürke mezőket minden esetben meg kell mérni.
• A fehér mezők képviselik az MLC és blendepofa kombinációit, amelyek nem javasoltak a

Brainlab besugárzástervező szoftverrel való használatra. Részletekért lásd 42. old.
• Az üres mezők nem engedélyezettek (lásd: 56. old.).

A Brainlab m3 nyalábadatai (Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus, Oncor 82 lemezes MLC)
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18.2.2 Transzverzális profil alakja

Transzverzális profil alakja

Brainlab m3: MLC mező beállítása profilméréshez (X és Y irány):

48. ábra 

Nyitott lemezek:
Lemezek száma: 2 - 4, 7 - 20, 24 -
 25

Zárt lemezek

IEC 1217 lemezpozíció -40 mm és +40 mm -50 mm
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18.3 Novalis nyalábadatai

Ellenőrzési lista (Brainlab FORM 09-752 Excel sablon)

Mérés Lásd még Kész

Lineáris gyorsító kalibrálása (NLOut) a kalibrált kamrával:
• Blendepofa: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

49. old. ☐

Háttérszivárgás nyitott és zárt blendepofák esetén kalibrált kamra felhasználásával:
• Adja meg az NLOut értékét az Excel sablonban
• Adja meg a szivárgás értékeit az Excel sablonban
• Adja meg az SSD és a normalizálási mélység értékét az Excel sablonban

Nyitott mező:
• Blendepofa: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

52. old. ☐

Mélydózisgörbe (PDD/TPR) ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• MLC (blendepofa) mezők

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]
A mérés elvégzése után importálja a TPR vagy PDD értékeket a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez (lásd 54.
old.).

54. old. ☐

Szórásfaktorok ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mezők

6 x 6, 12 x 12, 18 x 18, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100 [mm²]
• MLC mezők

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]
Mintamátrix itt található: 337. old. A mérés elvégzése után importálja a szórásfaktorokat a
Brainlab-tól kapott Excel sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez a megfelelő
keresztkalibrálással (lásd: 56. old.).

56. old. ☐

Diagonális radiális profilok ionizációs kamrával:
• MLC mező: 100 x 100 mm²
• Blendepofa-mező: 98 x 98 mm²

A mérés elvégzése után importálja a diagonális radiális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.

57. old. ☐

Transzverzális profilok nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mező: 98 x 98 [mm²]
• MLC mezők (lásd: 338. old.)

A mérés elvégzése után importálja a transzverzális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel sab-
lonba.

60. old. ☐

Dinamikus lemezeltolás (csak dinamikus IMRT) a kalibrált detektorral:
• A dinamikus kollimátor lemezrések besugárzásához használja az MLC fájlokat:

„M3_1.d01”, „M3_5.d01”, …, „M3_100.d01”.
• Mindegyik esetben adjon le 300 MU-t 300 MU/perc dózisteljesítménnyel.

Számítsa ki a dinamikus lemezeltolást a Brainlab-tól kapott Excel sablonnal.

65. old. ☐

Küldje az elvégzett mérési adatokat (Excel sablon) vagy közvetlenül a Brainlab központba
(radio.physics@brainlab.com) vagy a helyi vevőszolgálat mérnökéhez. ☐

Készítse el a szükséges nyalábprofilt a Beam Profile Editor / Physics Administration (Ma-
chine Profile mód) használatával. ☐

Novalis nyalábadatai
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18.3.1 További információk

Mintamátrix

A lineáris gyorsító mért adatai eltérhetnek. Ne használja ezt a példát a klinikai
gyakorlatban.

Blendepofa-beállítások [mm]

MLC me-
zőmére-
tek [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

Novalis: Lehetséges mért szórásfaktorok (csak példák)
• A szürke mezőket minden esetben meg kell mérni.
• A fehér mezők képviselik az MLC és blendepofa kombinációit, amelyek nem javasoltak a

Brainlab besugárzástervező szoftverrel való használatra. Részletekért lásd 42. old.
• Az üres mezők nem engedélyezettek (lásd: 56. old.).
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18.3.2 Transzverzális profil alakja

Transzverzális profil alakja

Novalis: MLC mező beállítása profilméréshez (X és Y irány):

49. ábra 

Nyitott lemezek:
Lemezek száma: 2 - 4, 7 - 20, 24 -
 25

Zárt lemezek

IEC 1217 lemezpozíció -40 mm és +40 mm -50 mm

Irodalomjegyzék

A Novalis dozimetriai jellemzőivel kapcsolatos további példákat lásd: Yin et al, 2002 (lásd az
általános irodalomjegyzéket: 327. old.).

Novalis nyalábadatai
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18.4 Siemens 3-D (58 és 82 lemezes) nyalábadatai

Ellenőrzési lista (Brainlab FORM 09-753 Excel sablon)

Mérés Lásd még Kész

Lineáris gyorsító kalibrálása (NLOut) a kalibrált kamrával:
• Y blendepofa-nyílás: 100 mm
• MLC mező: 100 x 110 mm²

49. old. ☐

Háttérszivárgás nyitott és zárt blendepofák esetén kalibrált kamra felhasználásával:
• Adja meg az NLOut értékét az Excel sablonban
• Adja meg a szivárgás értékeit az Excel sablonban
• Adja meg az SSD és a normalizálási mélység értékét az Excel sablonban

Nyitott mező:
• Y blendepofa-nyílás: 100 mm
• MLC mezők (keresztsík x síkon belül): 100 x 110 mm²

52. old. ☐

Mélydózisgörbe (PDD/TPR) ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• MLC (Y blendepofa) mezők

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]
A mérés elvégzése után importálja a TPR vagy PDD értékeket a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez (lásd 54.
old.).

54. old. ☐

Szórásfaktorok ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• Y blendepofa-nyílások

10, 30, 50, 70, 90, 130, 190, 270, 400 [mm]
• MLC mezők

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]
Mintamátrix itt található: 340. old. A mérés elvégzése után importálja a szórásfaktorokat a
Brainlab-tól kapott Excel sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez a megfelelő
keresztkalibrálással (lásd: 56. old.).

56. old. ☐

Diagonális radiális profilok ionizációs kamrával:
• Behúzott blendepofák, Y nyílás 400 mm
• MLC lemezek teljesen behúzva, mezőméret 400 x 400 mm2

A mérés elvégzése után importálja a diagonális radiális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.

57. old. ☐

Transzverzális profilok nagy felbontású detektorral:
• Y blendepofa-nyílások

Y1 blendepofa -57 mm-nél, Y2 blendepofa 77 mm-nél (2 mm margó az MLC mező nyitásá-
hoz).
• MLC mezők (lásd: 341. old.)

A mérés elvégzése után importálja a transzverzális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel sab-
lonba.

60. old. ☐

Küldje az elvégzett mérési adatokat (Excel sablon) vagy közvetlenül a Brainlab központba
(radio.physics@brainlab.com) vagy a helyi vevőszolgálat mérnökéhez. ☐

Készítse el a szükséges nyalábprofilt a Beam Profile Editor / Physics Administration (Ma-
chine Profile mód) használatával. ☐

4. MELLÉKLET
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18.4.1 További információk

Mintamátrix

A lineáris gyorsító mért adatai eltérhetnek. Ne használja ezt a példát a klinikai
gyakorlatban.

Y blendepofa-mezőméret beállításai [mm]

MLC me-
zőmére-
tek [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

Siemens 3-D (58 és 82 lemezes): Lehetséges mért szórásfaktorok (csak példák)
• A szürke mezőket minden esetben meg kell mérni.
• A fehér mezők képviselik az MLC és blendepofa kombinációit, amelyek nem javasoltak a

Brainlab besugárzástervező szoftverrel való használatra. Részletekért lásd 42. old.
• Az üres mezők nem engedélyezettek (lásd: 56. old.).

Siemens 3-D (58 és 82 lemezes) nyalábadatai
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18.4.2 Transzverzális profil alakja

Transzverzális profil alakja

Siemens 3-D (58 és 82 lemezes): MLC mező beállítása profilméréshez (X és Y irány):

50. ábra 

3-D MLC 58 nyitott lemezei: Le-
mezek száma: 10, 13 - 17, 19 - 22
3-D MLC 82 nyitott lemezei: Le-
mezek száma: 16, 19 - 23, 25 - 28

Zárt lemezek:

IEC 1217 lemezpozíció -25 mm és +95 mm -25 mm

4. MELLÉKLET
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18.5 Siemens ModuLeaf nyalábadatai

Ellenőrzési lista (Brainlab FORM 09-754 Excel sablon)

A blendepofa és MLC mezőméret-meghatározások az alábbi táblázatban 2,5 mm-es
izocentrikus lemezszélességen alapulnak. Ez egy közelítés a ModuLeafre, ami a 678,6 mm-
es SCD-vel (SCD = forrás-kollimátor-távolság) rendelkező Siemens lineáris gyorsítóra vagy
a 673,6 mm-es SCD-vel rendelkező Elekta lineáris gyorsítóra van szerelve. Az ezen a
tartományon kívül eső SCD-vel való telepítéshez a mezőméreteket megfelelőképp adaptálni
kell.

Mérés Lásd még Kész

Szerezze meg az MLC rendszerből a forrás-kollimátor távolságot (SCD), és adja meg az Ex-
cel sablonban. ☐

Lineáris gyorsító kalibrálása (NLOut) a kalibrált kamrával. 49. old. ☐

Háttérszivárgás nyitott és zárt blendepofák esetén kalibrált kamra felhasználásával:
• Adja meg az NLOut értékét az Excel sablonban
• Adja meg a szivárgás értékeit az Excel sablonban
• Adja meg az SSD és a normalizálási mélység értékét az Excel sablonban

52. old. ☐

Mélydózisgörbe (PDD/TPR) ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• MLC (blendepofa) mezők (keresztsíkxsíkon belül)

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]
A mérés elvégzése után importálja a TPR vagy PDD értékeket a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba. Mindig használjon ekvivalens négyszögletes mezőméreteket (azaz 120 x 100
mm² → 109 mm).
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez (lásd 54.
old.).

54. old. ☐

Szórásfaktorok ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mezők (keresztsík x síkon belül):

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]
• MLC mezők (keresztsík x síkon belül):

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]
Mintamátrix itt található: 344. old. A mérés elvégzése után importálja a szórásfaktorokat a
Brainlab-tól kapott Excel sablonba. Mindig használjon ekvivalens négyszögletes mezőmére-
teket (azaz 120 x 100 mm² → 109 mm).
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez a megfelelő
keresztkalibrálással (lásd: 56. old.).

56. old. ☐

Diagonális radiális profilok ionizációs kamrával:
• MLC mező: 120 x 100 mm2

• Blendepofa-mező: 120 x 100 mm2

A mérés elvégzése után importálja a diagonális radiális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.

57. old. ☐

Transzverzális profilok nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mező (keresztsík x síkon belül): 100 x 100 mm²
• MLC mezők (lásd: 345. old.)

A mérés elvégzése után importálja a transzverzális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel sab-
lonba.

60. old. ☐

Küldje az elvégzett mérési adatokat (Excel sablon) vagy közvetlenül a Brainlab központba
(radio.physics@brainlab.com) vagy a helyi vevőszolgálat mérnökéhez. ☐

Siemens ModuLeaf nyalábadatai
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Mérés Lásd még Kész

Készítse el a szükséges nyalábprofilt a Beam Profile Editor / Physics Administration (Ma-
chine Profile mód) használatával. ☐

4. MELLÉKLET
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18.5.1 További információk

Mintamátrix

A lineáris gyorsító mért adatai eltérhetnek. Ne használja ezt a példát a klinikai
gyakorlatban.

Blendepofa-beállítások [mm]

MLC me-
zőméretek
[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

Siemens ModuLeaf: Lehetséges mért szórásfaktorok (csak példák)
• A szürke mezőket minden esetben meg kell mérni.
• A fehér mezők képviselik az MLC és blendepofa kombinációit, amelyek nem javasoltak a

Brainlab besugárzástervező szoftverrel való használatra. Részletekért lásd 42. old.
• Az üres mezők nem engedélyezettek (lásd „Szórási faktorok (Output faktorok)” Műszaki

használati útmutató, A Brainlab fizikai alapelvei).

Siemens ModuLeaf nyalábadatai
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18.5.2 Transzverzális profil alakja

Transzverzális profil alakja

Siemens ModuLeaf: MLC mező beállítása profilméréshez (X és Y irány):

51. ábra 

Nyitott lemezek:
Lemezek száma: 7 - 12, 15 - 26,
33 - 34

Zárt lemezek: (5 mm-es le-
mezrés)

IEC 1217 lemezpozíció -40 mm és +40 mm -60 mm és -55 mm

Fontos megjegyzések

• A jelen dokumentumban meghatározott összes mezőméret az összes Siemens lineáris
gyorsító ModuLeaf MLC standard szerelési távolságára vonatkozik, mely SCD = 678,6 mm (a
forrás és a kollimátor alsó vége között mérve). Kérjük, ellenőrizze, hogy a telepített MLC-je ezt
az SCD értéket használja-e. Ha a használt SCD több mint 1%-kal eltér a 678,6 mm-től, akkor
forduljon a Brainlab-hoz további tanácsért, mivel a beállítási mezőméreteket megfelelőképp
adaptálni kell.

• Ellenőrizze, hogy a blendepofa apertúra soha ne haladja meg a 120 x 100 mm²-t, miközben az
MLC fel van szerelve.

4. MELLÉKLET
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18.6 Varian 52 nyalábadatai

Ellenőrzési lista (Brainlab FORM 09-755 Excel sablon)

Mérés Lásd még Kész

Lineáris gyorsító kalibrálása (NLOut) a kalibrált kamrával. 49. old. ☐

Háttérszivárgás nyitott és zárt blendepofák esetén kalibrált kamra felhasználásával:
• Adja meg az NLOut értékét az Excel sablonban
• Adja meg a szivárgás értékeit az Excel sablonban
• Adja meg az SSD és a normalizálási mélység értékét az Excel sablonban

52. old. ☐

Mélydózisgörbe (PDD/TPR) ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• MLC (blendepofa) mezők

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]
A mérés elvégzése után importálja a TPR vagy PDD értékeket a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez (lásd 54.
old.).

54. old. ☐

Szórásfaktorok ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mezők

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]
• MLC mezők

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]
Mintamátrix itt található: 347. old. A mérés elvégzése után importálja a szórásfaktorokat a
Brainlab-tól kapott Excel sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez a megfelelő
keresztkalibrálással (lásd: 56. old.).

56. old. ☐

Diagonális radiális profilok ionizációs kamrával:
• Blendepofa-mező: 400 x 400 [mm²]
• MLC lemezek teljesen behúzva, mezőméret 400 x 400 mm2

A mérés elvégzése után importálja a diagonális radiális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.

57. old. ☐

Transzverzális profilok nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mező: 150 x 150 [mm²]
• MLC mezők (lásd: 348. old.)

A mérés elvégzése után importálja a transzverzális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel sab-
lonba.

60. old. ☐

Dinamikus lemezeltolás (csak dinamikus IMRT) a kalibrált detektorral:
• A dinamikus kollimátor lemezrések besugárzásához használja az MLC fájlokat:

„V52_1.d01”, „V52_5.d01”, …, „V52_100.d01”.
• Mindegyik esetben adjon le 300 MU-t 300 MU/perc dózisteljesítménnyel.

Számítsa ki a dinamikus lemezeltolást a Brainlab-tól kapott Excel sablonnal.

65. old. ☐

Küldje az elvégzett mérési adatokat (Excel sablon) vagy közvetlenül a Brainlab központba
(radio.physics@brainlab.com) vagy a helyi vevőszolgálat mérnökéhez. ☐

Készítse el a szükséges nyalábprofilt a Beam Profile Editor / Physics Administration (Ma-
chine Profile mód) használatával. ☐

Varian 52 nyalábadatai
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18.6.1 További információk

Mintamátrix

A lineáris gyorsító mért adatai eltérhetnek. Ne használja ezt a példát a klinikai
gyakorlatban.

Blendepofa-beállítások [mm]

MLC
mező-
méretek
[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

Varian 52: Lehetséges mért szórásfaktorok (csak példák)
• A szürke mezőket minden esetben meg kell mérni.
• A fehér mezők képviselik az MLC és blendepofa kombinációit, amelyek nem javasoltak a

Brainlab besugárzástervező szoftverrel való használatra. Részletek itt: „Primer blendepofa-
beállítás”, Műszaki használati útmutató, A Brainlab fizikai alapelvei.

• Az üres mezők nem engedélyezettek (lásd: 56. old.).
• A 290 x 256 mm²-es négyszögletű mezőmérethez mért szórásfaktorok esetén a 272 mm-es

ekvivalens méretű négyszögletes mezőméretet kell használni a Beam Profile Editor / Physics
Administration alkalmazásban.

4. MELLÉKLET
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18.6.2 Transzverzális profil alakja

Transzverzális profil alakja

Varian 52: MLC mező beállítása profilméréshez (X és Y irány):

52. ábra 

Nyitott lemezek:
Lemezek száma: 9, 12 - 15, 17 - 20

Zárt lemezek

IEC 1217 lemezpozíció -35 mm és +65 mm -50 mm

Varian 52 nyalábadatai
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18.7 Varian 80 nyalábadatai

Ellenőrzési lista (Brainlab FORM 09-756 Excel sablon)

Mérés Lásd még Kész

Lineáris gyorsító kalibrálása (NLOut) a kalibrált kamrával. 49. old. ☐

Háttérszivárgás nyitott és zárt blendepofák esetén kalibrált kamra felhasználásával:
• Adja meg az NLOut értékét az Excel sablonban
• Adja meg a szivárgás értékeit az Excel sablonban
• Adja meg az SSD és a normalizálási mélység értékét az Excel sablonban

52. old. ☐

Mélydózisgörbe (PDD/TPR) ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• MLC (blendepofa) mezők

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]
A mérés elvégzése után importálja a TPR vagy PDD értékeket a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez (lásd 54.
old.).

54. old. ☐

Szórásfaktorok ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mezők

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]
• MLC mezők

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]
Mintamátrix itt található: 350. old. A mérés elvégzése után importálja a szórásfaktorokat a
Brainlab-tól kapott Excel sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez a megfelelő
keresztkalibrálással (lásd: 56. old.).

56. old. ☐

Diagonális radiális profilok ionizációs kamrával:
• Blendepofa-mező: 400 x 400 [mm²]
• MLC lemezek teljesen behúzva, mezőméret 400 x 400 mm2

A mérés elvégzése után importálja a diagonális radiális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.

57. old. ☐

Transzverzális profilok nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mező: 150 x 150 [mm²]
• MLC mezők (lásd: 351. old.)

A mérés elvégzése után importálja a transzverzális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel sab-
lonba.

60. old. ☐

Dinamikus lemezeltolás (csak dinamikus IMRT) a kalibrált detektorral:
• A dinamikus kollimátor lemezrések besugárzásához használja az MLC fájlokat:

„V80_1.d01”, „V80_5.d01”, …, „V80_100.d01”.
• Mindegyik esetben adjon le 300 MU-t 300 MU/perc dózisteljesítménnyel.

Számítsa ki a dinamikus lemezeltolást a Brainlab-tól kapott Excel sablonnal.

65. old. ☐

Küldje az elvégzett mérési adatokat (Excel sablon) vagy közvetlenül a Brainlab központba
(radio.physics@brainlab.com) vagy a helyi vevőszolgálat mérnökéhez. ☐

Készítse el a szükséges nyalábprofilt a Beam Profile Editor / Physics Administration (Ma-
chine Profile mód) használatával. ☐
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18.7.1 További információk

Mintamátrix

A lineáris gyorsító mért adatai eltérhetnek. Ne használja ezt a példát a klinikai
gyakorlatban.

Blendepofa-beállítások [mm]

MLC
mező-
méretek
[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
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

Varian 80: Lehetséges mért szórásfaktorok (csak példák)
• A szürke mezőket minden esetben meg kell mérni.
• A fehér mezők képviselik az MLC és blendepofa kombinációit, amelyek nem javasoltak a

Brainlab besugárzástervező szoftverrel való használatra. Részletekért lásd 42. old.
• Az üres mezők nem engedélyezettek (lásd: 56. old.).
• A 290 x 300 mm²-es négyszögletű mezőmérethez mért szórásfaktorok esetén a 295 mm-es

ekvivalens méretű négyszögletes mezőméretet kell használni a Beam Profile Editor / Physics
Administration alkalmazásban.

Varian 80 nyalábadatai
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18.7.2 Transzverzális profil alakja

Transzverzális profil alakja

Varian 80: MLC mező beállítása profilméréshez (X és Y irány):

53. ábra 

Nyitott lemezek:
Lemezek száma: 16, 19 - 22, 24 -
 27

Zárt lemezek

IEC 1217 lemezpozíció -35 mm és +65 mm -50 mm
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18.8 Varian 120 (Standard besugárzási mód)
nyalábadatai

Ellenőrzési lista (Brainlab FORM 09-757 Excel sablon)

Mérés Lásd még Kész

Lineáris gyorsító kalibrálása (NLOut) a kalibrált kamrával. 49. old. ☐

Háttérszivárgás nyitott és zárt blendepofák esetén kalibrált kamra felhasználásával:
• Adja meg az NLOut értékét az Excel sablonban
• Adja meg a szivárgás értékeit az Excel sablonban
• Adja meg az SSD és a normalizálási mélység értékét az Excel sablonban

52. old. ☐

Mélydózisgörbe (PDD/TPR) ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• MLC (blendepofa) mezők

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]
A mérés elvégzése után importálja a TPR vagy PDD értékeket a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez (lásd 54.
old.).

54. old. ☐

Szórásfaktorok ionizációs kamrával és nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mezők

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]
• MLC mezők

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]
Mintamátrix itt található: 353. old. A mérés elvégzése után importálja a szórásfaktorokat a
Brainlab-tól kapott Excel sablonba.
Ne feledje, hogy a megfelelő detektort használja a kis és nagy mezőméretekhez a megfelelő
keresztkalibrálással (lásd: 56. old.).

56. old. ☐

Diagonális radiális profilok ionizációs kamrával:
• MLC lemezek teljesen behúzva, mezőméret 400 x 400 mm2

• Behúzott blendepofák, mezőméret 400 x 400 mm2

A mérés elvégzése után importálja a diagonális radiális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel
sablonba.

57. old. ☐

Transzverzális profilok nagy felbontású detektorral:
• Blendepofa-mező: 150 x 150 [mm²]
• MLC mezők (lásd: 354. old.)

A mérés elvégzése után importálja a transzverzális profilokat a Brainlab-tól kapott Excel sab-
lonba.

60. old. ☐

Dinamikus lemezeltolás (csak dinamikus IMRT) a kalibrált detektorral:
• A dinamikus kollimátor lemezrések besugárzásához használja az MLC fájlokat:

„V120_1.d01”, „V120_5.d01”, …, „V120_100.d01”.
• Mindegyik esetben adjon le 300 MU-t 300 MU/perc dózisteljesítménnyel.

Számítsa ki a dinamikus lemezeltolást a Brainlab-tól kapott Excel sablonnal.

65. old. ☐

Küldje az elvégzett mérési adatokat (Excel sablon) vagy közvetlenül a Brainlab központba
(radio.physics@brainlab.com) vagy a helyi vevőszolgálat mérnökéhez. ☐

Készítse el a szükséges nyalábprofilt a Beam Profile Editor / Physics Administration (Ma-
chine Profile mód) használatával. ☐

Varian 120 (Standard besugárzási mód) nyalábadatai
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18.8.1 További információk

Mintamátrix

A lineáris gyorsító mért adatai eltérhetnek. Ne használja ezt a példát a klinikai
gyakorlatban.

Blendepofa-beállítások [mm]

MLC
mező-
méretek
[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

Varian 120 (Standard besugárzási mód): Lehetséges mért szórásfaktorok (csak példák)
• A szürke mezőket minden esetben meg kell mérni.
• A fehér mezők képviselik az MLC és blendepofa kombinációit, amelyek nem javasoltak a

Brainlab besugárzástervező szoftverrel való használatra. Részletekért lásd 42. old.
• Az üres mezők nem engedélyezettek (lásd: 56. old.).
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18.8.2 Transzverzális profil alakja

Transzverzális profil alakja

Varian 120 (Standard besugárzási mód): MLC mező beállítása profilméréshez (X és Y irány):

54. ábra 

Nyitott lemezek:
Lemezek száma: 21 - 22, 27 - 34,
37 - 44

Zárt lemezek

IEC 1217 lemezpozíció -35 mm és +65 mm -50 mm

Varian 120 (Standard besugárzási mód) nyalábadatai
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19 5. MELLÉKLET
19.1 Mi az újdonság a Műszaki használati útmutató

jelen változatában
19.1.1 Módosítások jegyzéke az 1.0 változathoz képest az 1.1 változatában

Általános információk

Az egyértelműség növelése érdekében végzett kisebb javításokon kívül a jelen Műszaki
használati útmutató, A Brainlab fizikai alapelvei 1.1 átdolgozása a következő módosításokat
tartalmazza az 1.0 változathoz képest:
• Három új Biztonsági megjegyzés hozzáadva a következőben: 18. old. (5., 12. és 16.

bekezdés).
• Hozzáadott hivatkozás az AAPM TG-106 Report jelentéshez itt: 45. old., 169. old., valamint

251. old.
• Hozzáadott 66. old.
• Módosított detektorelőírás az összes ceruzanyaláb és Monte Carlo mélydózismérésekhez az 5.

és 8. fejezetben: javasolt az ionizációs kamra használata kis ionizációs kamra helyett a
nagymezős mélydózismérésekhez.

• Hozzáadott további mezőméretek a ceruzanyaláb mélydózisméréseihez az 5. fejezetben a
következő MLC-k esetén:
- Brainlab m3
- Brainlab Novalis
- Novalis Tx (Standard besugárzási mód)
- Siemens 160
- Siemens ModuLeaf
- Varian 120 (Standard besugárzási mód)

• Hozzáadott Monte Carlo nyalábadat ellenőrzési lista a következő MLC-k esetén a 8.
fejezetben:
- Elekta Beam Modulator
- Siemens ModuLeaf
- Varian 120 (SRS)

• Módosított Figyelmeztetés itt: 255. old.
• Hozzáadott 256. old.
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19.1.2 Módosítások jegyzéke az 1.1 változathoz képest az 1.2 változatában

Általános információk

Az egyértelműség növelése érdekében végzett kisebb javításokon kívül a jelen Műszaki
használati útmutató, A Brainlab fizikai alapelvei 1.2 átdolgozása a következő módosításokat
tartalmazza az 1.1 változathoz képest:
• Egy opcionális ceruzanyaláb és körkúp nyersadat importálási/adatbeviteli mód leírása a

Physics Administration alkalmazásban (lásd: 273. old.), ami engedélyezi az adatfeldolgozást
• Új mérésleírások, az új adatimportáló és feldolgozó eszköz használata esetén
• Az effektív mérési pont meghatározása aktualizálásra kerül nemzetközi szabványok

felhasználásával (pl. IAEA TRS-398)
• A Monte Carlo mérés ellenőrzési listák aktualizálásra kerülnek a következő MLC-k esetén a 8.

fejezetben:
- MHI MLC 60
- Novalis Tx
- Siemens 160
- Siemens ModuLeaf
- Varian 120

Mi az újdonság a Műszaki használati útmutató jelen változatában
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19.1.3 Módosítások jegyzéke az 1.2 változathoz képest az 1.3 változatában

Általános információk

Az egyértelműség növelése érdekében végzett kisebb javításokon kívül a jelen Műszaki
használati útmutató, A Brainlab fizikai alapelvei 1.3 átdolgozása a következő módosításokat
tartalmazza az 1.2 változathoz képest:
• Nagy felbontású detektor sokkal pontosabb meghatározása. A Brainlab árnyékolatlan

sztereotaktikus dióda használatát javasolja.
• Hozzáadott biztonsági megjegyzések az SRS és SBRT kezelésekhez (18. old.).
• Újból meghatározott TMR (szövet-maximum arány) mint TPR (szövet-fantom arány).
• Javított dinamikus ív leírás (41. old.).
• Brainlab m3 aktualizált nyalábadatai (69. old., 73. old., 207. old., 210. old.).
• Varian HD120-szal helyettesített Novalis Tx (123. old., 127. old., 213. old., 216. old.).
• Az Elekta MLCi javított lemezpozíciói (80. old.).
• A Monte Carlo mérések javított leírása (169. old.).
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19.1.4 Módosítások jegyzéke az 1.3 változathoz képest az 1.4 változatában

Általános információk

Az egyértelműség növelése érdekében végzett kisebb javításokon kívül a jelen Műszaki
használati útmutató, A Brainlab fizikai alapelvei 1.4 átdolgozása a következő módosításokat
tartalmazza az 1.3 változathoz képest:
• Külön ceruzanyaláb nyalábadat ellenőrzési listák az iPlan RT-hez (5. fejezet) és a

BrainSCAN-hez (lásd: 331. old.).
• Kiegészítő információk kiegyenlítő szűrő nélküli (FFF) nyalábokhoz javasolt berendezésekhez

(47. old., 254).
• Az abszolút lineáris gyorsító kalibrálás javított leírása (49. old.).
• Pontosabb információk a mélydózis profil és szórási faktor mérés beállításához (54. old. - 56).
• Kiegészítő információk speciális funkciók elérhetőségéről (minden nyalábadat ellenőrzési lista).
• Pontosabb információk a detektor használatról és a lánckapcsolásos módszerről a mélydózis

és szórási faktor mérésekhez (minden nyalábadat ellenőrzési lista).
• Pontosabb információk az effektív és ekvivalens mezőméretekre vonatkozó nyalábadat

bevitelről (minden nyalábadat ellenőrzési lista).
• Módosított utasítások a diagonális radiális profilmérésekhez, behúzható MLC-kel (oldalak: 69,

73 és 228.).
• Módosított utasítások diagonális radiális profilmérésekhez Varian HD120-szal (127. old.).
• Pontosabb utasítások a dinamikus lemezeltolás mérésekhez nagy dózisteljesítményű

módokkal (minden nyalábadat ellenőrzési lista).
• Javított kismezős blendepofa-beállítások ellenőrzési mérésekhez vízben (minden Monte Carlo

nyalábadat ellenőrzési lista).
• Pontosabb információk detektorhasználatra és lánckapcsolásos módszerre körkúp szórási

mérésekhez (oldalak: 261 és 278.).

Mi az újdonság a Műszaki használati útmutató jelen változatában

358 Műszaki használati útmutató rev.: 1.8 A Brainlab fizikai alapelvei



19.1.5 Módosítások jegyzéke az 1.4 változathoz képest az 1.5 változatában

Általános információk

Az egyértelműség növelése érdekében végzett kisebb javításokon kívül a jelen Műszaki
használati útmutató, A Brainlab fizikai alapelvei 1.5 átdolgozása a következő módosításokat
tartalmazza az 1.4 változathoz képest:
• Pontosabb információk a nyalábadat bevitelre az Excel sablon módszer vagy a nyersadat

módszer használatával (28. oldal)
• Jobb magyarázatok a keresztmetszetek és áthaladási paraméterek meghatározási

módszereire Monte Carlo dózisszámításra szolgáló CT képek HU számaiból (165. oldal).
• Pontosabb információk általános dózisszámítás korlátozásokhoz kis besugárzási mezőkre

(316. oldal).
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19.1.6 Módosítások jegyzéke az 1.5 változathoz képest az 1.6 változatában

Általános információk

Az egyértelműség növelése érdekében végzett kisebb javításokon kívül a jelen Műszaki
használati útmutató, A Brainlab fizikai alapelvei 1.6 átdolgozása a következő módosításokat
tartalmazza az 1.5 változathoz képest:
• Zárt MLC lemezrések által okozott lehetséges dózis szivárgásokra vonatkozó információk

(lásd: 25. old.)
• Egy SRS lineáris gyorsító meghatározása (lásd: 125. old., 153. old., 213. old., 237. old.)
• Kompatibilis lineáris gyorsítók listája (lásd: 320. old., 323. old.)

Mi az újdonság a Műszaki használati útmutató jelen változatában
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19.1.7 Módosítások jegyzéke az 1.6 változathoz képest az 1.7 változatában

Általános információk

Az egyértelműség növelése érdekében végzett kisebb javításokon kívül a jelen Műszaki
használati útmutató, A Brainlab fizikai alapelvei 1.7 átdolgozása a következő módosításokat
tartalmazza az 1.6 változathoz képest:
• Nagyobb pontosságra vonatkozó javaslatok a diagonális radiális profilokhoz (lásd: 59. old.).
• Javított utasítások a transzverzális profilok méréséhez (lásd: 60. old.).
• Nyalábadat ellenőrzési listák az Elekta MLCi2-höz (lásd: 80. old. és 179. old.), és az Elekta

Agility-hez (lásd: 84. old. és 181. old.).
• Javított utasítások a körkúpok szórásfaktorainak méréséhez (lásd: 260. old.).
• Új információk az Elekta MLC-kről (pl. ceruzanyaláb korlátozások).
• Kiegészítő biztonsági megjegyzések (lásd: 18. old.).
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19.1.8 Az 1.7 változat és az 1.8 között történt módosítások jegyzéke

Általános információk

Az egyértelműség növelése érdekében végzett kisebb javításokon kívül a jelen Műszaki
használati útmutató, A Brainlab fizikai alapelvei 1.8 átdolgozása a következő módosításokat
tartalmazza az 1.7 változathoz képest:
• Hozzáadott nyalábadat ellenőrzési listák az Elekta Apex-hez (Ceruzanyaláb és Monte Carlo).
• Monte Carlo FFF támogatás elérhető az iPlan RT 4.5.4 verzióhoz.
• Hozzáadott jegyzet a „guard-leaf” használatával kapcsolatban Elekta MLCi, Elekta MLCi2 és

Elekta Agility esetén, nyalábadatmérésekhez.
• Átdolgozott detekor-ajánlások szórásfaktorokhoz és diagonális profilokhoz.

Mi az újdonság a Műszaki használati útmutató jelen változatában
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