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1 VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA
1.1 Pamatinformācija par lietotāja ceļvedi

Mērķis un auditorija

• Šajā rokasgrāmatā ir iekļauta pamatinformācija un atsauces materiāls medicīniskajā fizikā, kas
nepieciešams, lai varētu pareizi darboties ar Brainlab staru terapijas ārstēšanas plānošanas
programmatūru.

• Šī rokasgrāmata paredzēta visiem medicīnas darbiniekiem, kuri izmanto vai uztur Brainlab
staru terapijas ārstēšanas plānošanas programmatūru, īpaši medicīnas fiziķiem.

• Pirms iekārtas lietošanas rūpīgi jāizlasa un pietiekami labi jāapgūst programmatūra.

Atsauksmes

Ja jums ir ieteikumi, kā uzlabot rokasgrāmatu, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta
adresi oncology.manuals@brainlab.com. Mēs priecāsimies par jūsu atsaucību.

Pieejamās funkcijas

Šajā rokasgrāmatā ir atrodama informācija par dažādiem algoritmiem un par atbalstītās
aparatūras funkcijām. Atkarībā no iegādātās licences, programmatūras versijas un attiecīgās
valsts normatīvajām prasībām daži no šiem algoritmiem vai funkcijām var nebūt pieejami.

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA
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1.1.1 Tipogrāfiskās zīmes

Brīdinājuma simbols

Brīdinājumus apzīmē ar trīsstūrveida brīdinājuma simboliem. Tie vienmēr norāda drošībai
būtisku informāciju par iespējamu ievainojumu, nāvi vai citām nopietnām sekām, kas
saistītas ar ierīces nepareizu lietošanu.

Uzmanības pievēršanas simbols

Uzmanības pievēršanai tiek izmantoti apaļi uzmanības pievēršanas simboli. Tie vienmēr
norāda drošībai būtisku informāciju par apstākļiem, kas var izraisīt ierīces darbības
traucējumus, ierīces darbības atteici, ierīces vai īpašuma bojājumus.

Piezīmes

PIEZĪME: piezīmes ir formatētas slīprakstā un norāda uz noderīgiem papildu ieteikumiem.
 

Pamatinformācija par lietotāja ceļvedi
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1.2 Kontaktinformācija un juridiskā informācija

Atbalsts

Ja nevarat atrast nepieciešamo informāciju šajā ceļvedī vai jums ir kādi jautājumi vai problēmas,
lūdzu, sazinieties ar kompānijas Brainlab atbalsta dienestu:

Reģions Tālrunis E-pasts

ASV un Kanāda
Tālr.: (800) 597-5911
Fakss: (708) 409-1619

us.support@brainlab.com

Āfrika, Āzija, Austrālija, Eiro-
pa

Tālr.: +49 89 991568-44
Fakss: +49 89 991568-811

support@brainlab.comLatīņamerika
Tālr.: +55 11 33 55 33 70
Fakss: +55 11 33 55 33 79

Japāna
Tālr.: +81-3-3769-6900
Fakss: +81-3-3769-6901

Francija un franču valodā ru-
nājošie reģioni Tālr.: +33-800-67-60-30 support_fr@brainlab.com

Ražotājs

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA
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1.2.1 Juridiskā informācija

Autortiesības

Šajā lietotāja ceļvedī ir iekļauta ar autortiesībām aizsargāta informācija. Nevienu šī ceļveža daļu
nedrīkst pavairot vai tulkot bez rakstiskas Brainlab atļaujas.

Brainlab preču zīmes

• BrainSCAN™ ir Brainlab AG preču zīme.
• iPlan® ir Brainlab AG Vācijā un/vai ASV reģistrēta preču zīme.

Preču zīmes, kas nepieder Brainlab

• DosimetryPRO® ir VIDAR Systems Corporation reģistrēta preču zīme.
• Kodak® ir Eastman Kodak Company reģistrēta preču zīme.
• Microsoft® un Windows® ir Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes.

CE marķējums

• CE marķējums apliecina, ka šis Brainlab izstrādājums atbilst medicīnas iekārtu
direktīvas (93/42/EEK) būtiskajām prasībām.

• Atbilstoši MDD prasībām iPlan RT Dose un BrainSCAN ir IIb klases izstrādā-
jumi.

Garantija

Garantijas neattiecas uz izstrādājumiem, kuri ir bojāti negadījumā, nepareizas lietošanas,
nepareizas reinstalācijas vai nepiemērota iepakojuma dēļ, kurā izstrādājums sūtīts atpakaļ
piegādātājam. Garantijas neattiecas uz izstrādājuma komponentiem, kuri ir modificēti vai
nomainīti bez Brainlab rakstiskas atļaujas.

Tirdzniecība ASV

ASV federālā likumdošana šo ierīci ļauj pārdot ārstam vai pēc ārsta pasūtījuma.

Informācija par valodu

Visu Brainlab lietotāja ceļvežu oriģinālā valoda ir angļu.

Kontaktinformācija un juridiskā informācija
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1.3 Vispārējas piezīmes par iekārtas lietošanu
1.3.1 Paredzētā lietošana

Atbildība

Brainlab plānošanas lietojumprogrammas ir paredzētas vienīgi kā palīglīdzeklis
medicīniskajam personālam. Tās neaizstāj lietotāja pieredzi un neatbrīvo lietotāju no
atbildības par to lietošanu.

Ticamības pārbaude

Pirms pacientu ārstēšanas jāpārbauda visas Brainlab plānošanas lietojumprogrammā
ievadītās informācijas un no Brainlab plānošanas lietojumprogrammas saņemtās izvades
informācijas ticamība.

Savietojamība

Kopā ar Brainlab plānošanas programmatūru drīkst lietot tikai Brainlab norādītās
medicīnas ierīces un rezerves daļas. Neatļautu ierīču/rezerves daļu izmantošana var
nelabvēlīgi ietekmēt Brainlab plānošanas programmatūras drošību un/vai efektivitāti, kā arī
apdraudēt pacienta, lietotāja un/vai vides drošību.

Sīkāka informācija

Lai iegūtu specifisku informāciju par Brainlab staru terapijas ārstēšanas plānošanas
programmatūru, skatiet klīnisko lietotāja ceļvedi iPlan RT Dose.

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA
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1.4 Piezīmes par drošību

Vispārējā informācija

Šajā nodaļā ir svarīga informācija, kas jāņem vērā, lai darbība ar ārstēšanas plānošanas
sistēmu būtu droša un efektīva.
Jūsu atbildība ir izveidot plašu kvalitātes nodrošināšanas programmu, kuru izmantojot iespējams
noteikt ārstēšanas plānošanas un ārstēšanas īstenošanas sistēmu kļūdas, ierobežojumus vai
neprecizitātes. Detalizētu informāciju, lūdzu, skatiet šajā tehniskā atsauces ceļveža kvalitātes
nodrošināšanas nodaļā.
Izmantojot fantomus, izmēriet Brainlab ārstēšanas plānošanas sistēmas kombinācijā ar izmantoto
ārstēšanas īstenošanas sistēmu absolūto precizitāti. Lai nodrošinātu precīzu ārstēšanas apgādi,
konfigurējot plānotos parametrus, jāņem vērā izmērītā precizitāte.
Nodrošiniet, lai pacientam ārstēšanas plāns tiktu apgādāts atbilstoši. Ļoti ieteicams katram
ārstēšanas plānam veikt pārbaudi ar fantomu, izmantojot tos pašus parametru iestatījumus, kas
tiks lietoti, faktiski ārstējot īstu pacientu.
Lai nodrošinātu novietojuma un ārstēšanas parametru atbilstību situācijā, ja tiek izmantotas
vairākas plānošanas ierīces, visi galīgie novietojuma un ārstēšanas parametri jāsniedz vienai un
tai pašai ārstēšanas plānošanas sistēmai. Ja ierīcē iPlan RT iegūtā informācija tiek izmantota tieši
pacienta novietošanai (piem., Target Positioner Overlays), jāizmanto arī atbilstošais iPlan RT
ārstēšanas plāns, kuru nedrīkst mainīt, izmantojot citu ārstēšanas plānošanas sistēmu.
Stereotaktiskajā ārstēšanā, piemēram, stereotaktiskajā radioķirurģijā (stereotactic radiosurgery -
SRS) un stereotaktiskajā ķermeņa radioterapijā (stereotactic body radiotherapy - SBRT), tiek
iekļauts ļoti augsts devas līmenis un devas katrā frakcijā un šai ārstēšanai parasti tiek plānotas
samazinātas mērķa tilpuma robežas. Tādēļ, plānojot ārstēšanu, pārnesot plānu un apgādājot
ārstēšanu nepieciešams ievērot papildu drošības nosacījumus. Ļoti ieteicams pirms katras
stereotaktiskas pacienta ārstēšanas veikt papildu kvalitātes nodrošināšanu.
Kvalificētai personai ir jāapstiprina visas ārstēšanas plāna atskaites, pirms tās tiek izmantotas
staru terapijā.
Ieteicams lietot ārstēšanas plāna atskaites, lai tieši ārstēšanas īstenošanas sistēmā pārbaudītu
visus ārstēšanas parametrus, tostarp, bet ne tikai, kolimatora izmēru un novietojumu, ierīces
leņķus un devas specifikācijas.
Pacienta ārstēšanu nedrīkst sākt, ja klients nav pabeidzis sistēmas pieņemšanu, pārbaudi un
ārstēšanas plānošanas sistēmas, tostarp staru profilu, validāciju.
Visu pacienta ārstēšanas plānu gadījumā lietotājam ir jāpārbauda, vai plānotie lineārā paātrinātāja
iestatījumi tiek pareizi nosūtīti uz lineāro paātrinātāju un pareizi piemēroti. Tostarp, bet ne tikai,
izlīdzināšanas filtra režīms un piederumu konfigurācijas.
Nodrošiniet, lai personas, kurām tiek atļauts veikt ārstēšanas plānošanu, ir veicamajam
uzdevumam atbilstoši apmācīti.
Vienmēr jāatceras, ka izvades kvalitāte ir ļoti atkarīga no ievades datu kvalitātes. Ja attiecībā uz
ievades datu vienībām vai identifikāciju ir novērojamas kādas neprecizitātes vai neskaidrības vai
cita veida kvalitātes problēmas, pirms datu izmantošanas tās ir rūpīgi jāizmeklē.
Pārliecinieties, ka jūsu attēlveidošanas ierīces (piem., DT skeneris) ir atbilstoši konfigurētas un
kalibrētas. Regulāri pārbaudiet kalibrāciju, izmantojot attēlveidošanu un apstiprinot pārbaudes
fantomus.
Pārbaudiet rezultāta ārējās kontūras un devu aprēķinos izmantotā audu modeļa precizitāti.
Kontūrā ir jābūt iekļautai pilnīgi visai zonai, kas ir nozīmīga ārstēšana procesam.
Visa plānošanas procesa gaitā pārliecinieties, ka strādājat ar pareizo pacienta datu kopu.
Pacienta informācija tiek attēlota Brainlab ārstēšanas plānošanas sistēmas galvenajā ekrānā.
Vienmēr pārliecinieties, ka ārstēšanas īstenošanas sistēma, kas tiek izmantota pacienta
ārstēšanai, ir tā pati, kas ir paredzēta plānošanas procesa laikā, t.i., lai atlasītais iekārtas profils
atbilst ārstēšanas iekārtai.
Nodrošiniet, ka ārstēšanas piederumi, tādi kā konusveida kolimatora stiprinājums un ārstēšanas
plānam nepieciešamā izmēra konusveida kolimators, pirms piegādes pareizi tiek uzstādīti staru
ceļā. Ja piederumu trūkst vai tie ir nepareizi, jūsu ārstēšanas īstenošanas sistēmas var nespēt
nodemonstrēt stara interloku. Skatiet dokumentus, kas tiek nodrošināti piederumiem.

Piezīmes par drošību

18 Tehniskais atsauces ceļvedis Pārsk. 1.8 Brainlab fizikas principi



Pirms ārstēšanas, atrodoties ārstēšanas telpas iekšpusē, jūsu atbildība ir atbilstoši pārbaudīt, vai
atlasītā gentrija un galda leņķus iespējams izmantot, lai veiktu ārstēšanu, neizraisot traumu
pacientam vai nebojājot iekārtu, piemēram, ārstēšanas īstenošanas sistēmu.
Ieteicams pirms ārstēšanas, izmantojot piemērotu novietojuma verifikācijas metodi, pārbaudīt un
apstiprināt pacienta iestatījumus. Izmantojot fantomus, iespējams izveidot paraugu plānus un
noteikt pārbaudāmās reālās pacienta iestatījumu metodes precizitāti.
Nodrošiniet, ka Brainlab ārstēšanas plānošanas sistēma ir pareizi konfigurēta un konfigurācija
atspoguļo ārstēšanas īstenošanas sistēmas parametrus. Šie parametri ir, piemēram (bet ne tikai),
lineārā paātrinātāja skalas nosacījumi, mehāniskie ierobežojumi vai dozimetriskie parametri,
tostarp lineārā paātrinātāja enerģija vai tādi plūsmas režīmi kā SRS un FFF (Flattening-Filter
Free - bez izlīdzināšanas filtra).
Jūs esat atbildīgs par to, lai iekārtas konfigurācijas jebkurā laikā tiek sinhronizētas starp dažādām
konfigurācijas vietām (piem., ārstēšanas plānošanas sistēmu, sistēmas ierakstu un pārbaudi un
ārstēšanas īstenošanas sistēmu). Ja plānošanā un ārstēšanā lietotās iekārtas konfigurācijas
neatbilst, tas var izraisīt neparedzētu ārstēšanas apgādi vai klīniskās darba plūsmas zudumu.
Brainlab nodrošina pašreizējos norādījumus par mērījumiem. Pārliecinieties, ka staru kūļa datu
iegūšanā tiek izmantoti jaunākie norādījumi par mērījumiem. Papildu informāciju varat uzzināt no
sava Brainlab servisa speciālista.
Pārliecinieties, ka jūsu staru datu mērījumi ir aktualizēti un devas algoritmi ir pareizi konfigurēti un
kalibrēti. Pastāvīgi, izmantojot fantoma mērījumus, pārbaudiet konfigurāciju un kalibrāciju.
Ja ir modificēta, nomainīta vai atkārtoti kalibrēta viena vai vairākas ārstēšanas īstenošanas
sistēmas daļas, saskaņā ar jūsu kvalitātes nodrošināšanas procedūrām jāveic ārstēšanas
plānošanas sistēmas un ārstēšanas īstenošanas sistēmas atkārtota validācija. Ja ir mainītas tās
sistēmas daļas, kas ietekmē sistēmas dozimetriskos parametrus, ir jāatkārto staru datu mērījumi
un mainītie dati jāievada sistēmā, izmantojot lietojumprogrammu Beam Profile Editor/Physics
Administration.
Iepriekš uzstādītos draiverus u.c. drīkst mainīt tikai galējas nepieciešamības gadījumā. Draivera
vai vīrusu skenera atjaunināšanas vai līdzīgā gadījumā pārliecinieties, ka Brainlab ārstēšanas
plānošanas sistēmas veiktspēja nav izmainīta. Ļoti ieteicama atkārtota programmatūras
validēšana.
Precīzi jāievēro dozimetrijas aprīkojuma ražotāja sniegtās specifikācijas un ieteikumi. Tas īpaši
jāievēro darbā ar visiem devu detektoriem, kuriem ir precīzi noteikts lauku izmēru diapazons, kam
šie detektori ir piemērojami. Ja dozimetrijas aprīkojumu lieto ārpus tā specifikācijām vai nepareizā
veidā, devu aprēķini var būt nepareizi.
Brainlab staru kūļa dati (piem., Novalis Tx), kas iestatīti sistēmas pieņemšanas laikā, ir paredzēti
tikai testam un nav paredzēti klīniskai lietošanai.
Kad izmērītie dati ir nosūtīti uz Brainlab, tiek piemērotas tālāk norādītās darbības.
• Brainlab nav iespējams pārbaudīt šo datu pareizību:

- jebkuri dati, kas tiek saņemti no lietotāja;
- jebkuri dati, kas tiek atdoti lietotājam.

• Jebkura Brainlab nodrošinātā atgriezeniskā saite vai ieteikumi saistībā ar saņemtajiem datiem
ir atkarīgi no saņemto datu pareizības.

• Ja saņemtie dati ir apstrādāti ar Brainlab un atdoti lietotājam, tas nenozīmē, ka atdotie dati ir
pareizi.

• Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par Brainlab atdoto datu pareizības un arī par visu Brainlab
nodrošināto atgriezenisko saišu vai ieteikumu pareizības pārbaudīšanu. Pirms pacienta
ārstēšanas sākšanas lietotājam ir jāpārbauda Brainlab atdoto datu drošība un efektivitāte.

• Fakts, ka iekārta Brainlab ir apstrādājusi konkrētus datus, neietekmē lietotājā vispārējo
atbildību par galīgā stara profila pareizību.

Lūdzu, skatiet arī klīnisko lietotāja ceļvedi iPlan RT un programmatūras lietotāja ceļvedi
Physics Administration.

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA
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1.5 Apmācība un dokumentācija

Brainlab nodrošinātā apmācība

Lai nodrošinātu drošu un pareizu iekārtas lietošanu, pirms Brainlab plānošanas
lietojumprogrammas lietošanas Brainlab iesaka visiem lietotājiem intensīvo apmācības kursu, ko
piedāvā Brainlab pārstāvji.

Operatora profils

Ar Brainlab plānošanas programmatūru un papildierīcēm drīkst strādāt tikai kvalificēts
medicīniskais personāls.

Apmācība un dokumentācija
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1.5.1 Dokumentācija

Lietotāja ceļveža lasīšana

Lai ārstēšana, lietojot Brainlab plānošanas programmatūru, būtu veiksmīga un droša, procedūra ir
rūpīgi jāplāno.
Tādēļ ir svarīgi, lai:
• pirms iekārtas lietošanas tiktu izlasīti visi nepieciešamie lietotāja ceļveži;
• šiem lietotāja ceļvežiem jābūt pieejamiem jebkurā laikā.

Pieejamie lietotāja ceļveži

Lietotāja ceļveži Saturs

Programmatūras rokasgrā-
mata

Detalizētas instrukcijas par plānošanas lietojumprogrammas
BrainSCAN lietošanu.

Programmatūras lietotāja ceļ-
vedis (Physics Administra-
tion)

Detalizētas instrukcijas par lietojumprogrammas Physics Admi-
nistration lietošanu.

Klīniskie lietotāja ceļveži Detalizētas instrukcijas par plānošanas lietojumprogrammas
iPlan RT lietošanu.

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA
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Apmācība un dokumentācija
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2 PAMATINFORMĀCIJA
2.1 Ārstēšanas lauka iestatījumi

Ādas devas uzkrāšanās

Ja apstarošana tiek virzīta cauri cietam oglekļa šķiedras slānim, notiek pavājināšana un devas
uzkrāšanās. 
• Šie efekti ir vērojami visām galdu virsmām ar starpplākšņu konstrukciju, līdzīgi konstruētiem

galdu ieliktņiem un imobilizācijas ierīcēm ar cietiem oglekļa šķiedru paneļiem.
• Šie efekti rodas oglekļa šķiedras augstā blīvuma dēļ un tie var mainīties, piem., atkarībā no

stara enerģijas un ieejas leņķa galda virsmā.

Devas uzkrāšanās salīdzinājums

Lai izskaidrotu, kā galda virsmas izmantošana ietekmē devu, ko saņem pacients, nākamajā
piemērā tiek salīdzināta devas uzkrāšanās un devas pavājināšanās ūdens fantomā, ja ārstēšana
notiek, izmantojot un neizmantojot Brainlab attēlveidošanas galda virsmu.
Devas uzkrāšanās salīdzinājums 6 MV apstākļos (Monte Carlo metode):

①

②

1. att. 

Devas uzkrāšanās diagrammas izskaidrojums

Galda virsma sākas pie 0,1 cm atzīmes ar 0,2 cm oglekļa šķiedras slāni, kā redzams šeit: 1. att..
Tālāk seko 4,5 cm plastmasas putu pārklājums un pēc tam 0,2 cm oglekļa šķiedras pārklājums.
Ūdens slānis, kas atbilst pacientam, sākas 5 cm dziļumā.

PAMATINFORMĀCIJA
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• Ar sarkano līkni ① ir norādīta sniegto monitorvienību dziļuma deva ūdens fantomā situācijā,
kad netiek lietota galda virsma.

• Ar zilo līkni ② ir norādīta tā paša daudzuma monitorvienību dziļuma deva ūdens fantomā
situācijā, kad tiek lietota Brainlab attēlveidošanas galda virsma.

• Abas līknes ir aprēķinātas, izmantojot Monte Carlo algoritmu 6 MV fotonu staram.
Ņemiet vērā, ka zilā līkne ② norāda uz devas paaugstinājumu (ādas devu) brīdī, kad stars
sasniedz ūdens fantomu, kas atbilst pacientam. Tas rodas tādēļ, ka oglekļa šķiedras materiālam ir
relatīvi liels blīvums, un tas, savukārt, rada lielu skaitu sekundāro elektronu. Šie elektroni atsitas
pret ādas virsmu, tādējādi radot novērojamo augsto devu.

Pārbaude

Tā kā vairumā staru terapijas ārstēšanas plānošanas programmatūru tiek pieņemts, ka starp
lineāro paātrinātāju un ādas virsmu ir tikai gaiss, tās nespēj modelēt šāda veida efektus vai ņemt
tos vērā. Tādēļ šie efekti ir jāpārbauda eksperimentāli, izmantojot piemērotus mērījumus,
piemēram, lietojot fantomu ar PMMA plātnēm. Pavājināšanas un devas uzkrāšanās rezultātus,
kas iegūti šādos eksperimentos, ir jāņem vērā, plānojot ārstēšanu.
Izmantojot iPlan RT Dose, galda virsmu ir iespējams atlasīt virsmas segmentācijas laikā, lai
ārstēšanas plānošanā tiktu ņemti vērā tādi efekti kā pavājināšana un devas uzkrāšanās.

Kopumā vajadzētu izvairīties ārstēt pacientus caur galda virsmai no mugurējā leņķa.
Tomēr, ja šāda veida ārstēšana tiek uzskatīta par nepieciešamu, ņemiet vērā, ka
aprēķinātajā devas sadalījumā nav ietverta papildu pavājināšana vai palielinātā ādas deva
galda virsmas tuvumā. Tas jāņem vērā ārstēšanas plānošanas laikā, piem., atlasot
ārstēšanas plānošanas sistēmai atbilstošu galda virsmu (tikai iPlan RT Dose).

Piezīmes par drošību

Ja nepilnīgu attēla datu dēļ ir neprecīzi noteikta ādas virsma, tas var izraisīt līdzvērtīgā
dziļuma nepareizu aprēķinu. Tādēļ katra stara vai loka ievades zona ir jāpārbauda,
izmantojot jūsu plānošanas programmatūru, lietojot nodrošināto dziļuma skatu.

Ārstēšanas lauka iestatījumi
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2.1.1 Noslēgtu MLC lapiņu spraugu radīta starojuma noplūde

Vispārīgā informācija

Ārstēšanas plānos, izmantojot daudzlapiņu kolimatorus (MLC), ir iekļauti noslēgtu lapiņu pāri.
Ideālā variantā starp mazajām spraugām, kas paliek starp noslēgto lapiņu galiem, starojuma deva
netiek piegādāta. Tomēr atkarībā no MLC lapiņu gala formas tehniski nav iespējams izvairīties no
atsevišķas noplūdes, ja vien lapiņu sprauga nav pārklāta ar lineārā paātrinātāja žokļiem vai kādu
citu papildu kolimācijas ierīci.

Attēls

Diagrammā ir redzams nosegtu MLC lapiņu pāris, kur lapiņu sprauga nav noklāta pretstatā pārim,
kas noklāts ar lineārā paātrinātāja žokļiem:

①

②

③④

2. att. 

Nr. Iekārtas daļa

① Lineārā paātrinātāja žokļu pozīcija

② Noslēgts mMLC lapiņu pāris

③ Galīgā deva

④ Noplūdes deva

Lai nepieļautu nevēlamu starojuma devas noplūšanu uz pacientu, spraugai starp noslēgto lapiņu
pāriem vienmēr jābūt pilnībā pārklātai ar lineārā paātrinātāja žokļiem.
Dažu lineāro paātrinātāju MLC kombināciju gadījumā tehniski nav iespējams pārklāt noslēgtās
lapiņu spraugas. Taču, tā kā ir pieejami devas algoritmi, kas ļauj aprēķināt noslēgto lapiņu
spraugu radīto starojuma noplūdi, ir iespējams pārbaudīt papildu starojuma ietekmi uz pacienta
ārstēšanu.

Detalizēta informācija

Starp pretējiem noslēgto lapiņu pāru galiem ir neliela zona ar mazāku ekranējumu pret starojumu.
To nosaka MLC tehniskā uzbūve, proti, lapiņu galu forma un maza sprauga, kas veidojas starp
lapiņām.
Ja šo lapiņu sprauga netiek pārklāta, piem., ar lineārā paātrinātāja žokļiem, caur to var noplūst
starojums. Starojuma noplūdes devas apjoms ir atkarīgs no devas padeves ierīces, bet
galvenokārt no individuālā ārstēšanas plāna. Salīdzinot ar plānoto ārstēšanas devu, IMRT plānu
ar kompleksu lapiņu secību izmantošana var radīt ievērojamu noplūdes devu.

PAMATINFORMĀCIJA
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Ārstēšanas plāna starojuma noplūdes devu var noteikt pēc fantoma mērījumiem, izmantojot
atbilstošu aprīkojumu, piemēram, pret starojumu jutīgas filmas.
Ņemiet vērā, ka lineārā paātrinātāja žokļi arī ir pakļauti mehāniskā novietojuma neprecizitātēm.
Šie lineārā paātrinātāja žokļu novietojuma precizitātes ierobežojumi jāņem vērā, nosakot žokļu
novietojumu MLC izmantošanas gadījumā. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet lietotāja
rokasgrāmatu un lineārā paātrinātāja specifikācijas.

Izmantotās ierīces pārbaude

Lietojumprogramma BrainSCAN un iPlan RT nodrošina funkcionalitāti, kas ārstēšanas
plānošanas laikā ļauj automātiski novietot noslēgto lapiņu spraugas aiz lineārā paātrinātāja
žokļiem. Lai pārbaudītu, vai ierīce ir iestatīta pareizi, lūdzu, izpildiet tālāk norādītās darbības.

Darbības

1.
Veiciet piemērotu mērījumu, lai noteiktu vispiemērotākās lineārā paātrinātāja žokļu pozīci-
jas, kas pilnībā pārklāj MLC lapiņu spraugu, ja lapiņas ir noslēgtas vistālāk no centrālās
stara ass.

2.

Pārbaudiet iekārtas profilu/stara profilu, izmantojot lietojumprogrammu Physics Adminis-
tration/Beam Profile Editor, lai veiktu šādas darbības:
• pārliecinieties, vai lineārā paātrinātāja žokļu kustību robežvērtības ir mazākas vai vienā-

das ar maksimālo žokļu novietojuma vērtībām, kas noteiktas 1. darbībā;
• pārliecinieties, vai noslēgto lapiņu sprauga tiek automātiski novietota aiz lineārā paātri-

nātāja žokļiem.
Lai veiktu šo pārbaudi vai pielāgotu lineārā paātrinātāja žokļu kustību robežvērtības ar at-
bilstošu vērtību, ņemiet vērā norādījumus, kas sniegti programmatūras lietotāja ceļvedī
Physics Administration vai klīniskajā lietotāja ceļvedī iPlan RT Dose nodaļā „Beam
Profile Editor”.

Ārstēšanas lauka iestatījumi
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2.2 Mazo starojuma lauku mērīšana

Vispārēji ieteikumi

Specifiski mērījumi ir jāveic pirms stereotaktiskas ārstēšanas veikšanas ar ļoti maziem lauku
izmēriem. Pieņemot, ka nevienmērīgas devas vidējošana jutīga detektora tilpumā izraisa
pavājinātu detektora signālu, augstākas mazāku detektoru vērtības, visticamāk, būs tuvākas
īstajai vērtībai. Šī iemesla dēļ, veicot mazu lauku dozimetriju, jālieto mazākais pieejamais
detektors (Alfonso et al 2008 un Sauer et al 2007). Centrālās ass mērījumiem, piemēram, dziļuma
deva, audu fantoma koeficienti un izkliedes/izvades faktori, detektora izmēriem ir jābūt būtiski
mazākiem par lauka izmēru.
Īpaša uzmanība ir nepieciešama, izvēloties nepieciešamās dozimetrijas iekārtas un darbojoties ar
tām. Maziem lauku izmēriem īpaši nozīmīgi ir pareizi salāgot ūdens fantomu un detektora kustības
virzienu attiecībā pret stara asi un stara centru. Pat ja detektora izmērs ir piemērots mērāmajiem
mazajiem laukiem, saskaņā ar detektora ražotāja nodrošinātajiem tehniskajiem datiem ir
jāpiemēro precīzas jutības korekcijas (piem., enerģijas atkarība no detektora signāla).
Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet attiecīgās publikācijas, piemēram, Das, I. J., Ding, G.
X. et al 2008 un IPEM Report Number 103 2010.

Precizitātes nodrošināšana

Jums ir jāievēro dozimetrijas iekārtas ražotāja nodrošinātie tehniskie dati un ieteikumi.
Īpaši devu detektoriem ir skaidri noteikts lauku izmēru diapazons, kuriem to var lietot. Ja
devas detektors tiek lietots ar lietojumprogrammu, kurai tas nav paredzēts, vai tas tiek
lietots nepareizā orientācijā, devu aprēķini var būt nepareizi.

Apstrādājot mazus lauku izmērus, devas profilam būs šaurs plato apgabals vai tā nebūs
vispār. Ja detektora jutīgais apjoms ir pārāk liels, izmērītā deva būs zemāka par reālo devu,
izraisot starojuma pārdozēšanu. Nepareizi izvēlēta izmēra jutīgie tilpumi ir galvenais
faktors, kas izraisa nepareizus devu mērījumus.

Mazu starojuma lauku (lauka izmērs mazāks par 30 x 30 mm2) devas mērījumi ir jāveic ar
aprīkojumu, kas ir piemērots šiem lauku izmēriem.

PAMATINFORMĀCIJA
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2.3 Stara datu mērīšanas metodes

Staru datu mērīšana

Staru datu mērīšanai ir divas opcijas:

Opcija Apraksts

Brainlab Excel veidnes
metode

Brainlab nodrošina Excel veidnes, kas ir paredzētas mērīto staru datu
ievadīšanai. Šie dati ir jāpārnes uz lietojumprogrammas Beam Profile
Editor vai Physics Administration režīmu Machine Profile, datus ko-
pējot un ielīmējot.

Neapstrādāto datu me-
tode

Lietojumprogrammas Beam Profile Editor vai Physics Administra-
tion režīmā Raw Data datus iespējams ievadīt tieši.
Režīmu Raw Data iespējams lietot, strādājot ar jebkuru datoru; lūdzu,
savam Brainlab pārstāvim pieprasiet režīma Raw Data instalēšanas
programmu.

Beam Profile Editor

Lietojot Beam Profile Editor:

Metode Skatīt

Circular Cones
Excel veidne

251. lpp.

Pencil Beam 45. lpp.

Monte Carlo Režīms Raw Data 169. lpp.

Physics Administration

Lietojot Physics Administration:

Metode Skatīt

Circular Cones
Excel veidne 251. lpp.

Režīms Raw Data 277. lpp.

Pencil Beam
Excel veidne 45. lpp.

(Pēc izvēles) Režīms Raw Data zināmām sistē-
mām (un iPlan RT 4.5.3 vai jaunākai) 273. lpp.

Monte Carlo Režīms Raw Data 169. lpp.

iPlan RT 4.5.3 vai jaunāka versija atbalsta Pencil Beam režīmu Raw Data tālāk norādītajām
sistēmām (ar staru kūļiem, kas nav saistīti ar FFF).
• Brainlab Novalis (klasiskā)
• Brainlab Novalix TX (iekļaujot SRS režīma izlīdzināšanas filtru)
• MHI TM2000
• Varian TrueBeam (tikai staru kūļi, kas nav saistīti ar FFF)
• Varian TrueBeam STx (tikai staru kūļi, kas nav saistīti ar FFF)

Pencil Beam Raw Data metodes izmantošana pašreiz nav obligāta. Citās sistēmās vai FFF
režīmā staru kūļa datiem nepieciešama Excel veidnes metodes izmantošana.

Stara datu mērīšanas metodes
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2.3.1 Iekārtas profila datu ievade, lietojot Brainlab Excel veidnes

Vispārējā informācija

Lietojot Brainlab Excel veidnes, nav iespējams tieši iekopēt datus lietojumprogrammā Beam
Profile Editor/Physics Administration (režīmā Machine Profile). Brainlab darbstacija neatbalsta
lietojumprogrammu Microsoft Excel, tāpēc, pārvietojot stara datus (piem., no Brainlab fizikas
principi pēc apstrādes saņemtos PDD/TMR, izkliedes vai radiālo faktoru datus) no Excel veidnes
lietojumprogrammā Beam Profile Editor/Physics Administration (režīmā Machine Profile), ir
jāveic dažas papildu darbības.
Dati ir jākopē uz jaunu Excel darbgrāmatu un pēc tam jāsaglabā kā ar tabulēšanas rakstzīmēm
atdalīta teksta fails. Pēc tam šie dati ir jāpārnes uz Brainlab darbstaciju (piem., ar kartētu disku vai
USB dzini), kur tos var atvērt kā teksta failu un tad kopēt un ielīmēt iekārtas profilā. Šī darbība ir
jāveic katrai tabulai, kurā ir staru dati (piem., no Brainlab fizikas principi pēc apstrādes saņemtie
PDD/TMR, izkliedes vai radiālo faktoru dati).

Darba plūsma

Darbības

1.

Kopējiet datus jaunā Excel darbgrāmatā:
• Atlasiet visu tabulu.

• Ielīmējiet datus jaunā Excel darbgrāmatā.

2.

Saglabājiet darbgrāmatu kā teksta failu (ar tabulēšanas zīmēm atdalītu) (*.txt).

3. Pārsūtiet ar tabulēšanas zīmēm atdalītā teksta failu uz Brainlab darbstaciju.

4. Brainlab darbstacijā atveriet teksta failu, lietojiet teksta redaktoru Notepad (Piezīmjbloks).

5. Teksta failā atlasiet visus datus un kopējiet tos.

PAMATINFORMĀCIJA
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Darbības

6.

Ielīmējiet datus atbilstošā lietojumprogrammas Beam Profile Editor/Physics Adminis-
tration tabulā.
• Atlasiet tukšo lauku, kas atrodas tabulas kreisās puses augšpusē.

• Nolaižamajā izvēlnē Edit (Rediģēt) atlasiet Paste (Ielīmēt) (vai izmantojiet taustiņu
kombināciju Ctrl + V).

Stara datu mērīšanas metodes
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2.3.2 Iekārtas profila datu ievade, lietojot neapstrādātos datus

Vispārējā informācija

Lietojot režīmu Raw Data, lūdzu, skatiet nodaļu Staru datu ievadīšana un apstrāde, kas atrodas
programmatūras lietotāja ceļvedis, Physics Administration.

PAMATINFORMĀCIJA
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Stara datu mērīšanas metodes
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3 PENCIL BEAM:
ALGORITMS

3.1 Pencil Beam devas algoritms

Vispārīgā informācija

Pencil Beam algoritmi ir labi pierādīta un pieņemta metode devu sadalījuma aprēķināšanai staru
terapijā.
Brainlab Pencil Beam algoritmā krītošie stari tiek sadalīti daudzos smalkos stariņos. Katram
stariņam tiek veikta atsevišķa radioloģiska ceļa garuma korekcija, lai, ņemot vērā pat
nehomogenitātes ar ļoti mazu struktūru, labotu audu blīvuma nehomogenitātes. Lai noteiktu stara
kodola konvolūciju ar stara plūduma sadalījumu, tiek lietota ātrā Furjē transformācija (Fast Fourier
Transformation - FFT). Algoritmā tiek izmantota ātrā izsekošana un adaptīvie režģa aprēķini, kas
samazina nepieciešamo devu aprēķinu skaitu. Šo optimizāciju dēļ 2D un 3D devu sadalījumus
iespējams aprēķināt dažās milisekundēs.
Brainlab Pencil Beam devas algoritms ir pamatots uz Mohan et al publikācijām (1985, 1986 un
1987). Tas ir paredzēts darba izpildei, ārstēšanā izmantojot konformo staru, konformo loku un
IMRT metodes. Šajā nodaļā ir aprakstīts, kā dažādiem ārstēšanas moduļiem Brainlab plānošanas
programmatūrā tiek pielietots šis devas algoritms.

Monoenerģētisks Pencil Beam (MPB)

Tālāk aprakstā jēdziens „monoenerģētisks Pencil Beam” tiek lietots, lai apzīmētu paralēlu
monoenerģētisku fotonu staru ar enerģiju E un bezgalīgi mazu šķērsgriezumu. Devas sadalījumu
rada Pencil Beam stari, kas krīt uz homogēna ūdens fantoma perpendikulāri tā virsmai. Pieņemot
fotonu plūsmas lineāro pavājināšanu ūdenī, pirmo sadursmju ar vienības tilpumu, kas atrodas
dziļumā d zem ūdens virsmas, skaitu aprēķina kā

NOF E( ) e
μwater E( ) d⋅–

μwater E( )⋅ ⋅
kur:

NOF E( ) Fotonu ar enerģiju E skaits, vidējots virs atvērtā lauka. Stara intensitātes ra-
diālā variācija tiek iekļauta vēlākā posmā.

μwater E( ) Lineārās pavājināšanas koeficients fotoniem ūdenī.

d Novērošanas punkta ūdenī dziļums.

Diferencēts Pencil Beam (DPB)

Jēdziens „diferencēts Pencil Beam (DPB)” raksturo devas sadalījumu, kas ir relatīvs pirmajai
monoenerģētiskā Pencil Beam fotonu sadursmei bezgalīgi lielā homogēnā vidē. Devas
sadalījums kPB, diff (E, lPQ, θPQ) ir fotona enerģijas E funkcija, attālums lPQ starp pirmās
sadursmes punktu P un novērošanas punktu Q un polārais leņķis θ starp krītošo Pencil Beam

PENCIL BEAM: ALGORITMS
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staru un izkliedes virzienu (skatiet šeit: 3. att.). DPB devu sadalījuma aprēķini tiek veikti,
izmantojot Monte Carlo kodu, kas paredzēts dažādām fotonu enerģijām starp 100 keV un 50 MeV.
Tajā tiek ņemta vērā sekundāro fotonu un elektronu izkliede līdz noteiktai padeves pārtraukšanas
enerģijai.
Diferencētā Pencil Beam definīcija.

Pencil Beam

P
Point of first collision

(0, 0, 0)

dp

lPQ

Q
kPB,diff(lPQ, θPQ, E)

θ

3. att. 

Pencil Beam kodols

Kad ir zināms dziļumā d aprēķinātais DPB un fotonu skaits, izmantojot daļēji bezgalīga ūdens
fantoma līnijintegrāli, tiek aprēķināta monoenerģētiskā Pencil Beam deva punktā Q. Ņemot vērā
no paātrinājuma atkarīgo fotona stara enerģijas sadalījumu NOF(E), var veikt visu enerģiju
integrēšanu, piešķirot polienerģētisku Pencil Beam kodolu.

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

Avota funkcijas korekcija

Iespējams piemērot izvēles avota funkcijas korekciju, kurā tiek aprakstīta avota galīgā izmēra
ietekme, kolimators, izlīdzināšanas filtra izkliede, lapiņu beigu izliekums un citi efekti, kas
paplašina pusēnu.

Pencil Beam devas algoritms
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Avota funkcijas korekcijai ir norādīts Gausa sadalījums ar platuma sigma un noteiktu dziļuma
amplitūdu. Platuma sigmas un amplitūdas vērtībām lietojumprogrammā Beam Profile Editor/
Physics Administration var norādīt divas dziļuma vērtības.
Visiem pārējiem dziļumiem sigma un dziļuma vērtības tiek lineāri interpolētas.
Avota funkcijas korekcijā ir iekļauts devas aprēķins ar Pencil Beam kodolu sadalījumu kPB, poly (x,
y, d) ar Gausa sadalījumu gSFC (x, y, d), kur amplitūda A(d) ir Gausa sadalījuma daļa, kas sadalīta
ar kodolu. 
Lai pielāgotu avota funkcijas un radioloģijas lauka korekcijas, nepieciešami papildu mērījumi.

Radioloģijas lauka korekcija

Izmantojot radioloģijas lauka korekciju, iespējams attiecībā pret nominālo lauka izmēru, kas tiek
definēts ar MLC, izlabot mazas radioloģiskā lauka novirzes, kas rodas lapiņu iestatījuma un MLC
konstrukcijas (noapaļotais lapiņas gals un mēle un rieva) dēļ.
• Lapiņu virzienam lietojumprogrammā Beam Profile Editor/Physics Administration var

definēt nobīdi, izmantojot sadaļas Radiologic Field vērtību Leaf Shift Static.
• Virzienam, kas perpendikulārs lapiņu virzienam, lietojumprogrammā Beam Profile Editor/

Physics Administration var definēt nepieciešamo nobīdi, izmantojot sadaļas Radiologic
Field vērtību Tongue and Groove Size.

Ekvivalents lauka izmērs

MLC ekvivalentā kvadrātveida lauka izmērs ir vienāds ar kvadrātsakni no MLC lauka apgabala,
ņemot vērā radioloģiskā lauka korekcijas (skatiet iepriekšējā sadaļā, kā arī 66. lpp.).
Ekvivalenta kvadrātveida žokļa lauka lielums tiek aprēķināts, izmantojot apgabala-perimetra
formulu [Sterling].

Idealizēts devas sadalījums (Idealized Dose Distribution - IDD)

Patvaļīgai kolimatora formai idealizēts devas sadalījums (IDD) ir divdimensionāls polienerģētiska
Pencil Beam kodola ar fotonu plūsmu sadalījums. Tas raksturo fotonu staru devas sadalījumu
homogēnā ūdens fantomā un tiek aprēķināts kā

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

Fotonu plūsma izocentriskā plaknē, kas dziļumā d ir perpendikulāra centrālajam staram, tiek
aprēķināta kā

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

kur φ0(x,y) ir plūsmas matrica izocentra plaknē, kas rodas, jo atvērto lauku kolimatora formas
vērtība ir 1, bet slēgto - 0. Ja matricas vokseli daļēji sedz dažas lapiņas, tiek lietotas frakcionālās
vērtības (4. att.). RFS(r,d) ir radiālais faktors, kas ļauj izteikt fotonu plūsmu attālumā no centrālā
stara, fantoma dziļumā d:

r x2 y2+=
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Plūsmas matrica

4. att. 
Plūsmas matrica (redzama augstāk) attēlo mērķa tilpuma kontūru no stara acs skata. Ja matricas
vokseli daļēji sedz lapiņas, tiek lietotas frakcionālās vērtības.

Kopējā deva

Audu punktā formētā stara kopējās devas aprēķināšanai tiek lietota šī formula:

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

TPR lrad cd coll,,( )
SSDcal dcal+

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

2

IDD xSID ySID lrad, ,( )

⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅

=

kur:

MU Lineārā paātrinātāja piemērotās monitorvienības.

NLOut

Lineārā paātrinātāja nominālā izvade, ņemot vērā attiecību starp absolūto
devu, kas atvērtam laukam (kalibrācijas lauka izmērs) kalibrācijas dziļu-
mā dcal tiek mērīta ūdens fantomam un tiek dalīta ar piemēroto monitor-
vienību (MU) skaitu.

cjaw
Ekvivalenta kvadrātveida žokļa lauka lielums tiek aprēķināts, izmantojot
apgabala-perimetra formulu [Sterling].

cmlc
Ekvivalenta kvadrātveida lauka MLC lielumu aprēķina kā kvadrātsakni no
MLC lauka apgabala, ņemot vērā radioloģiskā lauka korekcijas.

lrad
Stara radioloģiskā ceļa garums (dziļums) no audu virsmas līdz novēroša-
nas punktam, kas ir koriģēts, ņemot vērā audu blīvuma nehomogenitātes.

SSD Centrālā stara attālums no avota līdz virsmai.

SID Attālums no avota līdz izocentram.

d Novērošanas punkta audos dziļums.

dcal Dziļuma punkts, kurā tika mērīts vienums NLOut un izkliedes koeficienti.

St(cmlc,cjaw) Kopējais izkliedes faktors, kas raksturo kvadrātveida MLC un žokļa lauka
relatīvo izvades faktoru.

Pencil Beam devas algoritms
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TPR (lrad,cd,coll)
Audu devas attiecība pret fantoma devu, kas tiek definēta kā deva kādā
fantoma punktā un dalīta ar devu tādā pašā fiksētas kalibrācijas dziļuma
punktā dcal.

cd c SSD d+
SSD

--------------------⋅

IDD(xSID, ySID, Irad)
xSID

Idealizēts devas sadalījums dziļumā Irad ar

x SID
SSD d+
--------------------⋅

un y analogu.

Koordinātu un parametru definīcijas

XSID, YSID

lrad

SID

Air

dcal

Pcal

SSD

Source

Tissue

d

(x, y, d)

5. att. 
Sadalījumā starp Pencil Beam kodoliem un fotonu plūsmas karti tiek pieņemts, ka Pencil Beam
kodoli x un y virzienos ir invarianti pārvedei, kas nozīmē, ka tiek pieņemts, ka vide ir homogēna.
Devām, kas tiek aprēķinātas blakus nehomogenitātēm, šis pieņēmums var nedarboties un
aprēķini var būt nepareizi.
Nehomogēniem apgabaliem, kurus šķērso stars, tiek aprēķināts pareizais ceļa garums un, ja
attālums līdz heterogenitātei ir pārāk liels, lai tiktu atjaunots līdzsvars, algoritms aprēķina pareizās
vērtības.

Radiālie faktori (RFS)

Radiālie faktori ir relatīvās devas sadalījumi gar centrālā stara ass radiālo virzienu

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

un radiāli simetrisko devu

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

kur radiālais attālums līdz centrālajam staram ir:

r x2 y2+=
Citi parametri ir aprakstīti iepriekš.
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Monitorvienību kalibrācija

Monitorvienības (Monitor units - MU) ir mērvienības, kas tiek lietotas, lai aprēķinātu lineārā
paātrinātāja piegādāto devu. Šīs vienības tiek kalibrētas līdz absorbētai devai pret ūdeni grejos.
Tas parasti tiek veikts, izmantojot ūdens fantomu ar atsauces noteikumiem standarta dziļumā
(dcal) attālumā no avota līdz virsmai (SSDcal) un standarta lauka izmērā (parasti 100 x 100 mm²),
kas rada lineārā paātrinātāja nominālo izvadi:

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

Kopējais izkliedes faktors (St)

Kopējie izkliedes faktori (St) raksturo lineārā paātrinātāja relatīvo devas izvadi kalibrācijas punktā
ūdenī dažādiem žokļu un MLC izmēriem. St atbilst galvas un fantoma izkliedei. Kopējo izkliedes
faktoru St mērīšanā ir svarīgi izmantot iepriekš definētos kalibrācijas iestatījumus (SSDcal, dcal).
Kopējo izkliedes faktoru mērījums dažādām žokļu un MLC kvadrātveida lauku izmēru
kombinācijām tiek veikts uz stara centrālās ass fantoma dziļumā dcal. Ieteicamie izmēri ir atkarīgi
no MLC veida, kuram tiek veikti mērījumi. Izkliedes faktoru devas ir jāmēra tādā pašā dziļumā dcal
un ar tādu pašu SSDcal, kā tiek mērīta lineārā paātrinātāja nominālā izvade. Izkliedes faktora St
normalizēšana tiek veikta attiecībā pret devu, kas izmērīta noteiktam normalizācijas lauka
izmēram (parasti tiek lietots žokļu un MLC lauka izmērs 100 x 100 mm²).

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

kur:

cmlc kvadrātveida lauka MLC atveres izmērs.

cjaw kvadrātveida lauka žokļa atveres izmērs.

ccal kalibrācijas lauka izmērs.

dcal
fantoma dziļums, kurā tiek veikti izkliedes faktoru un lineārā paātrinātāja nominālās
izvades kalibrācijas mērījumi.

SSDcal attālums no avota līdz virsmai kalibrācijā.

Audu devas attiecība pret fantoma devu (TPR)

TPR (Tissue Phantom Ratio - audu devas attiecība pret fantoma devu) atspoguļo citu pieeju
starojuma iedarbības dziļuma raksturlielumiem. Salīdzinājumā ar procentuālo dziļuma devu
(PDD), TPR atspoguļo daudz praktiskāku situāciju, kad SSD mainās, bet SAD (parasti vienāds ar
SDD) ir konstants. Ir pierādīts [Khan], ka TPR ir praktiski neatkarīgs no SSD, jo var pieņemt, ka
frakcionālās izkliedes devums dziļuma devai mērījuma vietā ir tikai lauka izmēra mērījuma vietā
un mērījuma punkta audos dziļuma funkcija.
Pencil Beam algoritma kalibrācijai TPR tiek mērītas, mainot SSD, izmantojot ūdens fantomu
dažādiem (ja piemērojams, kvadrātveida) lauka izmēriem un nemainīgam SDD.
TPR arī iespējams aprēķināt, izmantojot procentuālās dziļuma devas (PDD) sadalījumu, kas tiek
mērīts ar konstantu SSD un detektoru, kas pārvietojas pa centrālā stara asi. Nepieciešamā
transformācija tiek pamatota ar tālāk parādīto vienādojumu [Khan].

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

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

SSDcal d+( )2

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

Sp cdcal
( )

Sp cd( )
--------------------⋅ ⋅=

SSD gadījumā izmantojot kolimatora lauka izmēru c, dziļumā d - kolimatora lauka izmēru cd

Pencil Beam devas algoritms
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cd c
SSDcal d+( )

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

un kalibrācijas dziļumā dcal kolimatora lauka izmēru - cdcal

cdcal
c

SSDcal dcal+( )
SSDcal

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

Pieņemot, ka

Sp cdcal
( ) Sp cd( )=≈

transformācija samazina līdz

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

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

SSDcal d+( )2

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

Kļūda, kas radusies šī pieņēmuma dēļ, samazinot dziļumu un palielinot lauka izmēru,
palielināsies.
PIEZĪME: audu devas attiecība pret fantoma devu ir vienāda ar audu maksimālo attiecību, ja
kalibrācijas dziļums ir vienāds ar maksimālo dziļumu (dcal = dmax). 

Radioloģiskā ceļa garuma (Radiological Path Length - RPL) korekcija

Pēc noklusējuma Pencil Beam algoritmam ir aktivizēta ceļa garuma korekcija. Lai aprēķinātu
radioloģisko ceļa garumu, algoritmā tiek izmantota stara izsekošana gar staru, kas sniedzas no
avota līdz novērošanas punktam. Tas izlabo audu nehomogenitātes, un tā pamatā ir DT
Haunsfīlda vienības. Tādēļ tā veiksmīgas darbības pamatā ir pareiza tā DT skenera kalibrācija,
kas tiek izmantots pacientu attēlveidošanai. 
PIEZĪME: tiek pieņemts, ka visi apgabali ārpus ārējās kontūras ir gaiss, tiem netiek veikts dziļuma
aprēķins pat tad, ja audu heterogenitātes korekcija ir izslēgta.
 

Tiek pieņemts, ka DT skaita (HU) pārveidošana uz elektronu blīvumu ir lineāra diapazonā no
-1 000 (elektronu blīvums = 0,0) līdz pat 47 (elektronu blīvums = 1,0). Virs šīs vērtības atkal tiek
pieņemts, ka tā ir lineāra, tikai ar atšķirīgu slīpumu. Atsaucoties uz Schneider 1996, tiek lietota
šāda noklusējuma attiecība:

ρe HU 1000+( ) 1000⁄ 1000– HU 47≤ ≤=

ρe HU 1827.15( ) 1.0213⁄ HU 47>= +

Ja izmantojat staru terapijas ārstēšanas plānošanas programmatūru iPlan RT Dose,
nepieciešamības gadījumā šo noklusējuma attiecību var atbilstoši rediģēt. RPL aprēķiniem tiek
noteikts taisna stara ceļš no avota līdz dotajam punktam pacienta skenēšanas rezultātā. Attālums
caur katru vokseli stara ceļā tiek mērogots pēc attiecīgā vokseļa elektronu blīvuma. Visu koriģēto
attālumu caur vokseļiem summa ir radioloģiskais ceļa garums līdz punktam, kuram tiek aprēķināta
deva.

Adaptīvā režģa devas aprēķins

Devas sadalījumu aprēķinam divdimensionālos attēlos (piem., slāņu skatos) vai trīsdimensionālos
tilpumos (piem., DVH) tiek lietots adaptīvais režģa algoritms. Algoritms var ievērojami paātrināt
devas aprēķinu, izmantojot to, ka pikseļu vai vokseļu izšķirtspēja ir smalkāka par devas
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sadalījuma lokālo izmaiņu izšķirtspēju. Režģa izmērs lokāli tiek piemērots tā, lai sasniegtu iepriekš
definēto devas sadalījuma precizitāti.
Adaptīvais režģa algoritms vispirms aprēķina devas vērtības aptuvenā režģī, izmantojot Pencil
Beam devas algoritmu. Vietās, kur devas vērtības ap adaptīvā režģa punktu iespējams aptuveni
raksturot ar interpolāciju, tiek interpolētas vidējās devas vērtības starp adaptīvā režģa punktiem.
Pretējā gadījumā adaptīvā režģa punktu soļa izmērs tiek lokāli samazināts. Devas vērtības tiek
aprēķinātas tieši uz jaunajiem režģa punktiem, izmantojot devas algoritmu. Šī procedūra tiek
rekursīvi atkārtota, līdz tiek sasniegta nepieciešamā precizitāte.
Rezultātā apgabalos ar vienmērīgu devas sadalījumu adaptīvais režģis parasti ir rupjš, bet
apgabalos, kur devas sadalījums ir nehomogēns (piem., stara pusēnas apgabala tuvumā vai audu
nehomogēno apgabalu tuvumā), režģis ir smalks.

Pencil Beam devas algoritms
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3.1.1 Pencil Beam dinamiskajam konformajam lokam

Devas aprēķins

Dinamiskie loki tiek attēloti kā N kontrolpunktu skaits, kas atrodas ik katrus gentrija leņķa 10° starp
sākuma un beigu leņķi. Katram kontrolpunktam ir sava MLC un žokļa forma. Devas aprēķins
lokam tiek veikts, diskretizējot loku N - 1 loka segmenta staros. Katrs loka segmenta stars atrodas
starp diviem kontrolpunktiem, tā plūsma tiek aprēķināta no nepārtrauktās lapiņu kustības starp
diviem kontrolpunktiem pirms un pēc loka segmenta stara.
Tā kā tiek pieņemts, ka loka izmantošanas laikā lineārā paātrinātāja devas līmenis ir konstants,
katrs loka segmenta stars piedalās ar vienādu monitorvienību daļu. Piemēram, lokam ar 300 MU,
kas sākas no gentrija leņķa 0° līdz gentrija leņķim 30°, ir četri kontrolpunkti, kam ir definētas MLC
un žokļa formas pie 0°, 10°, 20° un 30°. Devas aprēķins ir trīs loka segmentu staru summa pie 5°,
15° un 25° ar 100 MU katram.
Deva, kuru patvaļīgam punktam piegādā loks, tiek aprēķināta kā N - 1 loku segmentu staru
summa, kur katrs stars tiek aprēķināts atbilstoši attiecīgajam staru algoritmam:

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 ir monitorvienību skaits pilnā lokā.
PIEZĪME: aprakstītā diskretizācija loka segmenta staru kūļos tiek lietota, sākot ar versiju iPlan
RT 4.5.1. Versijā iPlan RT Dose 4.1.x katram N loka kontrolpunktam tiek aprēķināta nemainīgā
staru kūļa deva, kad motorvienības ir sadalītas tā, ka pirmais un pēdējais kontrolpunkts saņem
pusi no tiem MU, ko saņem iekšējie kontrolpunkti.
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3.2 Pencil Beam algoritma ierobežojumi

Primārā žokļa pozicionēšana

Tādu ārstēšanas lauku izmantošana, kad primārais žoklis aizsedz MLC atvērumu, var izraisīt
neprecīzu devas aprēķinu. Tas rodas tādēļ, ka Pencil Beam devas algoritmā netiek pareizi ņemts
vērā MLC un žokļa atveres krustpunkts. Tas var izraisīt nepareizas dziļuma devas līknes atlasi no
PDD/TPR tabulām staru datos.

Primārā žokļa pārklāšanās

① ②

6. att. 

Nr. Iekārtas daļa

① Primārā žokļa pārklāšanās 4 mm

② Primārā žokļa pārklāšanās 44 mm

Precizitātes nodrošināšana

Vairumam lineāro paātrinātāju primārajiem žokļiem ir lielāka pusēna un lielākas pozicionēšanas
tolerances. Tādēļ ieteicams primāros žokļus novietot ar noteiktu rezervi (piem., Brainlab
nodrošinātās noklusējuma rezerves) aiz visattālākajām MLC lapiņām.

Piezīmes par drošību

Nav ieteicama ārstēšana, kurā kolimācijai tiek lietots primārais žoklis, brīdī, kad MLC
lapiņas ir atvilktas. Lai veiktu ārstēšanu ar taisnstūrveida laukiem, lietojiet MLC lapiņas,
nevis primāro žokli, vai, lai kolimētu starojuma lauku, papildus primārajam žoklim lietojiet
MLC lapiņas.

Pencil Beam algoritma ierobežojumi
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3.2.1 Ekstrapolācija ārpus izmērīto vērtību diapazona

Vispārīgā informācija

Pencil Beam devas algoritmā devas aprēķinam tiek izmantotas izmērītas vērtības tabulas formā.
Lai gan šo algoritmu lietojums ārpus izmērītā vērtību diapazona nav ieteicams, algoritmā tiek
izmantotas ekstrapolācijas, kas ir raksturotas nākamajā tabulā. Ir jāatceras, ka ekstrapolētās
vērtības neatspoguļo realitāti ar tādu pašu precizitāti, kā to parasti dara devas algoritms.

Ja devas algoritms tiek lietots ar parametriem ārpus izmērītajām vērtībām, kas atrodamas
tabulā, aprēķinātās devas precizitāti nav iespējams garantēt. Ir jānodrošina, lai visi
nepieciešamie parametri, īpaši lauka izmērs, dziļums un pacienta ārstēšanas nobīdes no
ass attālums, tiek iekļauti izmērītajos stara datos.

Izmērītās vērtības

Dziļuma deva

Dziļums < minimālais dziļums Konstanta PDD/TPR ekstrapolācija (min. dziļums)

Dziļums > maksimālais dziļums

Eksponenciālie ekstrapolācijas punkti eksponenciālā dziļuma
noteikšanai: maksimālais dziļums, vidējais dziļums (dziļums
aptuveni pa vidu starp maksimālās devas dziļumu un maksi-
mālo dziļumu)

Lauka izmērs < minimālais lauka
izmērs Konstanta PDD/TPR ekstrapolācija (min. lauka izmērs)

Lauka izmērs > maksimālais lau-
ka izmērs Konstanta PDD/TPR ekstrapolācija (max. lauka izmērs)

Izkliede

MLC izmērs < minimālais MLC iz-
mērs Konstanta izkliedes ekstrapolācija (min. MLC izmērs)

MLC izmērs > maksimālais MLC
izmērs Konstanta izkliedes ekstrapolācija (max. MLC izmērs)

Žokļa izmērs < minimālais žokļa
izmērs Konstanta izkliedes ekstrapolācija (min. žokļa izmērs)

Žokļa izmērs > maksimālais žokļa
izmērs Konstanta izkliedes ekstrapolācija (max. žokļa izmērs)

RFS

Dziļums < minimālais dziļums Konstanta RFS ekstrapolācija (min. dziļums)

Dziļums > maksimālais dziļums Konstanta RFS ekstrapolācija (max. dziļums)

Rādiuss < minimālais rādiuss Konstanta RFS ekstrapolācija (min. rādiuss)

Rādiuss > maksimālais rādiuss Konstanta RFS ekstrapolācija (max. rādiuss)
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3.2.2 Citi ierobežojumi

Pencil Beam ierobežojumi

Pencil Beam devas algoritms nesamazina MLC un žokļu pusēnu. Tāpēc iespējams, ka devas
kritums y ass virzienā Elekta daudzlapiņu kolimatoriem (MLC) ir nedaudz neprecīzs “guard leaf”
darbības gadījumā (MLCi, MLCi2 un Agility).

Ja Pencil Beam algoritms tiek lietots devas aprēķiniem netālu no nehomogēnām zonām,
tādām kā plaušu vai kaulu audi, vai tuvu robežai ar šiem audiem (abi dažu centimetru
attālumā), aprēķinātā deva var atšķirties no reālās piegādātās devas par vairāk nekā 10%.

Atkarībā no MLC veida Pencil Beam algoritmā tiek izmantoti noteiktas izšķirtspējas kodoli,
kas definē vispārējo devas aprēķina izšķirtspēju perpendikulāri stara asij. Ja ir mazas
struktūras un nepietiekams kodola režģa izmērs, Pencil Beam devas aprēķins var būt pārāk
rupjš, lai noteiktu katru piegādātās devas sadalījuma detaļu.

Maksimāli atvērtā MLC lauka platumu ierobežo lineārā paātrinātāja konstrukcija (piem.,
primārais kolimators, izlīdzināšanas filtrs). Pencil Beam algoritma radiālie faktori var to
precīzi neatspoguļot. Tādējādi aprēķināto devu precizitāte lielākos attālumos no centrālās
ass var būt ierobežota.

Vispārējie devas aprēķina ierobežojumi maziem ārstēšanas laukiem apkopoti šeit: 316.
lpp.. Šo ierobežojumu neievērošana var izraisīt aprēķinātās devas atšķirību no reālās
piegādātās devas par vairāk nekā 10%.

Pencil Beam algoritma ierobežojumi
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4 PENCIL BEAM:
VISPĀRĒJIE STARU DATU
MĒRĪJUMI

4.1 Ievads

Šīs nodaļas mērķis

Šajā nodaļā ir aprakstītas ieteicamās mērīšanas metodes, kas izmantojamas, lai iegūtu staru
datus, kuri nepieciešami devas aprēķiniem, izmantojot Brainlab Pencil Beam algoritmu un Excel
veidnes metodi.
Šajā nodaļā ir atrodama vispārēja un arī specifiska informācija, tādā kā mērījumiem lietojamie
MLC un žokļa lauku izmēri.

Lineārā paātrinātāja nodošana ekspluatācijā

Pirms lineārā paātrinātāja nodošanas ekspluatācijā jums ir jāiepazīstas ar valsts vietējiem vai
starptautiskiem noteikumiem par lineārā paātrinātāja nodošanu ekspluatācijā, piem., AAPM
TG-106 Report.
Šajā atskaitē ir sniegtas vadlīnijas un ieteikumi, kā pareizi izvēlēties fantomus un detektorus,
iestatīt fantomu datu iegūšanai ar skenēšanas datiem vai bez tiem, darbības specifiskai fotonu un
elektronu stara parametru iegūšanai un metodes mērījumu kļūdu samazināšanai (< 1%), staru
datu apstrāde un detektoru izmēra sadalījums, lai iegūtu precīzus profilus. Šajā TG-106 atskaitē
vēl ir atrodama īsa diskusija par jaunu tendenci Monte Carlo simulācijas metodēm, kas tiek
izmantotas fotonu un elektronu stara lietošanā. Šajā atskaitē aplūkotajām darbībām vajadzētu
palīdzēt kvalificētam medicīnas fiziķim veikt pilnīgu staru kopas datu mērīšanu vai datu
apakškopas pārbaudi pirms periodiskās kvalitātes nodrošināšanas mērījumu sākotnējās
lietošanas (Das et al 2008).

Definīcijas un saīsinājumi

Jēdziens Izskaidrojums

MLC Multileaf Collimator (Daudzlapiņu kolimators)

NLOut Nominal Linac Output (Lineārā paātrinātāja nominālā izvade)

PDD Percentage Depth Dose (Dziļuma deva procentos)

RFS Radial Factors (Radiālie faktori)

SFC Source Function Correction (Avota funkcijas korekcija)

SID Source-Isocenter Distance (Attālums no avota līdz izocentram,
1 000 mm)

SSD Source-surface Distance (Attālums no avota līdz virsmai)
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Jēdziens Izskaidrojums

TPR

Tissue Phantom Ratio (Audu devas attiecība pret fantoma devu)
PIEZĪME: atkarībā no kalibrācijas dziļuma dcal dziļuma devas
dati faktiski var būt TMR (Tissue Maximum Ratio - audu maksi-
mālā attiecība; dcal = dmax). 

Mērījumu precizitāte

Mērījumi, kuri norādīti šajā lietotāja rokasgrāmatā, ir pietiekami, lai sasniegtu Brainlab devas
algoritmu specifisko precizitāti. Ja vēlaties uzlabot devas aprēķina precizitāti, veiciet mērījumus
īpaši uzmanīgi, atkārtojiet tos, izvēlieties labākos rezultātus (piem., ar zemāko troksni) un
aprēķiniet to vidējo aritmētisko. Lai gan lietot lauka izmēra pieaugumu, kas dziļumā vai radiālā
virzienā ir mazāks par ieteicamo, nav aizliegts, tomēr tas nozīmīgi neuzlabos devas precizitāti.

Brainlab devas algoritmu precizitāte ir tieši atkarīga no staru datu mērījumu precizitātes un
diapazona. Tādēļ ir jānodrošina, lai stara datu mērījumi aptver to lauku izmēru un dziļumu
diapazonu, kas tiks lietots sekojošajā ārstēšanas plānošanā. Tas ir īpaši svarīgi izkliedes
faktoru, radiālo profilu un dziļuma devas mērījumiem.

Lai iegūtu precīzus rezultātus, lineārais paātrinātājs un motorizētā ūdens tvertne ir jāiestata
īpaši uzmanīgi. Centrālā stara asij ir jābūt precīzi vertikālai, t.i., ortogonālai attiecībā pret
ūdens virsmu. Detektora kustību virzienam katrā gadījumā ir jābūt precīzi salāgotam ar
ūdens virsmu un ar centrālā stara asi.

Datu korekcija

Lai mērījumu datu iegūšanas laikā izvairītos no mazām kļūdām, iespējama ierobežota daudzuma
datu korekcija. Tomēr šādas korekcijas ir jāveic uzmanīgi. Vienmēr ir labāk izvairīties no tādu
mērījumu datu korekcijas, kas nav jāmodificē.

Staru profila pārbaude

Slimnīcas fiziķa atbildība ir veikt katra no jauna izveidota vai modificēta staru profila (iekārtas
profila) atbilstošu pārbaudi. Tajā ir jāiekļauj visu ārstēšanas modalitāšu un ārstēšanas nosacījumu,
kas tiks lietoti klīniski, pārbaude no sākuma līdz galam. Attiecībā uz KN vienmēr ir jāņem vērā
attiecīgie vietējie valsts vai starptautiskie ieteikumi (piem., IAEA TRS-430).

Atbildība

Nosūtot izmērītos datus Brainlab, Brainlab nav iespējas pārbaudīt šādu vērtību pareizību:
• jebkuri dati, kas tiek saņemti no lietotāja;
• jebkuri dati, kas tiek atdoti lietotājam.

Jebkura Brainlab nodrošinātā atgriezeniskā saite vai ieteikumi saistībā ar saņemtajiem
datiem ir atkarīgi no saņemto datu pareizības. Ja saņemtie dati ir apstrādāti ar Brainlab un
atdoti lietotājam, tas nenozīmē, ka atdotie dati ir pareizi. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par
Brainlab atdoto datu pareizības un arī par visu Brainlab nodrošināto atgriezenisko saišu
vai ieteikumu pareizības pārbaudīšanu. Pirms pacienta ārstēšanas sākšanas lietotājam ir
jāpārbauda Brainlab atdoto datu drošība un efektivitāte. Fakts, ka iekārta Brainlab ir
apstrādājusi konkrētus datus, neietekmē lietotājā vispārējo atbildību par galīgā stara
profila pareizību.

Ievads
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4.1.1 Ieteicamais aprīkojums

Vispārīgā informācija

Lai veiktu ieteicamos mērījumus, ir nepieciešams tālāk norādītais aprīkojums. Dažas vienības ir
izvēles un ir atkarīgas no devas algoritma, lineārā paātrinātāja, kolimatora un ārstēšanas
modalitātes veida.

Aprīkojums

Iekārtas daļa Izskaidrojums

Motorizēta
ūdens tvertne

Tvertnei ir jāsniedzas vismaz 50 mm uz visām pusēm no izmērītā lauka izmē-
ra mērījuma dziļuma līmenī. Tai ir jābūt vismaz 50 mm dziļākai par maksimālo
mērījumu dziļumu. Standarta lauka izmēram 400 x 400 mm² ir nepieciešams
dziļums līdz 350 mm, fantoms ar pamata laukumu, kas lielāks nekā
500 x 500 mm², un ūdens dziļumam jābūt vismaz 400 mm.

Kalibrētais kam-
baris

Nepieciešams kalibrēts cilindrisks jonizācijas kambaris, kura dobuma tilpums
ir vismaz 0,125 cm3, bet ne vairāk kā 0,6 cm3. Efektīvais mērījuma punkts
tiks noteikts, pamatojoties uz spēkā esošiem starptautiskiem dozimetrijas
standartiem (piem., IAEA TRS-398) un detektora nodrošinātāja attiecīgajiem
ieteikumiem.

Jonizācijas kam-
baris

Cilindrisks jonizācijas kambaris, kura dobuma tilpums ir 0,125 cm3 vai ma-
zāks. Efektīvais mērījuma punkts tiks noteikts, pamatojoties uz spēkā eso-
šiem starptautiskiem dozimetrijas standartiem (piem., IAEA TRS-398) un de-
tektora nodrošinātāja attiecīgajiem ieteikumiem.

Augstas izšķirt-
spējas detektors

Augstas izšķirtspējas profila mērījumiem un mazu lauku dozimetrijai ir nepie-
ciešams ļoti mazs detektors. Brainlab iesaka lietot neekranētu stereotaktisku
diodi.

Plastmasas fan-
toms

Tam ir jābūt ar vairākām plastmasas plāksnēm, kuru elektronu blīvums ir vie-
nāds ar ūdens elektronu blīvumu. Plastmasas fantomus nevajadzētu izmantot
atsauces dozimetrijā.

Radiogrāfijas fil-
ma Tajā ir iekļauts Kodak XV-2 vai Kodak EDR-2 un filmu apstrādes aprīkojums.

Kalibrētais filmu
skeneris

Filmu dozimetrijai un KN ir nepieciešams kalibrēts filmu skeneris (piem., VI-
DAR DosimetryPRO).

Ņemiet vērā, ka detektora jutīgums var būt atkarīgs no tā orientācijas. Ievērojiet
dozimetrijas iekārtas ražotāja nodrošinātos tehniskos datus un ieteikumus.

Alternatīvas

Ja filmas aprīkojums nav pieejams, augstas izšķirtspējas profila mērījumus iespējams veikt,
izmantojot augstas izšķirtspējas detektoru.

Devu mērījumiem nav ieteicams lietot jonizācijas kambarus ar dobuma tilpumu, kas lielāks
par 0,125 cm3 (piem., Farmer kambarus ar tilpumu 0,6 cm3), jo tajos ir augsts staru
gradients bez izlīdzināšanas filtra (nelīdzināti).

PENCIL BEAM: VISPĀRĒJIE STARU DATU MĒRĪJUMI
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4.1.2 Vispārējās mērījumu prasības

Vispārīgā informācija

Tālāk ir aplūkotas vispārējās mērījumu prasības, kas attiecas uz visām MLC un lineāro
paātrinātāju enerģijas vērtībām. Specifiska informācija par noteiktiem MLC ir sniegta šeit: 69.
lpp..

Minimālās prasības mērījumiem

• Lineārā paātrinātāja nominālā izvade (Nominal linac output - NLOut) uz 100 x 100 mm² lauku
vai pieejamo maksimālo lauka izmēru.

• Noplūde atvērtiem un slēgtiem žokļiem.
• Dziļuma devas profili (TPR/PDD) dažādiem lauka izmēriem.
• Izkliedes faktori (izvades faktori) dažādām žokļa un MLC izmēru kombinācijām.
• Radiālie profili diagonālā virzienā atvērtiem laukiem dažādos dziļumos.
• Transversālā profila mērījumi vienam iestatījumu laukam avota funkcijas un radioloģiskā lauka

korekcijas pielāgošanai. Tie ir jāapstrādā Brainlab galvenajā birojā.
PIEZĪME: atkarībā no MLC veida var būt nepieciešama pārveidošana uz radiālajiem faktoriem, ko
veic Brainlab galvenajā birojā.
 

Papildu mērījumi

Instalācijām ar dinamisko IMRT funkciju ir nepieciešami papildu dinamisko lapiņu nobīdes
mērījumi.

Datu ievade

Slimnīcas fiziķis ir atbildīgs par šo datu ievadīšanu lietojumprogrammā Beam Profile Editor/
Physics Administration (režīmā Machine Profile):
• lineārā paātrinātāja nomināla izvade mērvienībās Gy/100 MU (skatiet šeit: 49. lpp.);
• attālums no avota līdz virsmai (SSD), normalizācijas dziļums un normalizācijas lauka izmērs;
• noplūdes vērtības procentos;
• avota funkcijas un radioloģiskā lauka korekciju parametri (kurus pēc klienta datu apstrādes

nodrošina Brainlab);
• dziļuma devas profila tabula;
• izkliedes faktoru tabula;
• radiālo faktoru tabula (kuru pēc klienta datu apstrādes nodrošina Brainlab).

Papildu informācija par lietojumprogrammas Beam Profile Editor/Physics Administration
lietošanu ir atrodama atbilstošajā Brainlab plānošanas programmatūras lietotāja ceļvedī.
Visi dati ir jāievada Brainlab nodrošinātajā atbilstošajā Excel veidnē. Aizpildītā veidne jānosūta uz
adresi radio.physics@brainlab.com.

Ievads
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4.2 Absolūtā lineārā paātrinātāja kalibrācija

Lineārā paātrinātāja nominālās izvades mērīšana

Devas algoritmiem ir jāievada attiecība starp monitorvienībām un absorbēto devu ūdenī noteikta
stara kvalitātes Q atsauces apstākļos (skatiet šeit: 319. lpp.).
Šī attiecība tiek definēta kā lineārā paātrinātāja nominālā izvade:

Nlout D ccal dcal SSDcal,( , ) MU⁄=

un tiek izteikta kā Gy/100 MU ar:
• kalibrācijas lauka izmēru ccal;
• kalibrācijas dziļumu dcal;
• SSDcal kalibrācijā izmantoto attālumu no avota līdz virsmai.

Izmantojot IAEA TRS-398 (V.12) noteikto nomenklatūru, lineārā paātrinātāja nominālās izvades
definīcija ir šāda:

Nlout Dw Q, MU⁄=

ar atsauces apstākļiem, kā definēts IAEA TRS-398 (V.12) tabulā 6.II. Ūdenī absorbētā deva Dw,Q
tiek aprēķināta no dozimetra lasījuma MQ pēc vienādojuma 6.1, kas norādīts IAEA TRS-398 (V.
12).

Ūdens fantoma un kambara iestatījumi

7. att. 
• Lai izmērītu lineārā paātrinātāja nominālo izvadi, jālieto atbilstoši kalibrēts kambaris (skatiet

šeit: 47. lpp.).
• Ūdens virsma tiek pielāgota izocentra dziļumam (SSD = SID), kur aktīvā kambara tilpuma

atsauces punkts ir iestatīts izocentrā (iestatījuma pozīcija, dziļums = 0 mm).
• Mērīšanas nolūkā kambaris tiek pārvietots vertikāli uz leju līdz 100 mm dziļumam.

PENCIL BEAM: VISPĀRĒJIE STARU DATU MĒRĪJUMI
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Darba plūsma

Brainlab iesaka ievērot atzītus darbības noteikumus (piem., IAEA TRS-398 vai AAPM TG-51). Vai
var izmantot tālāk aprakstītās darbības.

Darbības

1. Iestatiet motorizēto ūdens tvertni ar izocentru ūdens virsmas līmenī
(SSD = SID = 1 000 mm).

2. Pielāgojiet aktīvā kambara tilpuma centru, lai tas atbilstu izocentram (ūdens virsmas līme-
nis), un atzīmējiet šo dziļumu kā nulli (skatiet šeit: 7. att.).

3. Pārvietojiet kambari līdz kalibrācijas dziļumam dcal = 100 mm.

4.
Iestatiet MLC kvadrātveida lauka izmēru un žokļu atvērumu līdz 100 x 100 mm².
PIEZĪME: ja izmantotajam MLC nav pieejams lauks 100 x 100 mm², skatiet MLC specifi-
skās instrukcijas (skatiet šeit: 69. lpp.).
 

5.

• Padodiet 100 MU un nolasiet dozimetra lasījumu grejos (Gy) (piemērojiet visus nepie-
ciešamos pārveidojumus un korekcijas, piem., kambara veidu, stara kvalitāti, tempera-
tūru, spiedienu).

• Rezultāts ir jāizsaka Gy/100 MU.

6. Lai uzlabotu precizitāti, mēs iesakām atkārtot mērījumu trīs reizes un lietot vidējo aritmēti-
sko vērtību.

PIEZĪME: iespējams lietot citas SSD un normalizācijas dziļuma vērtības, kā norādīts iepriekš.
Tomēr:
 

• visi NLOut, noplūdes, PDD, radiālo faktoru (PDD pieeja) un izkliedes faktoru mērījumi ir jāveic
ar vienu un to pašu SSD;

• visi NLOut, noplūdes un izkliedes faktoru mērījumi ar jāveic vienā dziļumā.

Iekārtas specifiskie atsauces apstākļi

Atkarībā no jūsu aparatūras, iespējams, atsauces apstākļus nav iespējams sasniegt. Ja jūsu
MLC/žokļa kombinācija nav spējīga norobežot atsauces lauku fref 100 × 100 mm2, izmantojiet
lauka izmēru, kas kā iekārtas specifiskais atsauces lauks, fmsr, ir pats tuvākais šim atsauces
apstāklim (piem., Varian lineārajā paātrinātājā m3: parasti žokļi ir ierobežoti līdz 98 × 98 mm2

laukam, kas šādā gadījumā nosaka jūsu fmsr).
Šim iekārtas specifiskajam atsauces laukam ūdenī absorbēto devu iespējams aprēķināt,
izmantojot formālismu, kas atrodams Alfonso et al 2008 1. vienādojumā. Ja iekārtas specifiskais
atsauces lauks fmsr ir ļoti tuvs atsauces laukam fref, tad korekcijas faktors,

k
fmsr fref,

Qmsr Q,

kas ir definēts 2. vienādojumā, var tikt pieņemts kā saderīgs, un Alfonso et al 2008
1. vienādojumu iespējams tuvināt IAEA TRS-398 (V.12) 6.1 vienādojumam.

Absolūtā lineārā paātrinātāja kalibrācija
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Mērījumu rezultātu ievadīšana

Programmatūra Lietojumprogrammā Beam Profile Editor/Physics Administration
nepieciešamie ieraksti

BrainSCAN ar Beam
Profile Editor līdz 5.x
versijai

Lapas General Settings sadaļā Pencil Beam ievadiet:
• laukā Nominal LINAC Output izmērīto lineārā paātrinātāja nominālo

izvadi;
• laukā Normalization Depth normalizācijas dziļumu (milimetros);
• laukā Source Surface Distance attālumu no avota līdz virsmai (centi-

metros).

iPlan RT Dose ar
Beam Profile Editor
6.0 vai jaunāku

Lapas Pencil Beam Settings sadaļā Pencil Beam ievadiet:
• laukā Nominal LINAC Output izmērīto lineārā paātrinātāja nominālo

izvadi;
• laukā Normalization Depth normalizācijas dziļumu (milimetros);
• laukā Source Surface Distance attālumu no avota līdz virsmai (arī mi-

limetros).

iPlan RT Dose 4.5
(vai jaunāka) ar Phy-
sics Administration

Dialoglodziņa Properties cilnē Pencil Beam ievadiet šādus datus:
• sadaļas Pencil Beam Setup laukā Source Surface Distance ievadiet

attālumu no avota līdz virsmai (SSD, milimetros).
PIEZĪME: svarīgi: šai vērtībai ir jābūt vienādai ar izkliedes datu SSD.
 

• Laukā Measurement Depth, kas atrodas sadaļā Pencil Beam Setup,
ievadiet normalizācijas dziļumu (milimetros). Svarīgi: šai vērtībai ir jā-
būt vienādai ar izkliedes datu mērījumu dziļumu.

• Sadaļā Nominal Linac Output ievadiet izmērīto lineārā paātrinātāja
nominālo izvadi un atbilstošā lauka izmēru (100 x 100 mm²).

Precizitātes nodrošināšana

Lai ūdens mērījumam nodrošinātu precīzu absorbēto devu, dozimetra lasījumam jāpiemēro
vairākas korekcijas, piem., stara kvalitāte (lineārā paātrinātāja enerģija), spiediens,
temperatūra un polaritāte. Ir jāņem vērā dokumentācija, kas tiek piegādāta kopā ar jūsu
dozimetrijas iekārtām, un jūsu valstī piemērojamie vietējie standarti.

PENCIL BEAM: VISPĀRĒJIE STARU DATU MĒRĪJUMI
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4.3 Vispārīgā noplūde

Atvērtu un slēgtu žokļu mērījums

Vispārīgās noplūdes vērtības nosaka starojuma noplūdes caur lapiņām un kombinētas noplūdes
caur lapiņām un žokļiem vidējo procentuālo vērtību.

Iestatījumi

• Vispārējās noplūdes mērījumu iestatījumi ir vienādi ar lineārā paātrinātāja nominālās izvades
iestatījumiem.

• Lineārā paātrinātāja nominālās izvades un vispārējās noplūdes mērījumiem ir jāizmanto tas
pats kalibrētais kambaris. Šajā gadījumā nominālos lineārā paātrinātāja izvades datus var
izmantot kā atsauces vērtību, nosakot noplūdes vērtību.

• Pretējā gadījumā, lai iegūtu šo atsauces vērtību, nominālā lineārā paātrinātāja izvades
mērījums ir jāatkārto ar jaunu kalibrācijas kambari.

Darba plūsma

Darbība

1. Ja lauks ir 100 x 100 mm², atstājiet primāros žokļus atvērtus.

2.

• Asimetriski aizveriet MLC lapiņas.
• Lapiņu spraugai jābūt vismaz 50 mm no izocentra.
• Ja lineārais paātrinātājs neatbalsta žokļa izmantošanu, slēgto lapiņu pāra spraugai jā-

būt maksimālā attālumā no izocentra.

3. Padodiet 100 MU un nolasiet dozimetra rādījumu.

4. Asimetriski aizveriet primāros žokļus.

5. Atkārtojiet 3. darbību.

PIEZĪME: ja lineārais paātrinātājs neatbalsta asimetriski slēgtā žokļa iestatījumus, kambari var
pārvietot horizontāli x un y virzienos par vismaz 20 mm. Šādā gadījumā atsauces vērtība ir
jāizmēra jaunajā atrašanās vietā, izmantojot žokli ar kvadrātveida lauku un MLC atvērumu
100 x 100 mm². Ja lineārais paātrinātājs neatbalsta žokļa izmantošanu, žokļa noplūde ir jāiestata
uz nulli.
 

Mērījumu rezultātu ievadīšana

Programmatūra Lietojumprogrammā Beam Profile Editor/Physics Administration
nepieciešamie ieraksti

BrainSCAN ar Beam
Profile Editor līdz 5.x
versijai

Lapas Pencil Beam Related Properties sadaļā Multileaf Background
Leakage ievadiet šādus datus:
• laukā Leakage for Open Jaws un Leakage for Closed Jaws izmērī-

tās devas frakcijas (kas relatīvas pret lineārā paātrinātāja nominālo iz-
vadi).

iPlan RT Dose ar
Beam Profile Editor
6.0 vai jaunāku

Lapas Pencil Beam Settings sadaļā Multileaf Background Leakage
ievadiet šādus datus:
• laukā Leakage for Open Jaws un Leakage for Closed Jaws izmērī-

tās devas frakcijas (kas relatīvas pret lineārā paātrinātāja nominālo iz-
vadi).

Vispārīgā noplūde
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Programmatūra Lietojumprogrammā Beam Profile Editor/Physics Administration
nepieciešamie ieraksti

iPlan RT Dose 4.5
(vai jaunāka) ar Phy-
sics Administration

Sadaļas Multileaf Background Leakage dialoglodziņa Properties cilnē
Pencil Beam ievadiet šādus datus:
• laukā Leakage for Open Jaws un Leakage for Closed Jaws izmērī-

tās devas frakcijas (kas relatīvas pret lineārā paātrinātāja nominālo iz-
vadi).

PENCIL BEAM: VISPĀRĒJIE STARU DATU MĒRĪJUMI
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4.4 Dziļuma devas profils

PDD un TPR mērījums

Lai noteiktu dziļuma devas profilu, izmantojiet vienu no divām tālāk norādītajām opcijām.

Opcija Izskaidrojums

PDD (percentage
depth dose - dziļuma
deva procentos)

Izmantojiet šo opciju, ja ūdens fantoms un SSD ir fiksēti. PDD vērtības
tiek mērītas, pielāgojot kambari vertikālā virzienā gar stara asi.

TPR (devas attiecība
pret fantoma devu)

Lietojiet šo opciju, ja kambaris ir fiksēts izocentrā. TPR vērtības tiek mē-
rītas, mainot ūdens līmeni (ūdens virsmu).

Lietojumprogrammas Beam Profile Editor/Physics Administration sadaļā Values are ...
jānorāda, vai izmantotie dati ir pamatoti ar TPR vai PDD. Papildu informācija ir sniegta Brainlab
plānošanas programmatūras lietotāja ceļvedī.

Iestatījumi

① ②

8. att. 

Nr. Iekārtas daļa

① PDD mērījums

② TPR mērījums

• Liela lauka PDD ir jāmēra, izmantojot vidēja vai liela tilpuma jonizācijas kambari (0,1 cm3 –
0,6 cm3), lai izvairītos no enerģijas atbildes izmaiņu efekta (skatiet pārskata AAPM TG-106
Report sadaļu III.D.5 un 1. attēlu (Daset al 2008)).

• Mazākiem lauka izmēriem, kas ir mazāki vai vienādi ar 30 mm un nav iekļauti jonizācijas
kambara lauku izmēru diapazonā, izmantojiet atbilstošo augstas izšķirtspējas detektoru (skatiet
šeit: 47. lpp.). Šajā gadījumā vismaz viens mērījums ir jāveic ar abām mērīšanas ierīcēm, lai
varētu salīdzināt mērīšanas rezultātus, kas iegūti, izmantojot jonizācijas kambari, ar tiem, kas
iegūti, izmantojot augstas izšķirtspējas detektoru.

PIEZĪME: neaizmirstiet, mainot kambari, atkārtoti kalibrēt ūdens fantoma x/y/z koordinātas.
 

Dziļuma devas profils
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PDD darba plūsma

Darbības

1.

Iestatiet ūdens fantomu tāpat kā lineārā paātrinātāja nominālos izvades mērījumus (ska-
tiet šeit: 49. lpp.):
• SSD = SID = 1 000 mm.
• Izocentrs ir ūdens virsmas līmenī (dziļums = 0 mm).
• Mērījuma efektīvais punkts ir izocentrā.

2.
• Katram mērījumam pārvietojiet žokļus un MLC lapiņas, lai tie veidotu dažādus kvadrāt-

veida laukus.
• Nepieciešamie MLC un žokļa izmēri ir norādīti šeit: 69. lpp..

3.

• Izmantojiet ūdens fantoma programmatūru, lai izmērītu dziļumus no 0 līdz vēlamajam
dziļumam.

• 0–50 mm dziļumā izmantojiet 1 mm lielu posmu. Lielākam dziļumam var izmantot 1 mm
vai 5 mm lielu posmu.

TPR darba plūsma

Tā kā Brainlab TPR mērīšanai neiesaka noteiktu darba plūsmu, jūs varat lietot tādu darba plūsmu,
kas ir atbilstoša jūsu klīniskajām vajadzībām.

Mērījumu rezultātu ievadīšana

Visos gadījumos lietojumprogrammā Beam Profile Editor/Physics Administration jāievada
dziļuma devu vērtību galīgā matrica. Sadaļā Values are ... ir jānorāda, vai izmantotie dati ir
pamatoti ar TPR vai PDD pieeju.

Precizitātes nodrošināšana

Lai novērstu kļūdas, kas rodas ūdens virsmas liekšanās dēļ (kapilārie efekti), pārvietojiet kambari
virzienā no lejas uz augšu.
Uzmanīgi izmēriet līdz dziļumam, kas ir vienāds vai lielāks ar nepieciešamo maksimālo dziļumu
pacienta ķermenī:
• iespējams, ka kraniālai ārstēšanai pietiek ar 250 mm;
• ekstrakraniālas ārstēšanas gadījumā ir jānosedz diapazons līdz 400 mm vai vairāk.

Iespējams, ka nevar izmērīt TPR līdz 300 mm vai 350 mm dziļumam, ko nosaka lineārā
paātrinātāja klīrenss. Ja šāds dziļums ir nepieciešams, jāmēra PDD.
PIEZĪME: visos dziļuma profilos ir jāizmanto tās pašas dziļuma asu vērtības. Nepieciešamības
gadījumā izmantojiet piemērotu programmatūru, lai veiktu interpolāciju. TPR/PDD vērtības var
patvaļīgi normalizēt, jo tās tiek kontrolētas ar devas algoritmu.
 

PIEZĪME: pārliecinieties, vai slēgtās lapiņu spraugas ir novietotas aiz primārajiem žokļiem vai
pozīcijā, kas ir vērsta prom no atvērtā MLC kvadrātveida lauka.
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4.5 Izkliedes faktori (izvades faktori)

Izkliedes faktora mērījums

Izkliedes faktora dati nodrošina informāciju, kas ir relatīva lineārā paātrinātāja nominālajai izvadei.
Tos var ievadīt lietojumprogrammā Beam Profile Editor/Physics Administration un patvaļīgi
normalizēt, jo tie tiek uzraudzīti ar devas algoritmu.

Ziedlapķēdes metode

Brainlab iesaka izmantot ziedlapķēdes metodi un maziem laukiem pārejai no augstas izšķirtspējas
detektora uz jonizācijas kambari izmantot vidēju lauka izmēru (piem., 30 × 30 mm²).

Darba plūsma

Darbības

1. Iestatiet motorizēto ūdens tvertni ar izocentru ūdens virsmas līmenī
(SSD = SID = 1 000 mm).

2. Pielāgojiet aktīvā kambara tilpuma centru, lai tas atbilstu izocentram (ūdens virsmas līme-
nis), un atzīmējiet šo dziļumu kā nulli (skatiet šeit: 7. att.).

3. Pārvietojiet kambari līdz kalibrācijas dziļumam dcal = 100 mm.

4. Izmēriet izkliedes faktorus kvadrātveida MLC lauku un kvadrātveida žokļa lauku kombinā-
ciju matricai (skatiet šeit: 129. lpp.).

Nepieciešamie MLC un žokļa izmēri ir norādīti šeit: 69. lpp..

Parauga matricas lietošana

• Parauga matricas tabulās, kas parādītas šeit: 69. lpp., vienmēr jāizmēra pelēkie lauki.
• Baltie lauki attiecas uz MLC un žokļu kombinācijām, kuras nav ieteicams lietot ar Brainlab staru

terapijas ārstēšanas plānošanas programmatūru. Sīkāka informācija atrodama šeit: 42. lpp..
• Tādēļ nav jāmēra šie lielākie MLC lauki. Tā vietā ir pietiekami ievadīt pēdējo izmērīto obligāto

vērtību, piem., žokļu iestatījumam 60 x 60 mm² var izmantot vērtību, kas mērīta 60 x 60 mm²
MLC laukam (0,8710 šeit: 129. lpp.).

Mērījumu rezultātu ievadīšana

Visos gadījumos lietojumprogrammā Beam Profile Editor/Physics Administration ir jāievada
izkliedes faktoru vērtību galīgā matrica. Nedrīkst būt nulles vērtības.

Precizitātes nodrošināšana

• Lai nodrošinātu precizitāti, skatiet šeit: 27. lpp..
• Mēriet laukus precīzi, kā norādīts.
• Pārliecinieties, vai slēgtās lapiņu spraugas ir novietotas aiz primārajiem žokļiem vai pozīcijā,

kas ir vērsta prom no atvērtā MLC kvadrātveida lauka.
• Katram žokļa lauka izmēram atbilstošajam izmērītajam MLC lauka izmēra diapazonam ir jābūt

lielākam vai vienādam par žokļu lauka izmēru.
• Katram žokļa izmēram atbilstoši noteiktajiem MLC lauku izmēru (kas ir lielāki par žokļa lauka

izmēru) izkliedes faktoriem var iestatīt vērtību, kas izmērīta mazākajam MLC izmēram (kas
lielāks vai vienāds par žokļa lauka izmēru). Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet baltos laukus
69. lpp. nodrošinātajās parauga matricu tabulās.

Izkliedes faktori (izvades faktori)
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4.6 Diagonāli radiālie profili

Radiālie faktori un radiālā profila mērījums

Radiālie faktori ir devu funkcijas, kas horizontālā virzienā un dažādā dziļumā iet cauri stara asi. To
mērķis ir koriģēt atvērtā stara nobīdes no ass.
Ja nav iespējams no gentrija galvgaļa atvienot MLC, nav iespējams tieši izmērīt radiālos faktorus.
Šajā gadījumā radiālie profili ir jāmēra diagonāli pret žokļa lauku, lai iekļautu ierobežotā lauka
izmēra dēļ „nokritušo” devu.

9. att. 

Radiālajos profilos, kas ir mērīti diagonāli (lai samazinātu robežas efektus), ir nepieciešamā
informācija, tomēr tie Brainlab galvenajā birojā ir jāpārveido par radiālajiem faktoriem.
Lietojumprogrammā Beam Profile Editor/Physics Administration (režīmā Machine Profile)
nevar tieši ievadīt radiālā profila mērījumus.
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Iestatījumi

Radiālos faktorus/profilus iespējams izmērīt ar līdzīgu pieeju, kā iegūst TPR un PDD mērījumus.
Radiālo profilu mērījuma virziena skats Stara acs skats:

10. att. 
• Šeit var lietot tos pašus ūdens fantoma iestatījumus, kas tiek lietoti TPR/PDD mērījumiem

(skatiet šeit: 8. att.).
• Pārliecinieties, ka detektors pārvietojas diagonālā virzienā no stūra uz stūri. MLC, kuriem tiek

izmantots maksimālais lauka izmērs, kas nav kvadrātveida, detektora kustības leņķis attiecībā
pret lapiņu virzienu var būt savādāks kā 45°.

• Lai mērītu radiālos profilus, lietojiet jonizācijas kambari. Kambari ir jāmontē tā, lai mērīšanas
virzienā būtu pieejama maksimāla telpiskā izšķirtspēja.

PIEZĪME: Pencil Beam algoritmā tiek pieņemts, ka radiālie faktori ir rotējoši simetriski. Tādēļ ir
iespējams mērīt pusi no profila, bet tikai gadījumos, ja ūdens fantoms nav pietiekami liels, lai būtu
iespējams izmērīt pilnīgu diagonālo profilu. Lai uzlabotu precizitāti, ieteicams vairākiem puses
profiliem, kas mērīti dažādos virzienos, aprēķināt vidējo aritmētisko.
 

Darba plūsma

Darbības

1. Ievelciet MLC lapiņas, līdz tiek sasniegts maksimālais pieļaujamais lauka izmērs (pultī, ie-
spējams, jāizvēlas režīms Physics).

2. Ievelciet žokļus, līdz tiek sasniegts maksimālais pieļaujamais lauka izmērs (parasti tādā
pašā lielumā kā MLC).

3.
• Šiem dziļumiem izmēriet radiālos profilus: 5, 14, 25, 50, 100, 200, un 350 (mm).
• Izmantojiet radiālo izšķirtspēju vismaz 5 mm.

4. Izmēriet visu profila diapazonu no viena lauka stūra līdz otram.

Diagonāli radiālie profili
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Mērījumu rezultātu ievadīšana

Ja MLC ir atvienots no lineārā paātrinātāja, kā norādīts iepriekš, lietojumprogrammā Beam Profile
Editor/Physics Administration (režīmā Machine Profile) ievadiet radiālo faktoru datus.
Visos citos gadījumos pārsūtiet savu mērījumu rezultātus uz Brainlab nodrošināto Excel veidni un
pabeigto veidni nosūtiet uz radio.physics@brainlab.com.
Kad no Brainlab ir saņemti radiālo faktoru dati, lietojumprogrammas Beam Profile Editor/Physics
Administration sadaļā Values are ... jānorāda, vai izmantotie dati ir pamatoti ar TPR vai PDD
pieeju.

Precizitātes nodrošināšana

• Rādiusam ir jāatbilst faktiskajam attālumam starp stara asi un kambari. Nav nepieciešama
rādiusa pārveidošana par izocentra plakni.

• Ja radiālie faktori ir mērīti ar līdzīgu pieeju kā PDD, radiālajiem faktoriem ir jālieto tas pats SSD
kā PDD mērījumā.

• Lai iegūtu rezultātus ar zemu troksni, pārvietojiet kambari lēnām, lai izvairītos no viļņiem, īpaši
vērtībām zemākā dziļumā.

• Brainlab galvenajam birojam ir jādara zināms izmērīto datu veids kopā ar atbilstošajiem datu
failiem.

• Radiālos profilus var patvaļīgi normalizēt, jo tie tiek kontrolēti ar devas algoritmu.
• Izlīdzināto staru gadījumā aprēķinātie radiālie faktori tiek pamatoti uz radiālā profila datiem, kas

sniedzas no stara centra līdz 50% no tā izodevas platuma. Neizlīdzināto staru gadījumā (FFF
režīms) aprēķinātie radiālie faktori tiek pamatoti uz radiālā profila datiem, kas sniedzas no stara
centra līdz 25% no tā izodevas platuma. Šis staru kūļa datu diapazons ir jāizmēra iespējami
precīzāk dziļumam līdz 200 mm. Skenēšanas diapazonu lielākajam dziļumam nav
nepieciešams paplašināt līdz ar to 50% (25%) no izodevas platuma.

• Ja mērījumi 350 mm dziļumā nav iespējami ūdens fantoma ierobežoto izmēru dēļ, varat
izmantot mazāku dziļumu, piemēram, 300 mm lielu.

• Kad puse no profiliem ir izmērīta, pārliecinieties, vai stara centrālā ass NAV pārāk tuvu fantoma
sienai. Ja stara centrālā ass ir pārāk tuvu fantoma sienai, uz centrālās ass padotā deva ir pārāk
zema, kas rada paaugstinātu diagonālo profilu smaiļu veidošanos, it īpaši lielākā dziļumā.

PIEZĪME: visos profilos ir jāizmanto tās pašas rādiusa vērtības (izocentriskās vai reālās).
Nepieciešamības gadījumā izmantojiet ūdens fantoma programmatūru, lai veiktu interpolāciju.
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4.7 Transversālie profili

Transversālā profila mērījums

Lai pielāgotu avota funkcijas un radioloģijas lauka korekcijas, nepieciešami papildu mērījumi.
Avota funkcijas korekcija ir empīrisks veids, kā simulēt pagarināto stara avotu un citus efektus,
kas „izsmērē” stara malu.

Ūdens fantoma mērījumi

11. att. 

Mērījumu opcijas

Tiek nodrošinātas divas mērījumu opcijas:
• 62. lpp. (opcija, kam dodama priekšroka)
• 63. lpp.

Transversālie profili
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Iestatījumi

Transversālo profilu mērījuma virziena skats Stara acs skats:

12. att. 
Transversālie profili tiek mērīti lapiņu virzienā (x ass virziens) UN perpendikulāri (y ass virziens)
tam. Jums ir jānodrošina, lai profilus, kas šādā veidā tiek uzņemti tieši zem lapiņām, neietekmē
spraugas lapiņās vai starp tām. Lai iegūtu informāciju par attiecīgā MLC veida pašreizējo formu,
lūdzu, skatiet diagrammas šeit: 69. lpp.. Iepriekšējam attēlam ir tikai shematiska nozīme.

PENCIL BEAM: VISPĀRĒJIE STARU DATU MĒRĪJUMI
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4.7.1 Mērījums ar ūdens fantomu un augstas izšķirtspējas detektoru

Vispārīgā informācija

Transversālā profila mērījumus ieteicams veikt, izmantojot ūdens fantomu un augstas izšķirtspējas
detektoru. Šajā gadījumā ir jālieto augstas izšķirtspējas detektors, kas norādīts šeit: 47. lpp..

Iestatījumi

Uzstādiet ūdens fantomu tāpat kā iepriekš (SSD = SID = 1 000 mm).
• Mērījumi ir jāveic šādā dziļumā: dmax, 100 mm un 200 mm.
• Ja detektors ir mainīts vai rotēts, atkārtoti kalibrējiet x/y/z koordinātas.
• Lai izveidotu izmantotajam MLC norādīto formu, izmantojiet MLC un žokļus (skatiet šeit: 69.

lpp.).
• Transversālie profili jāmēra lapiņu virzienā (x ass virziens) UN perpendikulāri (y ass virziens)

tam.

Darba plūsma

• Lai nodrošinātu pietiekamu informāciju par pusēnas apgabalu un zonu, kuru aizsedz MLC,
profiliem ir jāpārklāj viss lauka izmērs ar izšķirtspēju 0,5 mm.

• Visos x/y profilos ir jāizmanto tās pašas x/y ass vērtības. Nepieciešamības gadījumā
izmantojiet piemērotu programmatūru, lai veiktu interpolāciju.

Darbības

1.
Novietojiet detektoru tā, lai izvairītos no spraugas starp lapiņām, piemēram, ja tiek lie-
tota MLC konstrukcija ar 2 centrālajām lapiņām, kā x profilu pieņemiet vidu vienai no
divām centrālajām lapiņām.

2. Novietojiet detektoru tā, lai profila mērījumam būtu pieejama maksimālā izšķirtspēja
(atcerieties starp paralēlo un perpendikulāro virzienu rotēt detektoru).

3. Novietojiet detektoru stara centrā un pārliecinieties, vai attālums no spraugas starp la-
piņām un skenēšanas asi ir lielāks par 20 mm. Ja nepieciešams, pielāgojiet asi.

4. Atkārtojiet 2. darbību attiecībā uz nākamā mērījuma dziļumu.

Mērījumu rezultātu ievadīšana

Importējiet savu mērījumu rezultātus Brainlab nodrošinātajā Excel veidnē un pabeigto veidni
nosūtiet uz e-pasta adresi radio.physics@brainlab.com. Kad esat saņēmis apstrādes rezultātus
no Brainlab, lietojumprogrammā Beam Profile Editor/Physics Administration ievadiet avota
funkcijas korekciju un radioloģisko lapiņu nobīdi.

Precizitātes nodrošināšana

Pārbaudiet izmērītos profilu datus, salīdzinot tos ar piemēru, kas redzams šeit: 11. att., un
pārliecinieties, vai:
• pusēnas platums ir mazs (mikro MLC aptuveni 4 ± 1 mm);
• noplūde ārpus MLC dziļumā, kas mazāks par 50 mm, ir aptuveni 3%.

Transversālie profili
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4.7.2 Filmas dozimetrijas mērījums

Vispārīgā informācija

Ja nav iespējams veikt mērījumus ar ūdens fantomu un augstas izšķirtspējas detektoru, tā vietā
iespējams veikt filmas dozimetrijas mērījumus. Lai filmas dozimetrija būtu precīza, mērījumiem ir
jāizmanto filma un plastmasas fantoms, kuru veido dažādi uzkrāšanās slāņi un pietiekams
100 mm biezs atpakaļizkliedes materiāls.

Iestatījumi

Mērījumi ir jāveic šādā dziļumā: dmax, 100 mm un 200 mm.
• Novietojiet atpakaļizkliedes materiālu uz pacienta galda un, izmantojot pozicionēšanas lāzerus,

salāgojiet to ar izocentra pozīciju.
• Pārliecinieties, vai atpakaļizkliedes materiāla augšējā virsma ir salāgota horizontālā virzienā ar

izocentra līmeni.
• Uz izocentra plaknes zemākās plātnes novietojiet filmu un pievienojiet atbilstošu uzkrāšanās

slāņa kārtu.
• Lai izveidotu izmantotajam MLC norādīto formu, izmantojiet MLC un žokļus (skatiet šeit: 69.

lpp.).

Darba plūsma

• Katrai filmai ir jāizvelk profili (x un y).
• Lai nodrošinātu pietiekamu informāciju par pusēnas apgabalu un zonu, kuru aizsedz MLC,

profiliem ir jāpārklāj viss lauka izmērs ar izšķirtspēju 0,5 mm.
• Visos x/y profilos ir jāizmanto tās pašas x/y ass vērtības. Nepieciešamības gadījumā

izmantojiet piemērotu programmatūru, lai veiktu interpolāciju.

Darbības

1.

Eksponējiet trīs filmas, izmantojot uzkrāšanas slāņus ar dmax (atkarībā no lineārā paā-
trinātāja enerģijas, piem., 15 mm pie 6 MV), 100 mm un 200 mm.
- Lai paliktu sensitometriskās līknes lineārajā diapazonā, veiciet apstarošanu, izmanto-

jot piemērotu MU līmeni.
- Piemēram, Kodak X-Omat filmai deva nedrīkst pārsniegt 0,8 Gy. Kodak EDR2 filmai

tā nedrīkst pārsniegt 2,0 Gy.

2. Attīstiet un skenējiet filmas.

3.
- Paralēli lapiņu virzienam izvelciet x profilu.
- Lai izvairītos no spraugas starp lapiņām, kā profilu izmantojiet vidu vienai no centrā-

lajām lapiņām.

4.
- Perpendikulāri lapiņu virzienam caur stara centru izvelciet y profilu.
- Pārliecinieties, vai attālums no lapiņu spraugas līdz skenēšanas asij pārsniedz

20 mm; ja nepieciešams, pielāgojiet asi.

Mērījumu rezultātu ievadīšana

Importējiet mērījumu rezultātus uz Brainlab nodrošināto Excel veidni un pabeigto veidni nosūtiet
uz radio.physics@brainlab.com. Kad esat saņēmis apstrādes rezultātus no Brainlab,
lietojumprogrammā Beam Profile Editor/Physics Administration ievadiet avota funkcijas
korekciju un radioloģisko lapiņu nobīdi.

Precizitātes nodrošināšana

Pārbaudiet izmērītos profilu datus, salīdzinot tos ar piemēru, kas redzams šeit: 11. att., un
pārliecinieties, vai:
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• pusēnas platums ir mazs (mikro MLC aptuveni 4 ± 1 mm);
• noplūde ārpus MLC dziļumā, kas mazāks par 50 mm, ir aptuveni 3%.

Filmas dozimetrijas mērījuma laikā sensitometriskās līknes precizitāte ir būtiska precīzai
avota funkcijas korekcijas pielāgošanai.

Transversālie profili
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4.8 Dinamiskās lapiņu nobīdes mērījumi

Dinamiskā lapiņu nobīde

Dinamiskā lapiņu sprauga apraksta efektīvo lapiņu nobīdi, kas vairumam MLC rodas noapaļoto
lapiņu galu konstrukcijas dēļ.
Šo vērtību nosaka, izmantojot Brainlab nodrošinātos Varian MLC un DICOM failus, lai slīdošām
spraugām ar dažādiem platumiem izmērītu izocentra devas.
Izmērīto devu D iespējams aptuveni izteikt ar lineāru funkciju:

agapbgapbDD leak +⋅=+=− )2( δ

kur:
• gap ir nominālais spraugas platums (1, 5, …, 100 mm)
• Dleak ir izmērītā MLC noplūde
• δ ir efektīvā dinamiskā lapiņu nobīde uz vienu lapiņu

Kad, izmantojot lineāru regresiju, ir noteikta a un b vērtība, δ vērtība tiek aprēķināta šādi:

ba 2=δ

PIEZĪME: papildu informāciju skatiet Brainlab nodrošinātajā Excel veidnes lapā „Dynamic Shift”.
 

Iestatījumi

• Novietojiet attiecīgo kalibrēto vai jonizācijas kambari ūdens fantomā (skatiet šeit: 47. lpp.) tā, lai
kambara ass ir perpendikulāra lapiņu virzienam.

• Pielāgojiet ūdens virsmas līmeni tā, lai detektors būtu zem uzkrāšanās apgabala (dmax vai
dziļāk), kur [SSD = 1 000 mm - mērījuma dziļums]. 6 MV ieteicamais dziļums ir 20 mm.

• Iestatiet, lai žokļi veido kvadrātveida lauku izmērā 100 x 100 mm².

Darba plūsma

Darbības

1. Veiksmīgi apstarojiet dinamiskos MLC laukus, kas norādīti MLC šeit: 69. lpp..

2.
• Aizveriet MLC un izmēriet noplūdes devu ar tādu pat iestatījumu, kā norādīts iepriekš.
• Izmantojot asimetriskās spraugas iestatījumu, lapiņu spraugai jābūt 50 mm attālumā no

izocentra.

3.
Iestatiet MLC kvadrātveida lauku 100 x 100 mm² un, izmantojot iepriekš minētos iestatīju-
mus, izmēriet atvērtā lauka devu.
PIEZĪME: izmantojiet to pašu MU un devas intensitāti kā 1. darbībā.
 

Mērījumu rezultātu ievadīšana

Visi dati ir jāievada Brainlab nodrošinātajā atbilstošajā Excel veidnē. Excel veidnē tiek aprēķināti
un attēloti rezultāti. Rezultātus no Excel veidnes ievadiet lietojumprogrammas Beam Profile
Editor/Physics Administration sadaļas Radiologic Field laukā Leaf Shift Dynamic.

PENCIL BEAM: VISPĀRĒJIE STARU DATU MĒRĪJUMI
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4.9 Radioloģisko lauku korekcijas pārbaude

Vispārīgā informācija

Šajā sadaļā ir aprakstīts, kā pārbaudīt un atjaunināt radioloģisko lauku korekcijas (statiskā un
dinamiskā radioloģisko lapiņu nobīde).
Pārskatītie parametri tiek izmantoti klientam specifiskā iekārtas profilā, kurš tiek izmantots kopā ar
Brainlab ārstēšanas plānošanas programmatūru iPlan RT Dose vai BrainSCAN.

Kad pārbaudīt

Uzņēmums Brainlab iesaka regulāri pārbaudīt radioloģisko lauku korekcijas, it īpaši pēc MLC
modifikācijām, piemēram:
• mehāniskas infrasarkanās gaismas barjeras izmaiņas, kuras MLC inicializēšanas laikā kalibrē

lapiņu pozīcijas;
• m3 barošanas avota maiņa;
• MLC lapiņu pozīciju kalibrācijas izmaiņas, piemēram, MLC kontroles iekārtas darbstacijā esošā

faila mlcxcal.txt modificēšana.
Atkarībā no modifikācijām var būt nepieciešami tālāki mērījumi, lai nodrošinātu, ka izpildes
sistēma darbojas, kā paredzēts.

Atšķirība starp radioloģisko un ģeometrisko lauku

Atšķirība starp radioloģisko lauku un nominālo MLC lapiņu novietojumu ir redzama šeit: 13. att..
Radioloģiskais lauks atšķiras no MLC lauka gan x, gan y virzienā. Lauku atšķirība y virzienā
(„mēles un rievas izmērs”) galvenokārt ir atkarīga no lapiņas ģeometriskās konstrukcijas un tādēļ
ir neatkarīga no MLC modifikācijām. MLC modifikācijas x virzienā var izraisīt nedaudz atšķirīgas
radioloģiskā lauka korekcijas.
Attēlā redzama atšķirība starp radioloģisko un ģeometrisko MLC lauku:

13. att. 

Par pārbaudīšanu

Radioloģiskā lauka korekcijas tiek definētas kā izocentra plaknes korekcijas attālumi. Tādēļ
aprakstītais filmas mērījums tiek veikts izocentriski. Precīzai filmas dozimetrijas veikšanai

Radioloģisko lauku korekcijas pārbaude
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uzņēmums Brainlab iesaka izmantot plastmasas fantomu, kuru veido 25 mm biezas uzkrāšanās
kārtas un vismaz 100 mm biezs atbilstošs atpakaļizkliedes materiāls.

Sagatavošana

Darbības

1. Novietojiet atpakaļizkliedes materiālu uz pacienta galda un, izmantojot pozicionēšanas lā-
zerus, salāgojiet tā augšējo malu ar izocentra pozīciju.

2. Pārliecinieties, vai atpakaļizkliedes materiāla augšējā virsma ir salāgota horizontālā virzie-
nā ar izocentra līmeni.

3. Uz izocentra plaknes zemākās plātnes novietojiet filmu un pievienojiet atbilstošu uzkrāša-
nās slāņa kārtu.

4.
Ar MLC izveidojiet kvadrātveida (vai gandrīz kvadrātveida) lauku:
MLC lauks 60 x 60 mm2.

5.
Pārliecinieties, ka žokļa lauka apmale pārsniedz MLC lauku katrā virzienā par vismaz
10 mm:
žokļa lauks 80 x 80 mm2.

Darba plūsma

Lai nodrošinātu pietiekamu informāciju par pusēnas apgabalu un zonu, kuru aizsedz MLC,
profilam ir jāpārklāj viss lauka izmērs ar izšķirtspēju 0,5 mm.

Darbības

1.

Eksponējiet filmu ar 25 mm uzkrāšanās slāni.
• Lai paliktu sensitometriskās līknes lineārajā diapazonā, veiciet apstarošanu, izmantojot

piemērotu MU līmeni.
• Piemēram, Kodak X-Omat filmai deva nedrīkst pārsniegt 0,8 Gy. Kodak EDR2 filmai tā

nedrīkst pārsniegt 2,0 Gy. Ja ievērojamajā devas diapazonā filma nav pietiekami lineā-
ra, lietojiet kalibrācijas filmas, lai pelēkās struktūras pārveidotu par devas vērtībām.

2. Attīstiet un skenējiet filmu.

3.
Izvelciet x profilu (virzienā, kas paralēls lapiņu virzienam).
Lai izvairītos no spraugas starp lapiņām, kā profilu izmantojiet vidu vienai no centrālajām
lapiņām.

4.

Nomēriet 50% no izodevas profila platuma un nosakiet statisko lapiņu nobīdi (Δs) starp
nominālo lauka izmēru x ass virzienā (snominal) un izmērītajiem 50% no izodevas platuma
(s50%):

Δs 0.5∗ s50% snominal–( ) Δs 0>( ),=

Rezultātu salīdzināšana

Lietojumprogrammā Beam Profile Editor/Physics Administration salīdziniet jauno radioloģisko
lapiņu nobīdes vērtību ar pašlaik izmantoto vērtību (skatiet iPlan RT Dose 4.x klīniskā lietotāja
ceļveža 13. nodaļu). Ja abu vērtību starpība nav nozīmīga, lietojumprogrammas Beam Profile
Editor/Physics Administration atbilstošajā laukā ievadiet jauno vērtību.
Ja statiskās lapiņu nobīdes parametrs ir novecojis, dinamiskās lapiņu nobīdes parametrs var būt
neprecīzs. Šajā gadījumā uzņēmums Brainlab iesaka atkārtot dinamiskās lapiņu nobīdes
mērījumus, kas minēti šeit: 65. lpp..
Ja jaunās un vecās dinamiskās lapiņu nobīdes vērtības būtiski atšķiras, lietojumprogrammas
Beam Profile Editor/Physics Administration atbilstošajā laukā ievadiet jauno vērtību. Pēc tam
saglabājiet un apstipriniet atjaunināto iekārtas profilu.

PENCIL BEAM: VISPĀRĒJIE STARU DATU MĒRĪJUMI
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5 PENCIL BEAM: STARU
DATU KONTROLSARAKSTI

5.1 Brainlab m3 staru dati (Varian, Elekta, Siemens
Mevatron, Primus, Oncor 82 lapiņu MLC)

Kontrolsaraksts (Excel veidne Brainlab VEIDLAPA 09-620)

PIEZĪME: atsevišķiem lineārajiem paātrinātājiem, sākot ar iPlan RT 4.5 versiju, ir pieejams
atbalsts stariem bez izlīdzināšanas filtra (nelīdzinātajiem). Lai iegūtu vairāk informācijas,
sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu.
 

Mērījums Skatīt arī Gatavs

Lineārā paātrinātāja kalibrācija (NLOut), lietojot kalibrēto kambari:
• Žoklis: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

PIEZĪME: Pencil Beam NLout kvadrātveida lauka izmēram ievadiet kvadrātveida lauka izmē-
ru 98 mm.
 

49. lpp. ☐

Vispārējā noplūde atvērtiem un slēgtiem žokļiem, lietojot kalibrēto kambari:
• Excel veidnē ievadiet NLOut
• Excel veidnē ievadiet noplūdes vērtības
• Excel veidnē ievadiet SSD un normalizācijas dziļumu

Atvērtais lauks:
• Žoklis: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

52. lpp. ☐

Dziļuma devas profils (PDD/TPR), izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas
detektoru:
• MLC (žokļa) lauki (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)
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet TPR vai PDD vērtības Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori (skatiet šeit:
54. lpp.).
PIEZĪME: lielākajam dziļuma devas profilam ievadiet efektīvo kvadrātveida lauka izmēru
98 mm.
 

54. lpp. ☐

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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Mērījums Skatīt arī Gatavs

Izkliedes koeficienti, izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas detektoru.
• Žokļa lauki

8 x 8, 14 x 14, 20 x 20, 44 x 44, 60 x 60, 80 x 80, 98 x 98 (mm²)
• MLC lauki

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)
Parauga matrica ir redzama šeit: 71. lpp.. Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet izkliedes
faktorus Brainlab nodrošinātajā Excel veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori ar atbilstošu
savstarpēju kalibrāciju (skatiet šeit: 56. lpp.).
PIEZĪME: lielākajam MLC laukam (rinda) ievadiet kvadrātveida lauka izmēru 100 mm, bet
lielākajam žokļa lauka izmēram (kolonna) ievadiet 98 mm.
 

56. lpp. ☐

Diagonāli radiālie profili, lietojot jonizācijas kambari.
• MLC lauks: 100 x 100 mm2

• Žokļa lauks: 98 x 98 mm2

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet diagonāli radiālos profilus Brainlab nodrošinātajā Ex-
cel veidnē.
Ja tiek izmantots lietojumprogrammas Physics Administration Raw Data Mode, NE-
DRĪKST atvienot MLC (skatiet šeit: 273. lpp.).

57. lpp. ☐

Transversāli profili, lietojot augstas izšķirtspējas detektoru:
• Žokļa lauks: 98 x 98 mm²
• MLC lauki (skatiet šeit: 72. lpp.)

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet transversālos profilus Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.

60. lpp. ☐

Dinamiskā lapiņu nobīde (tikai dinamiskajam IMRT), lietojot kalibrēto detektoru:
• Lai apstarotu dinamisko lapiņu spraugas, lietojiet MLC failus: „M3_1.d01”, „M3_5.d01”, … ,

„M3_100.d01”.
• Katram laukam: piegādājiet 300 MU ar devas ātrumu 300 MU/min.

Aprēķiniet dinamisko lapiņu spraugas, izmantojot Brainlab nodrošināto Excel veidni.
Izmantojiet piemērotu m MU un m MU/min kombināciju, ja devas intensitāte 300 MU/min nav
pieejama.

65. lpp. ☐

Pabeigtos mērījumu datus (Excel veidni) nosūtiet tieši uz Brainlab galveno biroju (radio.phy-
sics@brainlab.com) vai arī savam vietējam atbalsta inženierim. ☐

Sagatavojiet nepieciešamo staru profilu, izmantojot lietojumprogrammu Beam Profile Edi-
tor/Physics Administration (režīms Machine Profile). ☐

Brainlab m3 staru dati (Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus, Oncor 82 lapiņu MLC)
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5.1.1 Papildu informācija

Parauga matrica

Dati, kas mērīti izmantotajam lineārajam paātrinātājam, var atšķirties. Nelietojiet šo piemēru
klīniskajā praksē.

Žokļa iestatījumi (mm)

MLC lauka
izmēri (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: iespējamie izmērītie izkliedes faktori (tikai paraugi)
• Visos gadījumos ir jāizmēra pelēkie lauki.
• Baltie lauki attiecas uz MLC un žokļu kombinācijām, kuras nav ieteicams lietot ar Brainlab staru

terapijas ārstēšanas plānošanas programmatūru. Sīkāka informācija atrodama šeit: 42. lpp..
• Tukši lauki nav pieļaujami (skatiet šeit: 56. lpp.).

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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5.1.2 Transversālā profila forma

Transversālā profila forma

Brainlab m3: MLC lauka iestatījumi profila mērījumiem (virziens X un Y):

IEC 1217: -40mm 0mm +40mm

14. att. 

Atvērtās lapiņas:
Lapiņa nr.: 2–4, 7–20, 24–25

Aizvērtās lapiņas

IEC 1217 lapiņas pozīcija -40 mm un +40 mm -50 mm

Brainlab m3 staru dati (Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus, Oncor 82 lapiņu MLC)
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5.2 Brainlab m3 staru dati (Siemens Oncor 160 lapiņu
MLC, Artiste)

Kontrolsaraksts (Excel veidne Brainlab VEIDLAPA 09-712)

PIEZĪME: sākot ar iPlan RT 4.1 versiju, tiek atbalstīta Brainlab m3 un Siemens Oncor 160 lapiņu
MLC vai Siemens Artiste konstrukcijas kombinācija. sākot ar iPlan RT 4.5 versiju, ir pieejams
atbalsts stariem bez izlīdzināšanas filtra (nelīdzinātajiem).
 

Mērījums Skatīt arī Gatavs

Lineārā paātrinātāja kalibrācija (NLOut), lietojot kalibrēto kambari:
• Žoklis: 98 x 94 mm²
• MLC: 98 x 98,7 mm²

PIEZĪME: Pencil Beam NLout kvadrātveida lauka izmēram ievadiet atbilstošu kvadrātveida
lauka izmēru - 96 mm.
 

49. lpp. ☐

Vispārējā noplūde atvērtiem un slēgtiem žokļiem, lietojot kalibrēto kambari:
• Excel veidnē ievadiet NLOut
• Excel veidnē ievadiet noplūdes vērtības
• Excel veidnē ievadiet SSD un normalizācijas dziļumu

Atvērtais lauks:
• Žoklis: 98 x 94 mm²
• MLC: 98 x 98,7 mm²

52. lpp. ☐

Dziļuma devas profils (PDD/TPR), izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas
detektoru:
• MLC (žokļa) lauki (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)
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet TPR vai PDD vērtības Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori (skatiet šeit:
54. lpp.).
PIEZĪME: lielākajam dziļuma devas profilam ievadiet atbilstošo efektīvo kvadrātveida lauka
izmēru 96 mm.
 

54. lpp. ☐

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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Mērījums Skatīt arī Gatavs

Izkliedes koeficienti, izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas detektoru.
• Žokļa lauki

8 x 8, 14 x 14, 20 x 20, 44 x 44, 60 x 60, 80 x 80, 98 x 94 (mm²)
• MLC lauki

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)
Parauga matrica ir redzama šeit: 75. lpp.. Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet izkliedes
faktorus Brainlab nodrošinātajā Excel veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori ar atbilstošu
savstarpēju kalibrāciju (skatiet šeit: 56. lpp.).
PIEZĪME: lielākajam MLC laukam (rinda) ievadiet kvadrātveida lauka izmēru 96 mm, bet lie-
lākajam žokļa lauka izmēram (kolonna) - 96 mm.
 

56. lpp. ☐

Diagonāli radiālie profili, lietojot jonizācijas kambari.
• MLC lauks: 98 x 98,7 mm2

• Žokļa lauks: 98 x 94 mm2

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet diagonāli radiālos profilus Brainlab nodrošinātajā Ex-
cel veidnē.
Ja tiek izmantots lietojumprogrammas Physics Administration Raw Data Mode, NE-
DRĪKST atvienot MLC (skatiet šeit: 273. lpp.).

57. lpp. ☐

Transversāli profili, lietojot augstas izšķirtspējas detektoru:
• Žokļa lauks: 98 x 94 mm²
• MLC lauki (skatiet šeit: 76. lpp.)

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet transversālos profilus Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.

60. lpp. ☐

Pabeigtos mērījumu datus (Excel veidni) nosūtiet tieši uz Brainlab galveno biroju (radio.phy-
sics@brainlab.com) vai arī savam vietējam atbalsta inženierim. ☐

Sagatavojiet nepieciešamo staru profilu, izmantojot lietojumprogrammu Beam Profile Edi-
tor/Physics Administration (režīms Machine Profile). ☐

Brainlab m3 staru dati (Siemens Oncor 160 lapiņu MLC, Artiste)
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5.2.1 Papildu informācija

Parauga matrica

Dati, kas mērīti izmantotajam lineārajam paātrinātājam, var atšķirties. Nelietojiet šo piemēru
klīniskajā praksē.

Žokļa iestatījumi (mm)

MLC lauka iz-
mēri (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: iespējamie izmērītie izkliedes faktori (tikai paraugi)
• Visos gadījumos ir jāizmēra pelēkie lauki.
• Baltie lauki attiecas uz MLC un žokļu kombinācijām, kuras nav ieteicams lietot ar Brainlab staru

terapijas ārstēšanas plānošanas programmatūru. Sīkāka informācija atrodama šeit: 42. lpp..
• Tukši lauki nav pieļaujami (skatiet šeit: 56. lpp.).

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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5.2.2 Transversālā profila forma

Transversālā profila forma

Brainlab m3: MLC lauka iestatījumi profila mērījumiem (virziens X un Y):

IEC 1217: -40mm 0mm +40mm

15. att. 

Atvērtās lapiņas:
Lapiņa nr.: 2–4, 7–20, 24–25

Aizvērtās lapiņas

IEC 1217 lapiņas pozīcija -40 mm un +40 mm -49 mm

Brainlab m3 staru dati (Siemens Oncor 160 lapiņu MLC, Artiste)
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5.3 Staru dati Elekta Beam Modulator

Kontrolsaraksts (Excel veidne Brainlab VEIDLAPA 09-621)

Mērījums Skatīt arī Gatavs

Lineārā paātrinātāja kalibrācija (NLOut), lietojot kalibrēto kambari:
• MLC lauks: 104 x 96 mm² (šķērsplakne x viena plakne), kuras atbilstošais kvadrātveida

lauka izmērs 100 mm
49. lpp. ☐

Vispārējā noplūde slēgtam MLC laukam, lietojot kalibrēto kambari:
• Excel veidnē ievadiet NLOut
• Excel veidnē ievadiet noplūdes vērtības
• Excel veidnē ievadiet SSD un normalizācijas dziļumu

Atvērts MLC lauks (šķērsplakne x viena plakne): 104 x 96 mm²

52. lpp. ☐

Dziļuma devas profils (PDD/TPR), izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas
detektoru:
• MLC lauki (šķērsplakne x viena plakne):

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)
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet TPR vai PDD vērtības Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē. Vienmēr izmantojiet atbilstošos kvadrātveida lauka izmērus (piemēram,
104 x 96 mm² → 100 mm un 210 x 160 mm² → 182 mm).
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori (skatiet šeit:
54. lpp.).

54. lpp. ☐

Izkliedes koeficienti, izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas detektoru.
• MLC lauki (šķērsplakne x viena plakne):

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)
Parauga matrica ir redzama šeit: 78. lpp.. Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet izkliedes
faktorus Brainlab nodrošinātajā Excel veidnē.
Vienmēr izmantojiet atbilstošos kvadrātveida lauka izmērus (piem., 104 x 96 mm² → 100 mm
un 210 x 160 mm² → 182 mm).
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori ar atbilstošu
savstarpēju kalibrāciju (skatiet šeit: 56. lpp.).

56. lpp. ☐

Diagonāli radiālie profili, lietojot jonizācijas kambari.
• Atvilktas MLC lapiņas

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet diagonāli radiālos profilus Brainlab nodrošinātajā Ex-
cel veidnē.

57. lpp. ☐

Transversāli profili, lietojot augstas izšķirtspējas detektoru:
• MLC lauki (skatiet šeit: 79. lpp.)

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet transversālos profilus Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.

60. lpp. ☐

Pabeigtos mērījumu datus (Excel veidni) nosūtiet tieši uz Brainlab galveno biroju (radio.phy-
sics@brainlab.com) vai arī savam vietējam atbalsta inženierim. ☐

Sagatavojiet nepieciešamo staru profilu, izmantojot lietojumprogrammu Beam Profile Edi-
tor/Physics Administration (režīms Machine Profile). ☐

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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5.3.1 Papildu informācija

Parauga matrica

Dati, kas mērīti izmantotajam lineārajam paātrinātājam, var atšķirties. Nelietojiet šo piemēru
klīniskajā praksē.

Žokļa iestatījumi lietojumprogram-
mā Beam Profile Editor/Physics
Administration (mm)

MLC lauka izmēri
(mm²)

Atbilstošais MLC lauka iz-
mērs (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: iespējamie izmērītie izkliedes faktori (tikai paraugi)
• Lai lietojumprogrammā Beam Profile Editor/Physics Administration ievadītu datus,

izmantojiet žokļa lauka izmēra iestatījumu 182 mm.
• Izmantojot programmatūras iPlan RT Dose 3.x versiju, ir jānodrošina vismaz divu žokļu

kolonnu pieejamība. Tādēļ MLC dati ir jāievada divreiz - vienreiz ar žokļu lauka izmēru 181 mm
un otrreiz ar žokļu lauka izmēru 182 mm.

Staru dati Elekta Beam Modulator
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5.3.2 Transversālā profila forma

Transversālā profila forma

Elekta Beam Modulator: MLC lauka iestatījumi profila mērījumiem (virziens X un Y):

16. att. 

Atvērtās lapiņas: Lapiņa nr.: 14,
18–22, 25–28

Aizvērtās lapiņas

IEC 1217 lapiņas pozīcija -75 mm un +25 mm -105 mm

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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5.4 Iekārtas Elekta MLCi un MLCi2 staru dati

Kontrolsaraksts (Excel veidne Brainlab VEIDLAPA 09-622)

Nelietojiet “guard leaves” (piem., papildu atvērto lapiņu pārus zem žokļa blakus un tajā pašā
fiziskajā stāvoklī kā pēdējā lapiņa laukā).

Mērījums Skatīt arī Gatavs

Lineārā paātrinātāja kalibrācija (NLOut), lietojot kalibrēto kambari. 49. lpp. ☐

Vispārējā noplūde atvērtiem un slēgtiem žokļiem, lietojot kalibrēto kambari:
• Excel veidnē ievadiet NLOut
• Excel veidnē ievadiet noplūdes vērtības
• Excel veidnē ievadiet SSD un normalizācijas dziļumu

52. lpp. ☐

Dziļuma devas profils (PDD/TPR), izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas
detektoru:
• MLC (žokļa) lauka izmēri (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),
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet TPR vai PDD vērtības Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori (skatiet šeit:
54. lpp.).

54. lpp. ☐

Izkliedes koeficienti, izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas detektoru.
• Žokļa lauki

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 lauki

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)
Parauga matrica ir redzama šeit: 82. lpp.. Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet izkliedes
faktorus Brainlab nodrošinātajā Excel veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori ar atbilstošu
savstarpēju kalibrāciju (skatiet šeit: 56. lpp.).

56. lpp. ☐

Diagonāli radiālie profili, lietojot jonizācijas kambari.
• MLC un žokļa lauki: 400 x 400 (mm²)

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet diagonāli radiālos profilus Brainlab nodrošinātajā Ex-
cel veidnē.

57. lpp. ☐

Transversāli profili, lietojot augstas izšķirtspējas detektoru:
• Žokļa lauks: 160 x 200 mm² (žokļi tiek parādīti kā X Backup diaphragms un Y diap-

hragms).
• MLC lauki (skatiet šeit: 83. lpp.).

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet transversālos profilus Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.

60. lpp. ☐

Pabeigtos mērījumu datus (Excel veidni) nosūtiet tieši uz Brainlab galveno biroju (radio.phy-
sics@brainlab.com) vai arī savam vietējam atbalsta inženierim. ☐

Iekārtas Elekta MLCi un MLCi2 staru dati
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Mērījums Skatīt arī Gatavs

Sagatavojiet nepieciešamo staru profilu, izmantojot lietojumprogrammu Beam Profile Edi-
tor/Physics Administration (režīms Machine Profile). ☐

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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5.4.1 Papildu informācija

Parauga matrica

Dati, kas mērīti izmantotajam lineārajam paātrinātājam, var atšķirties. Nelietojiet šo piemēru
klīniskajā praksē.

Žokļa iestatījumi (mm)

MLC lauka
izmēri (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: iespējamie izmērītie izkliedes faktori (tikai paraugi)
• Visos gadījumos ir jāizmēra pelēkie lauki.
• Baltie lauki attiecas uz MLC un žokļu kombinācijām, kuras nav ieteicams lietot ar Brainlab staru

terapijas ārstēšanas plānošanas programmatūru. Sīkāka informācija atrodama šeit: 42. lpp..
• Tukši lauki nav pieļaujami (skatiet šeit: 56. lpp.). Tādēļ ir svarīgi izmērītās izkliedes vērtības

kopēt pareizajā kolonnā un rindā (skatīt piemēru, kas atrodams iepriekš).

Iekārtas Elekta MLCi un MLCi2 staru dati
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5.4.2 Transversālā profila forma

Transversālā profila forma

Elekta MLCi: MLC lauka iestatījumi profila mērījumiem (virziens X un Y):

17. att. 

Kreisā lapiņas mala (X1) Labā lapiņas mala (X2)

IEC 1217 lapiņas pozīcija

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 žokļi (X Backup diaphragms): X1: -80 mm, X2: +80 mm
Y žokļi (Y diaphragms): Y1: -100 mm, Y2: +100 mm

PIEZĪME: forma ir izveidota tādā veidā, kas ļauj izmērīt tīru MLC pusēnu. Tādēļ žokļi (diaphragms)
ir jānovieto aiz MLC kontūras, kā norādīts attēlā.
 

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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5.5 Iekārtas Elekta Agility staru dati

Kontrolsaraksts (Excel veidne Brainlab VEIDLAPA 09-879)

PIEZĪME: šim MLC atbalsts tiek nodrošināts, sākot ar programmatūras iPlan RT 4.5.3 versiju.
 

Lai veiktu mērījumu, nelietojiet “guard leaves” (piem., papildu atvērto lapiņu pārus zem žokļa
blakus un tajā pašā fiziskajā stāvoklī kā pēdējā lapiņa laukā).

Mērījums Skatīt arī Gatavs

Lineārā paātrinātāja kalibrācija (NLOut), lietojot kalibrēto kambari.
• Y žokļa atvere: 100 mm
• MLC un žokļu lauka izmērs: 100 × 100 mm², nav “guard leaves”

49. lpp. ☐

Vispārējā noplūde atvērtiem un slēgtiem Y žokļiem, lietojot kalibrēto kambari:
• Excel veidnē ievadiet NLOut
• Excel veidnē ievadiet noplūdes vērtības
• Excel veidnē ievadiet SSD un normalizācijas dziļumu

PIEZĪME: izmantojiet nelielus neiecentrētu lapiņu atvērumus, lai piesaistītu žokļa atveres no-
slēgtam MLC, ja žokļus nevar novietot neatkarīgi no MLC lauka.
 

52. lpp. ☐

Dziļuma devas profils (PDD/TPR), izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas
detektoru:
• MLC (žokļa) lauka izmēri (bez “guard leaves”) [mm²] ([mm]):

10 x 10 (10),
20 x 20 (20),
30 x 30 (30),
40 x 40 (40),
60 x 60 (60),
80 x 80 (80),
100 x 100 (100),
140 x 140 (140),
200 x 200 (200),
300 x 300 (300),
400 x 400 (400)
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet TPR vai PDD vērtības Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori (skatiet šeit:
54. lpp.).

54. lpp. ☐

Izkliedes koeficienti, izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas detektoru.
• Y žokļa atveres

10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 140, 200, 300, 400 (mm)
Izmantojiet nelielus neiecentrētu lapiņu atvērumus, lai piesaistītu žokļa atveres, kas ir lielā-
kas par MLC lauku, ja žokļus nevar novietot neatkarīgi no MLC lauka.
• MLC lauki, bez “guard leaves”

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200,
300 x 300, 400 x 400 (mm²)
Parauga matrica ir redzama šeit: 86. lpp.. Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet izkliedes
faktorus Brainlab nodrošinātajā Excel veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori ar atbilstošu
savstarpēju kalibrāciju (skatiet šeit: 56. lpp.).

56. lpp. ☐

Iekārtas Elekta Agility staru dati
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Mērījums Skatīt arī Gatavs

Diagonāli radiālie profili, lietojot jonizācijas kambari.
• Y žokļa atvere: 400 (mm)
• MLC lapiņas atvilktas, lauka izmērs 400 x 400 mm²

PIEZĪME: mēriet no stūra līdz stūrim, pat ja tālākās ārējās lapiņas laukā stūros pilnībā neie-
velkas.
 

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet diagonāli radiālos profilus Brainlab nodrošinātajā Ex-
cel veidnē.

57. lpp. ☐

Transversāli profili, lietojot augstas izšķirtspējas detektoru:
• Y žokļa atveres: Y1 žoklis pie -75 mm, Y2 žoklis pie 55 mm (5 mm rezerve, lai atvērtu

MLC lauku)
• MLC lauki (skatiet šeit: 87. lpp.)

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet transversālos profilus Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.

60. lpp. ☐

Dinamiskā lapiņu nobīde (tikai dinamiskajam IMRT), lietojot kalibrēto detektoru:
Dinamisko lapiņu spraugu apstarošanai izmantojiet attiecīgos DICOM failus.
Katram laukam: piegādājiet 300 MU ar devas ātrumu 300 MU/min.
Izmantojiet piemērotu m MU un m MU/min kombināciju, ja noklusējuma devas intensitāte
300 MU/min nav pieejama.
Aprēķiniet dinamisko lapiņu spraugas, izmantojot Brainlab nodrošināto Excel veidni.

65. lpp. ☐

Pabeigtos mērījumu datus (Excel veidni) nosūtiet tieši uz Brainlab galveno biroju (radio.phy-
sics@brainlab.com) vai arī savam vietējam atbalsta inženierim. ☐

Sagatavojiet nepieciešamo staru profilu, izmantojot lietojumprogrammu Beam Profile Edi-
tor/Physics Administration (režīms Machine Profile). ☐

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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5.5.1 Papildu informācija

Parauga matrica

Dati, kas mērīti izmantotajam lineārajam paātrinātājam, var atšķirties. Nelietojiet šo piemēru
klīniskajā praksē.

Y žokļa lauku izmēru iestatījumi (mm)

MLC lauka iz-
mēri (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: iespējamie izmērītie izkliedes faktori (tikai paraugi)
• Bez “guard leaves”.
• Izmantojiet nelielus neiecentrētu lapiņu atvērumus, lai piesaistītu žokļa atveres, kas ir lielākas

par MLC lauku, ja žokļus nevar novietot neatkarīgi no MLC lauka.
• Visos gadījumos ir jāizmēra pelēkie lauki.
• Baltie lauki attiecas uz MLC un žokļu kombinācijām, kuras nav ieteicams lietot ar Brainlab staru

terapijas ārstēšanas plānošanas programmatūru. Sīkāka informācija atrodama šeit: 42. lpp..
• Tukši lauki nav pieļaujami (skatiet šeit: 56. lpp.).

Iekārtas Elekta Agility staru dati

86 Tehniskais atsauces ceļvedis Pārsk. 1.8 Brainlab fizikas principi



5.5.2 Transversālā profila forma

Transversālā profila forma

Elekta Agility MLC: MLC lauka iestatījumi profila mērījumiem (virziens X un Y):

Atvērtās lapiņas:
Lapiņa nr.: 27–34, 37–44, 49–50

Aizvērtās lapiņas

IEC 1217 lapiņas pozīcija -25 mm un +75 mm -125 mm (ar minimālo atstar-
pi)

• Bez “guard leaves”.
• Atveriet lapiņas Nr. 25 un Nr. 52 no -125 mm līdz -120 mm un automātiski pielāgojiet žokļus, ja

tos nevar manuāli iestatīt stāvoklī Y1 = -75 mm, Y2 = 55 mm.

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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5.6 Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu
platums: 2,42 mm

Kontrolsaraksts (Excel veidne Brainlab VEIDLAPA 09-887)

PIEZĪME: atbalsts šim MLC ir pieejams, sākot ar iPlan RT 4.5.4 versiju; nepieciešama integrācija
ar Elekta/Mosaiq.
 

PIEZĪME: apex gadījumā kolimators parasti tiek pagriezts par 270°. Pretstatā šī staru kūļa datu
iegūšanai kolimatora leņķis jāiestata uz 0°. Šajā pozīcijā lapiņas pārvietojas gentrija galda
virzienā.
 

PIEZĪME: maksimālais MLC lauka izmērs ir 135,5 × 116 mm². Žokļa lauka lielums vienmēr tiek
fiksēts līdz 140 × 120 mm².
 

Mērījums Skatīt arī Gatavs

Lineārā paātrinātāja kalibrācija (NLOut), lietojot kalibrēto kambari.
• MLC lauka izmērs: 96,8 × 96,8 mm²
• Žokļu lauka izmērs: 140 × 120 mm²

Pencil Beam NLout kvadrātveida lauka izmēram ievadiet kvadrātveida lauka izmēru 96,8
mm.

49. lpp. ☐

Vispārējā noplūde atvērtiem un slēgtiem Y žokļiem, lietojot kalibrēto kambari:
• Excel veidnē ievadiet NLOut
• Excel veidnē ievadiet noplūdes vērtības
• Excel veidnē ievadiet SSD un normalizācijas dziļumu

52. lpp. ☐

Dziļuma devas profils (PDD/TPR), izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas
detektoru:
• Žokļu lauka izmērs: 140 × 120 mm²
• MLC lauka izmēri [mm²]:

4,8 × 4,8
9,7 × 9,7
19,4 × 19,4
29 × 29
38,7 × 38,7
58,1 × 58,1
77,4 × 77,4
96,8 × 96,8
111,3 × 111,3
135,5 x 116
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet TPR vai PDD vērtības Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē. Izmantojiet atbilstošos kvadrātveida lauka izmērus (piem., 135,5 × 116
mm² → 125 mm²).
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori (skatiet šeit:
54. lpp.).

54. lpp. ☐

Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu platums: 2,42 mm
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Mērījums Skatīt arī Gatavs

Izkliedes koeficienti, izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas detektoru.
• Žokļu lauka izmērs: 140 × 120 mm²
• MLC lauki

4,8 × 4,8, 9,7 × 9,7, 19,4 × 19,4, 29 × 29, 38,7 × 38,7, 58,1 × 58,1, 77,4 × 77,4, 96,8 × 96,8,
111,3 × 111,3, 135,5 × 116 [mm²]
Parauga matrica ir redzama šeit: 90. lpp.. Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet izkliedes
faktorus Brainlab nodrošinātajā Excel veidnē. Izmantojiet atbilstošos kvadrātveida lauka iz-
mērus (piem., 135,5 × 116 mm² → 125 mm²).
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori ar atbilstošu
savstarpēju kalibrāciju (skatiet šeit: 56. lpp.).

56. lpp. ☐

Diagonāli radiālie profili, lietojot jonizācijas kambari.
• Žokļu lauka izmērs: 140 x 120 mm2

• MLC lapiņas atvilktas, lauka izmērs 135,5 x 116 mm²
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet diagonāli radiālos profilus Brainlab nodrošinātajā Ex-
cel veidnē.

57. lpp. ☐

Transversāli profili, lietojot augstas izšķirtspējas detektoru:
• Žokļu lauka izmērs: 140 x 120 mm2

• MLC lauki (skatiet šeit: 91. lpp.)
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet transversālos profilus Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.

60. lpp. ☐

Pabeigtos mērījumu datus (Excel veidni) nosūtiet tieši uz Brainlab galveno biroju (radio.phy-
sics@brainlab.com) vai arī savam vietējam atbalsta inženierim. ☐

Sagatavojiet nepieciešamo staru profilu, izmantojot lietojumprogrammu Beam Profile Edi-
tor/Physics Administration (režīms Machine Profile). ☐

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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5.6.1 Papildu informācija

Parauga matrica

Dati, kas mērīti izmantotajam lineārajam paātrinātājam, var atšķirties. Nelietojiet šo piemēru
klīniskajā praksē.

Žokļa lauka izmēri [mm²]

MLC lauka izmēri (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: iespējamie izmērītie izkliedes faktori (tikai paraugi)
• Visos gadījumos ir jāizmēra pelēkie lauki.
• Tukši lauki nav pieļaujami (skatiet šeit: 56. lpp.).

Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu platums: 2,42 mm
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5.6.2 Transversālā profila forma

Transversālā profila forma

Elekta Apex MLC: MLC lauka iestatījumi profila mērījumiem (virziens X un Y):

Atvērtās lapiņas:
Lapiņa nr.: 3–16, 21–36, 45–48

Aizvērtās lapiņas

IEC 1217 lapiņas pozīcija -50 mm un +40 mm -29 mm

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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5.7 Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu
platums: 2,43 mm

Kontrolsaraksts (Excel veidne Brainlab VEIDLAPA 09-887)

PIEZĪME: atbalsts šim MLC ir pieejams, sākot ar iPlan RT 4.5.4 versiju; nepieciešama integrācija
ar Elekta/Mosaiq.
 

PIEZĪME: apex gadījumā kolimators parasti tiek pagriezts par 270°. Pretstatā šī staru kūļa datu
iegūšanai kolimatora leņķis jāiestata uz 0°. Šajā pozīcijā lapiņas pārvietojas gentrija galda
virzienā.
 

PIEZĪME: maksimālais MLC lauka izmērs ir 136,1 × 116 mm². Žokļa lauka lielums vienmēr tiek
fiksēts līdz 140 × 120 mm².
 

Mērījums Skatīt arī Gatavs

Lineārā paātrinātāja kalibrācija (NLOut), lietojot kalibrēto kambari.
• MLC lauka izmērs: 97,2 × 97,2 mm²
• Žokļu lauka izmērs: 140 × 120 mm²

Pencil Beam NLout kvadrātveida lauka izmēram ievadiet kvadrātveida lauka izmēru 97,2
mm.

49. lpp. ☐

Vispārējā noplūde atvērtiem un slēgtiem Y žokļiem, lietojot kalibrēto kambari:
• Excel veidnē ievadiet NLOut
• Excel veidnē ievadiet noplūdes vērtības
• Excel veidnē ievadiet SSD un normalizācijas dziļumu

52. lpp. ☐

Dziļuma devas profils (PDD/TPR), izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas
detektoru:
• Žokļu lauka izmērs: 140 × 120 mm²
• MLC lauka izmēri [mm²]:

4,9 × 4,9
9,7 × 9,7
19,4 × 19,4
29,2 × 29,2
38,9 × 38,9
58,3 × 58,3
77,8 × 77,8
97,2 × 97,2; 111,8 × 111,8
136,1 x 116
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet TPR vai PDD vērtības Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē. Izmantojiet atbilstošos kvadrātveida lauka izmērus (piem., 136,1 × 116 mm² → 125,2
mm²).
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori (skatiet šeit:
54. lpp.).

54. lpp. ☐

Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu platums: 2,43 mm
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Mērījums Skatīt arī Gatavs

Izkliedes koeficienti, izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas detektoru.
• Žokļu lauka izmērs: 140 × 120 mm²
• MLC lauki

4,9 × 4,9, 9,7 × 9,7, 19,4 × 19,4, 29,2 × 29,2, 38,9 × 38,9, 58,3 × 58,3, 77,8 × 77,8,
97,2 × 97,2, 111,8 × 111,8, 136,1 × 116 [mm²]
Parauga matrica ir redzama šeit: 94. lpp.. Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet izkliedes
faktorus Brainlab nodrošinātajā Excel veidnē. Izmantojiet atbilstošos kvadrātveida lauka iz-
mērus (piem., 136,1 × 116 mm² → 125,2 mm²).
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori ar atbilstošu
savstarpēju kalibrāciju (skatiet šeit: 56. lpp.).

56. lpp. ☐

Diagonāli radiālie profili, lietojot jonizācijas kambari.
• Žokļu lauka izmērs: 140 x 120 mm2

• MLC lapiņas atvilktas, lauka izmērs 136,1 x 116 mm²
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet diagonāli radiālos profilus Brainlab nodrošinātajā Ex-
cel veidnē.

57. lpp. ☐

Transversāli profili, lietojot augstas izšķirtspējas detektoru:
• Žokļu lauka izmērs: 140 x 120 mm2

• MLC lauki (skatiet šeit: 95. lpp.)
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet transversālos profilus Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.

60. lpp. ☐

Pabeigtos mērījumu datus (Excel veidni) nosūtiet tieši uz Brainlab galveno biroju (radio.phy-
sics@brainlab.com) vai arī savam vietējam atbalsta inženierim. ☐

Sagatavojiet nepieciešamo staru profilu, izmantojot lietojumprogrammu Beam Profile Edi-
tor/Physics Administration (režīms Machine Profile). ☐

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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5.7.1 Papildu informācija

Parauga matrica

Dati, kas mērīti izmantotajam lineārajam paātrinātājam, var atšķirties. Nelietojiet šo piemēru
klīniskajā praksē.

Žokļa lauka izmēri [mm²]

MLC lauka izmēri (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: iespējamie izmērītie izkliedes faktori (tikai paraugi)
• Visos gadījumos ir jāizmēra pelēkie lauki.
• Tukši lauki nav pieļaujami (skatiet šeit: 56. lpp.).

Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu platums: 2,43 mm
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5.7.2 Transversālā profila forma

Transversālā profila forma

Elekta Apex MLC: MLC lauka iestatījumi profila mērījumiem (virziens X un Y):

Atvērtās lapiņas:
Lapiņa nr.: 3–16, 21–36, 45–48

Aizvērtās lapiņas

IEC 1217 lapiņas pozīcija -50 mm un +40 mm -29 mm

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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5.8 Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu
platums: 2,44 mm

Kontrolsaraksts (Excel veidne Brainlab VEIDLAPA 09-887)

PIEZĪME: atbalsts šim MLC ir pieejams, sākot ar iPlan RT 4.5.4 versiju; nepieciešama integrācija
ar Elekta/Mosaiq.
 

PIEZĪME: apex gadījumā kolimators parasti tiek pagriezts par 270°. Pretstatā šī staru kūļa datu
iegūšanai kolimatora leņķis jāiestata uz 0°. Šajā pozīcijā lapiņas pārvietojas gentrija galda
virzienā.
 

PIEZĪME: maksimālais MLC lauka izmērs ir 136,6 × 116 mm². Žokļa lauka lielums vienmēr tiek
fiksēts līdz 140 × 120 mm².
 

Mērījums Skatīt arī Gatavs

Lineārā paātrinātāja kalibrācija (NLOut), lietojot kalibrēto kambari.
• MLC lauka izmērs: 97,6 × 97,6 mm²
• Žokļu lauka izmērs: 140 × 120 mm²

Pencil Beam NLout kvadrātveida lauka izmēram ievadiet kvadrātveida lauka izmēru 97,6
mm.

49. lpp. ☐

Vispārējā noplūde atvērtiem un slēgtiem Y žokļiem, lietojot kalibrēto kambari:
• Excel veidnē ievadiet NLOut
• Excel veidnē ievadiet noplūdes vērtības
• Excel veidnē ievadiet SSD un normalizācijas dziļumu

52. lpp. ☐

Dziļuma devas profils (PDD/TPR), izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas
detektoru:
• Žokļu lauka izmērs: 140 × 120 mm²
• MLC lauka izmēri [mm²]:

4,9 × 4,9
9,8 × 9,8
19,5 × 19,5
29,3 × 29,3
39 × 39
58,6 × 58,6
78,1 × 78,1
97,6 × 97,6; 112,2 × 112,2
136,6 x 116
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet TPR vai PDD vērtības Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē. Izmantojiet atbilstošos kvadrātveida lauka izmērus (piem., 136,6 × 116 mm² → 125,5
mm²).
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori (skatiet šeit:
54. lpp.).

54. lpp. ☐

Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu platums: 2,44 mm
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Mērījums Skatīt arī Gatavs

Izkliedes koeficienti, izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas detektoru.
• Žokļu lauka izmērs: 140 × 120 mm²
• MLC lauki

4,9 × 4,9, 9,8 × 9,8, 19,5 × 19,5, 29,3 × 29,3, 39 × 39, 58,6 × 58,6, 78,1 × 78,1, 97,6 × 97,6,
112,2 × 112,2, 136,6 × 116 [mm²]
Parauga matrica ir redzama šeit: 98. lpp.. Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet izkliedes
faktorus Brainlab nodrošinātajā Excel veidnē. Izmantojiet atbilstošos kvadrātveida lauka iz-
mērus (piem., 136,6 × 116 mm² → 125,5 mm²).
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori ar atbilstošu
savstarpēju kalibrāciju (skatiet šeit: 56. lpp.).

56. lpp. ☐

Diagonāli radiālie profili, lietojot jonizācijas kambari.
• Žokļu lauka izmērs: 140 x 120 mm2

• MLC lapiņas atvilktas, lauka izmērs 136,6 x 116 mm²
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet diagonāli radiālos profilus Brainlab nodrošinātajā Ex-
cel veidnē.

57. lpp. ☐

Transversāli profili, lietojot augstas izšķirtspējas detektoru:
• Žokļu lauka izmērs: 140 x 120 mm2

• MLC lauki (skatiet šeit: 99. lpp.)
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet transversālos profilus Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.

60. lpp. ☐

Pabeigtos mērījumu datus (Excel veidni) nosūtiet tieši uz Brainlab galveno biroju (radio.phy-
sics@brainlab.com) vai arī savam vietējam atbalsta inženierim. ☐

Sagatavojiet nepieciešamo staru profilu, izmantojot lietojumprogrammu Beam Profile Edi-
tor/Physics Administration (režīms Machine Profile). ☐

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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5.8.1 Papildu informācija

Parauga matrica

Dati, kas mērīti izmantotajam lineārajam paātrinātājam, var atšķirties. Nelietojiet šo piemēru
klīniskajā praksē.

Žokļa lauka izmēri [mm²]

MLC lauka izmēri (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: iespējamie izmērītie izkliedes faktori (tikai paraugi)
• Visos gadījumos ir jāizmēra pelēkie lauki.
• Tukši lauki nav pieļaujami (skatiet šeit: 56. lpp.).

Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu platums: 2,44 mm
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5.8.2 Transversālā profila forma

Transversālā profila forma

Elekta Apex MLC: MLC lauka iestatījumi profila mērījumiem (virziens X un Y):

Atvērtās lapiņas:
Lapiņa nr.: 3–16, 21–36, 45–48

Aizvērtās lapiņas

IEC 1217 lapiņas pozīcija -50 mm un +40 mm -29 mm

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI

Tehniskais atsauces ceļvedis Pārsk. 1.8 Brainlab fizikas principi 99



5.9 Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu
platums: 2,45 mm

Kontrolsaraksts (Excel veidne Brainlab VEIDLAPA 09-887)

PIEZĪME: atbalsts šim MLC ir pieejams, sākot ar iPlan RT 4.5.4 versiju; nepieciešama integrācija
ar Elekta/Mosaiq.
 

PIEZĪME: apex gadījumā kolimators parasti tiek pagriezts par 270°. Pretstatā šī staru kūļa datu
iegūšanai kolimatora leņķis jāiestata uz 0°. Šajā pozīcijā lapiņas pārvietojas gentrija galda
virzienā.
 

PIEZĪME: Maksimālais MLC lauka izmērs ir 137,2 × 116 mm². Žokļa lauka lielums vienmēr tiek
fiksēts līdz 140 × 120 mm².
 

Mērījums Skatīt arī Gatavs

Lineārā paātrinātāja kalibrācija (NLOut), lietojot kalibrēto kambari.
• MLC lauka izmērs: 98 x 98 mm²
• Žokļu lauka izmērs: 140 × 120 mm²

Pencil Beam NLout kvadrātveida lauka izmēram ievadiet kvadrātveida lauka izmēru 98 mm.

49. lpp. ☐

Vispārējā noplūde atvērtiem un slēgtiem Y žokļiem, lietojot kalibrēto kambari:
• Excel veidnē ievadiet NLOut
• Excel veidnē ievadiet noplūdes vērtības
• Excel veidnē ievadiet SSD un normalizācijas dziļumu

52. lpp. ☐

Dziļuma devas profils (PDD/TPR), izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas
detektoru:
• Žokļu lauka izmērs: 140 × 120 mm²
• MLC lauka izmēri [mm²]:

4,9 × 4,9
9,8 × 9,8
19,6 × 19,6
29,4 × 29,4
39,2 × 39,2
58,8 × 58,8
78,4 × 78,4
98 × 98
112,7 × 112,7
137,2 x 116
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet TPR vai PDD vērtības Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē. Izmantojiet atbilstošos kvadrātveida lauka izmērus (piem., 137,2 × 116 mm² → 125,7
mm²).
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori (skatiet šeit:
54. lpp.).

54. lpp. ☐

Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu platums: 2,45 mm
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Mērījums Skatīt arī Gatavs

Izkliedes koeficienti, izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas detektoru.
• Žokļu lauka izmērs: 140 × 120 mm²
• MLC lauki

4,9 × 4,9, 9,8 × 9,8, 19,6 × 19,6, 29,4 × 29,4, 39,2 × 39,2, 58,8 × 58,8, 78,4 × 78,4, 98 × 98,
112,7 × 112,7, 137,2 × 116 [mm²]
Parauga matrica ir redzama šeit: 102. lpp.. Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet izkliedes
faktorus Brainlab nodrošinātajā Excel veidnē. Izmantojiet atbilstošos kvadrātveida lauka iz-
mērus (piem., 137,2 × 116 mm² → 125,7 mm²).
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori ar atbilstošu
savstarpēju kalibrāciju (skatiet šeit: 56. lpp.).

56. lpp. ☐

Diagonāli radiālie profili, lietojot jonizācijas kambari.
• Žokļu lauka izmērs: 140 x 120 mm2

• MLC lapiņas atvilktas, lauka izmērs 137,2 x 116 mm²
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet diagonāli radiālos profilus Brainlab nodrošinātajā Ex-
cel veidnē.

57. lpp. ☐

Transversāli profili, lietojot augstas izšķirtspējas detektoru:
• Žokļu lauka izmērs: 140 x 120 mm2

• MLC lauki (skatiet šeit: 103. lpp.)
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet transversālos profilus Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.

60. lpp. ☐

Pabeigtos mērījumu datus (Excel veidni) nosūtiet tieši uz Brainlab galveno biroju (radio.phy-
sics@brainlab.com) vai arī savam vietējam atbalsta inženierim. ☐

Sagatavojiet nepieciešamo staru profilu, izmantojot lietojumprogrammu Beam Profile Edi-
tor/Physics Administration (režīms Machine Profile). ☐

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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5.9.1 Papildu informācija

Parauga matrica

Dati, kas mērīti izmantotajam lineārajam paātrinātājam, var atšķirties. Nelietojiet šo piemēru
klīniskajā praksē.

Žokļa lauka izmēri [mm²]

MLC lauka izmēri (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: iespējamie izmērītie izkliedes faktori (tikai paraugi)
• Visos gadījumos ir jāizmēra pelēkie lauki.
• Tukši lauki nav pieļaujami (skatiet šeit: 56. lpp.).

Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu platums: 2,45 mm
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5.9.2 Transversālā profila forma

Transversālā profila forma

Elekta Apex MLC: MLC lauka iestatījumi profila mērījumiem (virziens X un Y):

Atvērtās lapiņas:
Lapiņa nr.: 3–16, 21–36, 45–48

Aizvērtās lapiņas

IEC 1217 lapiņas pozīcija -50 mm un +40 mm -29 mm

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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5.10 Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu
platums: 2,46 mm

Kontrolsaraksts (Excel veidne Brainlab VEIDLAPA 09-887)

PIEZĪME: atbalsts šim MLC ir pieejams, sākot ar iPlan RT 4.5.4 versiju; nepieciešama integrācija
ar Elekta/Mosaiq.
 

PIEZĪME: apex gadījumā kolimators parasti tiek pagriezts par 270°. Pretstatā šī staru kūļa datu
iegūšanai kolimatora leņķis jāiestata uz 0°. Šajā pozīcijā lapiņas pārvietojas gentrija galda
virzienā.
 

PIEZĪME: Maksimālais MLC lauka izmērs ir 137,8 × 116 mm². Žokļa lauka lielums vienmēr tiek
fiksēts līdz 140 × 120 mm².
 

Mērījums Skatīt arī Gatavs

Lineārā paātrinātāja kalibrācija (NLOut), lietojot kalibrēto kambari.
• MLC lauka izmērs: 98,4 × 98,4 mm²
• Žokļu lauka izmērs: 140 × 120 mm²

Pencil Beam NLout kvadrātveida lauka izmēram ievadiet kvadrātveida lauka izmēru 98,4
mm.

49. lpp. ☐

Vispārējā noplūde atvērtiem un slēgtiem Y žokļiem, lietojot kalibrēto kambari:
• Excel veidnē ievadiet NLOut
• Excel veidnē ievadiet noplūdes vērtības
• Excel veidnē ievadiet SSD un normalizācijas dziļumu

52. lpp. ☐

Dziļuma devas profils (PDD/TPR), izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas
detektoru:
• Žokļu lauka izmērs: 140 × 120 mm²
• MLC lauka izmēri [mm²]:

4,9 × 4,9
9,8 × 9,8
19,7 × 19,7
29,5 × 29,5
39,4 × 39,4
59 × 59
78,7 × 78,7
98,4 × 98,4; 113,2 × 113,2
137,8 x 116
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet TPR vai PDD vērtības Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē. Izmantojiet atbilstošos kvadrātveida lauka izmērus (piem., 137,8 × 116
mm² → 126 mm²).
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori (skatiet šeit:
54. lpp.).

54. lpp. ☐

Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu platums: 2,46 mm
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Mērījums Skatīt arī Gatavs

Izkliedes koeficienti, izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas detektoru.
• Žokļu lauka izmērs: 140 × 120 mm²
• MLC lauki

4,9 × 4,9, 9,8 × 9,8, 19,7 × 19,7, 29,5 × 29,5, 39,4 × 39,4, 59 × 59, 78,7 × 78,7, 98,4 × 98,4,
113,2 × 113,2, 137,8 × 116 [mm²]
Parauga matrica ir redzama šeit: 106. lpp.. Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet izkliedes
faktorus Brainlab nodrošinātajā Excel veidnē. Izmantojiet atbilstošos kvadrātveida lauka iz-
mērus (piem., 137,8 × 116 mm² → 126 mm²).
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori ar atbilstošu
savstarpēju kalibrāciju (skatiet šeit: 56. lpp.).

56. lpp. ☐

Diagonāli radiālie profili, lietojot jonizācijas kambari.
• Žokļu lauka izmērs: 140 x 120 mm2

• MLC lapiņas atvilktas, lauka izmērs 137,8 x 116 mm²
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet diagonāli radiālos profilus Brainlab nodrošinātajā Ex-
cel veidnē.

57. lpp. ☐

Transversāli profili, lietojot augstas izšķirtspējas detektoru:
• Žokļu lauka izmērs: 140 x 120 mm2

• MLC lauki (skatiet šeit: 107. lpp.)
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet transversālos profilus Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.

60. lpp. ☐

Pabeigtos mērījumu datus (Excel veidni) nosūtiet tieši uz Brainlab galveno biroju (radio.phy-
sics@brainlab.com) vai arī savam vietējam atbalsta inženierim. ☐

Sagatavojiet nepieciešamo staru profilu, izmantojot lietojumprogrammu Beam Profile Edi-
tor/Physics Administration (režīms Machine Profile). ☐

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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5.10.1 Papildu informācija

Parauga matrica

Dati, kas mērīti izmantotajam lineārajam paātrinātājam, var atšķirties. Nelietojiet šo piemēru
klīniskajā praksē.

Žokļa lauka izmēri [mm²]

MLC lauka izmēri (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: iespējamie izmērītie izkliedes faktori (tikai paraugi)
• Visos gadījumos ir jāizmēra pelēkie lauki.
• Tukši lauki nav pieļaujami (skatiet šeit: 56. lpp.).

Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu platums: 2,46 mm
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5.10.2 Transversālā profila forma

Transversālā profila forma

Elekta Apex MLC: MLC lauka iestatījumi profila mērījumiem (virziens X un Y):

Atvērtās lapiņas:
Lapiņa nr.: 3–16, 21–36, 45–48

Aizvērtās lapiņas

IEC 1217 lapiņas pozīcija -50 mm un +40 mm -29 mm

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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5.11 Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu
platums: 2,47 mm

Kontrolsaraksts (Excel veidne Brainlab VEIDLAPA 09-887)

PIEZĪME: atbalsts šim MLC ir pieejams, sākot ar iPlan RT 4.5.4 versiju; nepieciešama integrācija
ar Elekta/Mosaiq.
 

PIEZĪME: apex gadījumā kolimators parasti tiek pagriezts par 270°. Pretstatā šī staru kūļa datu
iegūšanai kolimatora leņķis jāiestata uz 0°. Šajā pozīcijā lapiņas pārvietojas gentrija galda
virzienā.
 

PIEZĪME: Maksimālais MLC lauka izmērs ir 138,3 × 116 mm². Žokļa lauka lielums vienmēr tiek
fiksēts līdz 140 × 120 mm².
 

Mērījums Skatīt arī Gatavs

Lineārā paātrinātāja kalibrācija (NLOut), lietojot kalibrēto kambari.
• MLC lauka izmērs: 98,4 × 98,4 mm²
• Žokļu lauka izmērs: 140 × 120 mm²

Pencil Beam NLout kvadrātveida lauka izmēram ievadiet kvadrātveida lauka izmēru 98,8
mm.

49. lpp. ☐

Vispārējā noplūde atvērtiem un slēgtiem Y žokļiem, lietojot kalibrēto kambari:
• Excel veidnē ievadiet NLOut
• Excel veidnē ievadiet noplūdes vērtības
• Excel veidnē ievadiet SSD un normalizācijas dziļumu

52. lpp. ☐

Dziļuma devas profils (PDD/TPR), izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas
detektoru:
• Žokļu lauka izmērs: 140 × 120 mm²
• MLC lauka izmēri [mm²]:

4,9 × 4,9
9,9 × 9,9
19,8 × 19,8
29,6 × 29,6
39,5 × 39,5
59,3 × 59,3
79 × 79
98,8 × 98,8
113,6 × 113,6
138,3 x 116
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet TPR vai PDD vērtības Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē. Izmantojiet atbilstošos kvadrātveida lauka izmērus (piem., 138,3 × 116 mm² → 126,2
mm²).
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori (skatiet šeit:
54. lpp.).

54. lpp. ☐

Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu platums: 2,47 mm
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Mērījums Skatīt arī Gatavs

Izkliedes koeficienti, izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas detektoru.
• Žokļu lauka izmērs: 140 × 120 mm²
• MLC lauki

4,9 × 4,9, 9,9 × 9,9, 19,8 × 19,8, 29,6 × 29,6, 39,5 × 39,5, 59,3 × 59,3, 79 × 79, 98,8 × 98,8,
113,6 × 113,6, 138,3 × 116 [mm²]
Parauga matrica ir redzama šeit: 110. lpp.. Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet izkliedes
faktorus Brainlab nodrošinātajā Excel veidnē. Izmantojiet atbilstošos kvadrātveida lauka iz-
mērus (piem., 138,3 × 116 mm² → 126,2 mm²).
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori ar atbilstošu
savstarpēju kalibrāciju (skatiet šeit: 56. lpp.).

56. lpp. ☐

Diagonāli radiālie profili, lietojot jonizācijas kambari.
• Žokļu lauka izmērs: 140 x 120 mm2

• MLC lapiņas atvilktas, lauka izmērs 138,3 x 116 mm²
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet diagonāli radiālos profilus Brainlab nodrošinātajā Ex-
cel veidnē.

57. lpp. ☐

Transversāli profili, lietojot augstas izšķirtspējas detektoru:
• Žokļu lauka izmērs: 140 x 120 mm2

• MLC lauki (skatiet šeit: 111. lpp.)
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet transversālos profilus Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.

60. lpp. ☐

Pabeigtos mērījumu datus (Excel veidni) nosūtiet tieši uz Brainlab galveno biroju (radio.phy-
sics@brainlab.com) vai arī savam vietējam atbalsta inženierim. ☐

Sagatavojiet nepieciešamo staru profilu, izmantojot lietojumprogrammu Beam Profile Edi-
tor/Physics Administration (režīms Machine Profile). ☐

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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5.11.1 Papildu informācija

Parauga matrica

Dati, kas mērīti izmantotajam lineārajam paātrinātājam, var atšķirties. Nelietojiet šo piemēru
klīniskajā praksē.

Žokļa lauka izmēri [mm²]

MLC lauka izmēri (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: iespējamie izmērītie izkliedes faktori (tikai paraugi)
• Visos gadījumos ir jāizmēra pelēkie lauki.
• Tukši lauki nav pieļaujami (skatiet šeit: 56. lpp.).

Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu platums: 2,47 mm
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5.11.2 Transversālā profila forma

Transversālā profila forma

Elekta Apex MLC: MLC lauka iestatījumi profila mērījumiem (virziens X un Y):

Atvērtās lapiņas:
Lapiņa nr.: 3–16, 21–36, 45–48

Aizvērtās lapiņas

IEC 1217 lapiņas pozīcija -50 mm un +40 mm -29 mm

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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5.12 Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu
platums: 2,48 mm

Kontrolsaraksts (Excel veidne Brainlab VEIDLAPA 09-887)

PIEZĪME: atbalsts šim MLC ir pieejams, sākot ar iPlan RT 4.5.4 versiju; nepieciešama integrācija
ar Elekta/Mosaiq.
 

PIEZĪME: apex gadījumā kolimators parasti tiek pagriezts par 270°. Pretstatā šī staru kūļa datu
iegūšanai kolimatora leņķis jāiestata uz 0°. Šajā pozīcijā lapiņas pārvietojas gentrija galda
virzienā.
 

PIEZĪME: Maksimālais MLC lauka izmērs ir 138,9 × 116 mm². Žokļa lauka lielums vienmēr tiek
fiksēts līdz 140 × 120 mm².
 

Mērījums Skatīt arī Gatavs

Lineārā paātrinātāja kalibrācija (NLOut), lietojot kalibrēto kambari.
• MLC lauka izmērs: 99,2 × 99,2 mm²
• Žokļu lauka izmērs: 140 × 120 mm²

Pencil Beam NLout kvadrātveida lauka izmēram ievadiet kvadrātveida lauka izmēru 99,2
mm.

49. lpp. ☐

Vispārējā noplūde atvērtiem un slēgtiem Y žokļiem, lietojot kalibrēto kambari:
• Excel veidnē ievadiet NLOut
• Excel veidnē ievadiet noplūdes vērtības
• Excel veidnē ievadiet SSD un normalizācijas dziļumu

52. lpp. ☐

Dziļuma devas profils (PDD/TPR), izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas
detektoru:
• Žokļu lauka izmērs: 140 × 120 mm²
• MLC lauka izmēri [mm²]:

5 × 5
9,9 × 9,9
19,8 × 19,8
29,8 × 29,8
39,7 × 39,7
59,5 × 59,5
79,4 × 79,4
99,2 × 99,2; 114,1 × 114,1
138,9 x 116
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet TPR vai PDD vērtības Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē. Izmantojiet atbilstošos kvadrātveida lauka izmērus (piem., 138,9 × 116 mm² → 126,4
mm²).
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori (skatiet šeit:
54. lpp.).

54. lpp. ☐

Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu platums: 2,48 mm
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Mērījums Skatīt arī Gatavs

Izkliedes koeficienti, izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas detektoru.
• Žokļu lauka izmērs: 140 × 120 mm²
• MLC lauki

5 × 5, 9,9 × 9,9, 19,8 × 19,8, 29,8 × 29,8, 39,7 × 39,7, 59,5 × 59,5, 79,4 × 79,4, 99,2 × 99,2,
114,1 × 114,1, 138,9 × 116 [mm²]
Parauga matrica ir redzama šeit: 114. lpp.. Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet izkliedes
faktorus Brainlab nodrošinātajā Excel veidnē. Izmantojiet atbilstošos kvadrātveida lauka iz-
mērus (piem., 138,9 × 116 mm² → 126,4 mm²).
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori ar atbilstošu
savstarpēju kalibrāciju (skatiet šeit: 56. lpp.).

56. lpp. ☐

Diagonāli radiālie profili, lietojot jonizācijas kambari.
• Žokļu lauka izmērs: 140 x 120 mm2

• MLC lapiņas atvilktas, lauka izmērs 138,9 x 116 mm²
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet diagonāli radiālos profilus Brainlab nodrošinātajā Ex-
cel veidnē.

57. lpp. ☐

Transversāli profili, lietojot augstas izšķirtspējas detektoru:
• Žokļu lauka izmērs: 140 x 120 mm2

• MLC lauki (skatiet šeit: 115. lpp.)
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet transversālos profilus Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.

60. lpp. ☐

Pabeigtos mērījumu datus (Excel veidni) nosūtiet tieši uz Brainlab galveno biroju (radio.phy-
sics@brainlab.com) vai arī savam vietējam atbalsta inženierim. ☐

Sagatavojiet nepieciešamo staru profilu, izmantojot lietojumprogrammu Beam Profile Edi-
tor/Physics Administration (režīms Machine Profile). ☐

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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5.12.1 Papildu informācija

Parauga matrica

Dati, kas mērīti izmantotajam lineārajam paātrinātājam, var atšķirties. Nelietojiet šo piemēru
klīniskajā praksē.

Žokļa lauka izmēri [mm²]

MLC lauka izmēri (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: iespējamie izmērītie izkliedes faktori (tikai paraugi)
• Visos gadījumos ir jāizmēra pelēkie lauki.
• Tukši lauki nav pieļaujami (skatiet šeit: 56. lpp.).

Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu platums: 2,48 mm
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5.12.2 Transversālā profila forma

Transversālā profila forma

Elekta Apex MLC: MLC lauka iestatījumi profila mērījumiem (virziens X un Y):

Atvērtās lapiņas:
Lapiņa nr.: 3–16, 21–36, 45–48

Aizvērtās lapiņas

IEC 1217 lapiņas pozīcija -50 mm un +40 mm -29 mm

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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5.13 MHI MLC 60 staru dati

Kontrolsaraksts (Excel veidne Brainlab VEIDLAPA 09-623)

Mērījums Skatīt arī Gatavs

Lineārā paātrinātāja kalibrācija (NLOut), lietojot kalibrēto kambari. 49. lpp. ☐

Vispārējā noplūde slēgtam MLC laukam, lietojot kalibrēto kambari:
• Excel veidnē ievadiet NLOut
• Excel veidnē ievadiet noplūdes vērtības
• Excel veidnē ievadiet SSD un normalizācijas dziļumu

52. lpp. ☐

Dziļuma devas profils (PDD/TPR), izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas
detektoru:
• MLC lauki

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)
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet TPR vai PDD vērtības Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori (skatiet šeit:
54. lpp.).

54. lpp. ☐

Izkliedes koeficienti, izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas detektoru.
• MLC lauki

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)
Parauga matrica ir redzama šeit: 117. lpp.. Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet izkliedes
faktorus Brainlab nodrošinātajā Excel veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori ar atbilstošu
savstarpēju kalibrāciju (skatiet šeit: 56. lpp.).

56. lpp. ☐

Diagonāli radiālie profili, lietojot jonizācijas kambari.
• Atvilktas MLC lapiņas

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet diagonāli radiālos profilus Brainlab nodrošinātajā Ex-
cel veidnē.

57. lpp. ☐

Transversāli profili, lietojot augstas izšķirtspējas detektoru:
• MLC lauki (skatiet šeit: 118. lpp.)

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet transversālos profilus Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.

60. lpp. ☐

Pabeigtos mērījumu datus (Excel veidni) nosūtiet tieši uz Brainlab galveno biroju (radio.phy-
sics@brainlab.com) vai arī savam vietējam atbalsta inženierim. ☐

Sagatavojiet nepieciešamo staru profilu, izmantojot lietojumprogrammu Beam Profile Edi-
tor/Physics Administration (režīms Machine Profile). ☐

MHI MLC 60 staru dati
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5.13.1 Papildu informācija

Parauga matrica

Dati, kas mērīti izmantotajam lineārajam paātrinātājam, var atšķirties. Nelietojiet šo piemēru
klīniskajā praksē.

Žokļa iestatījumi lietojumprogrammā Beam Profile
Editor/Physics Administration (mm)

MLC lauka izmēri (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: iespējamie izmērītie izkliedes faktori (tikai paraugi)
• Lai lietojumprogrammā Beam Profile Editor/Physics Administration ievadītu datus,

izmantojiet žokļa lauka izmēra iestatījumu 150 mm.
• Izmantojot programmatūras iPlan RT Dose 3.x versiju, ir jānodrošina vismaz divu žokļu

kolonnu pieejamība. Tādēļ MLC dati ir jāievada divreiz - vienreiz ar žokļu lauka izmēru 150 mm
un otrreiz ar žokļu lauka izmēru 152 mm.

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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5.13.2 Transversālā profila forma

Transversālā profila forma

MHI MLC 60: MLC lauka iestatījumi profila mērījumiem (virziens X un Y):

18. att. 

Atvērtās lapiņas:
Lapiņa nr.: 6–8, 12–19, 22–25

Aizvērtās lapiņas

IEC 1217 lapiņas pozīcija -50 mm un +50 mm -78 mm un -77,5 mm

MHI MLC 60 staru dati
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5.14 Novalis staru dati

Kontrolsaraksts (Excel veidne Brainlab VEIDLAPA 09-624)

Mērījums Skatīt arī Gatavs

Lineārā paātrinātāja kalibrācija (NLOut), lietojot kalibrēto kambari:
• Žoklis: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

PIEZĪME: Pencil Beam NLout kvadrātveida lauka izmēram ievadiet kvadrātveida lauka izmē-
ru 98 mm.
 

49. lpp. ☐

Vispārējā noplūde atvērtiem un slēgtiem žokļiem, lietojot kalibrēto kambari:
• Excel veidnē ievadiet NLOut
• Excel veidnē ievadiet noplūdes vērtības
• Excel veidnē ievadiet SSD un normalizācijas dziļumu

Atvērtais lauks:
• Žoklis: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

52. lpp. ☐

Dziļuma devas profils (PDD/TPR), izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas
detektoru:
• MLC (žokļa) lauki (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)
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet TPR vai PDD vērtības Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori (skatiet šeit:
54. lpp.).
PIEZĪME: lielākajam dziļuma devas profilam ievadiet efektīvo kvadrātveida lauka izmēru
98 mm.
 

54. lpp. ☐

Izkliedes koeficienti, izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas detektoru.
• Žokļa lauki

8 x 8, 14 x 14, 20 x 20, 44 x 44, 60 x 60, 80 x 80, 98 x 98 (mm²)
• MLC lauki

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)
Parauga matrica ir redzama šeit: 121. lpp.. Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet izkliedes
faktorus Brainlab nodrošinātajā Excel veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori ar atbilstošu
savstarpēju kalibrāciju (skatiet šeit: 56. lpp.).
PIEZĪME: lielākajam MLC laukam (rinda) ievadiet kvadrātveida lauka izmēru 100 mm, bet
lielākajam žokļa lauka izmēram (kolonna) ievadiet 98 mm.
 

56. lpp. ☐

Diagonāli radiālie profili, lietojot jonizācijas kambari.
• MLC lauks: 100 x 100 mm²
• Žokļa lauks: 98 x 98 mm²

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet diagonāli radiālos profilus Brainlab nodrošinātajā Ex-
cel veidnē.

57. lpp. ☐

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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Mērījums Skatīt arī Gatavs

Transversāli profili, lietojot augstas izšķirtspējas detektoru:
• Žokļa lauks: 98 x 98 (mm²)
• MLC lauki (skatiet šeit: 122. lpp.)

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet transversālos profilus Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.

60. lpp. ☐

Dinamiskā lapiņu nobīde (tikai dinamiskajam IMRT), lietojot kalibrēto detektoru:
• Lai apstarotu dinamisko lapiņu spraugas, lietojiet MLC failus: „M3_1.d01”, „M3_5.d01”, … ,

„M3_100.d01”.
• Katram laukam: piegādājiet 320 MU ar devas ātrumu 320 MU/min.

Aprēķiniet dinamisko lapiņu spraugas, izmantojot Brainlab nodrošināto Excel veidni.

65. lpp. ☐

Pabeigtos mērījumu datus (Excel veidni) nosūtiet tieši uz Brainlab galveno biroju (radio.phy-
sics@brainlab.com) vai arī savam vietējam atbalsta inženierim. ☐

Sagatavojiet nepieciešamo staru profilu, izmantojot lietojumprogrammu Beam Profile Edi-
tor/Physics Administration (režīms Machine Profile). ☐

Novalis staru dati
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5.14.1 Papildu informācija

Parauga matrica

Dati, kas mērīti izmantotajam lineārajam paātrinātājam, var atšķirties. Nelietojiet šo piemēru
klīniskajā praksē.

Žokļa iestatījumi (mm)

MLC lauka iz-
mēri (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: iespējamie izmērītie izkliedes faktori (tikai paraugi)
• Visos gadījumos ir jāizmēra pelēkie lauki.
• Baltie lauki attiecas uz MLC un žokļu kombinācijām, kuras nav ieteicams lietot ar Brainlab staru

terapijas ārstēšanas plānošanas programmatūru. Sīkāka informācija atrodama šeit: 42. lpp..
• Tukši lauki nav pieļaujami (skatiet šeit: 56. lpp.).

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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5.14.2 Transversālā profila forma

Transversālā profila forma

Novalis: MLC lauka iestatījumi profila mērījumiem (virziens X un Y):

IEC1217: -40mm 0mm +40mm

19. att. 

Atvērtās lapiņas:
Lapiņa nr.: 2–4, 7–20, 24–25

Aizvērtās lapiņas

IEC 1217 lapiņas pozīcija -40 mm un +40 mm -50 mm

Atsauces

Vairāk Novalis dozimetrijas parametru paraugu skatiet Yin et al, 2002 (skatiet vispārējās
atsauces, kas atrodamas šeit: 327. lpp.).

Novalis staru dati
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5.15 Varian HD120 staru kūļa dati (SRS izlīdzināšanas
filtrs)

Kontrolsaraksts (Excel veidne Brainlab VEIDLAPA 09-625)

PIEZĪME: SRS režīms attiecas uz Novalis Tx un Varian Trilogy lineāro paātrinātāju SRS
izlīdzināšanas filtra režīmu. Šajā SRS režīmā tiek izmantoti 6 MV fotonu stari un augsts devas
koeficients 1 000 MU/min kopā ar ierobežotu maksimālo lauka izmēru 15 x 15 cm². Ja lineārais
paātrinātājs darbojas SRS režīmā, tiek izmantots cits izlīdzināšanas filtrs. Tāpēc režīma Standard
un SRS staru dati nedaudz atšķiras.
 

Mērījums Skatīt arī Gatavs

Lineārā paātrinātāja kalibrācija (NLOut), lietojot kalibrēto kambari. 49. lpp. ☐

Vispārējā noplūde atvērtiem un slēgtiem žokļiem, lietojot kalibrēto kambari:
• Excel veidnē ievadiet NLOut
• Excel veidnē ievadiet noplūdes vērtības
• Excel veidnē ievadiet SSD un normalizācijas dziļumu

52. lpp. ☐

Dziļuma devas profils (PDD/TPR), izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas
detektoru:
• MLC (žokļa) lauki (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)
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet TPR vai PDD vērtības Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori (skatiet šeit:
54. lpp.).

54. lpp. ☐

Izkliedes koeficienti, izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas detektoru.
• Žokļa lauki

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 lauki

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)
Parauga matrica ir redzama šeit: 125. lpp.. Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet izkliedes
faktorus Brainlab nodrošinātajā Excel veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori ar atbilstošu
savstarpēju kalibrāciju (skatiet šeit: 56. lpp.).

56. lpp. ☐

Diagonāli radiālie profili, lietojot jonizācijas kambari.
• Žokļa lauks: 150 x 150 (mm²)
• MLC lapiņas novietotas, lauka izmērs 150 x 150 mm2

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet diagonāli radiālos profilus Brainlab nodrošinātajā Ex-
cel veidnē.

57. lpp. ☐

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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Mērījums Skatīt arī Gatavs

Transversāli profili, lietojot augstas izšķirtspējas detektoru:
• Žokļa lauks: 150 x 150 (mm²)
• MLC lauki (skatiet šeit: 126. lpp.)

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet transversālos profilus Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.

60. lpp. ☐

Dinamiskā lapiņu nobīde (tikai dinamiskajam IMRT), lietojot kalibrēto detektoru:
• Lai apstarotu dinamisko lapiņu spraugas, lietojiet MLC failus: „NTx_1.d01”, „NTx_5.d01”,

… , „NTx_100.d01” vai atbilstošos DICOM failus „DynLeafShift - Varian HD120 - ...dcm”.
• Katrā gadījumā piegādājiet 1 000 MU ar devas ātrumu 1 000 MU/min.

Aprēķiniet dinamisko lapiņu spraugas, izmantojot Brainlab nodrošināto Excel veidni.

65. lpp. ☐

Pabeigtos mērījumu datus (Excel veidni) nosūtiet tieši uz Brainlab galveno biroju (radio.phy-
sics@brainlab.com) vai arī savam vietējam atbalsta inženierim. ☐

Sagatavojiet nepieciešamo staru profilu, izmantojot lietojumprogrammu Beam Profile Edi-
tor/Physics Administration (režīms Machine Profile). ☐

Varian HD120 staru kūļa dati (SRS izlīdzināšanas filtrs)
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5.15.1 Papildu informācija

Parauga matrica

Dati, kas mērīti izmantotajam lineārajam paātrinātājam, var atšķirties. Nelietojiet šo piemēru
klīniskajā praksē.

Žokļa iestatījumi (mm)

MLC lauka iz-
mēri (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): iespējamie izmērītie izkliedes faktori (tikai paraugi)
• Visos gadījumos ir jāizmēra pelēkie lauki.
• Baltie lauki attiecas uz MLC un žokļu kombinācijām, kuras nav ieteicams lietot ar Brainlab staru

terapijas ārstēšanas plānošanas programmatūru. Sīkāka informācija atrodama šeit: 42. lpp..
• Tukši lauki nav pieļaujami (skatiet šeit: 56. lpp.).

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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5.15.2 Transversālā profila forma

Transversālā profila forma

Varian HD120 (SRS): MLC lauka iestatījumi profila mērījumiem (virziens X un Y):

20. att. 

Atvērtās lapiņas:
Lapiņa nr.: 13–14, 23–38, 43–52

Aizvērtās lapiņas

IEC 1217 lapiņas pozīcija -35 mm un +65 mm -75 mm

Atsauces

Vairāk Varian HD120 dozimetrijas parametru paraugu skatiet publikācijā Chang et al, 2008 (skatiet
vispārējās atsauces, kas atrodamas šeit: 327. lpp.).

Varian HD120 staru kūļa dati (SRS izlīdzināšanas filtrs)
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5.16 Varian HD120 staru dati (standarta apstarošanas
režīms un režīms bez izlīdzināšanas filtra)

Kontrolsaraksts (Excel veidne Brainlab VEIDLAPA 09-626)

PIEZĪME: sākot ar iPlan RT 4.5 versiju, ir pieejams atbalsts stariem bez izlīdzināšanas filtra.
 

Mērījums Skatīt arī Gatavs

Lineārā paātrinātāja kalibrācija (NLOut), lietojot kalibrēto kambari. 49. lpp. ☐

Vispārējā noplūde atvērtiem un slēgtiem žokļiem, lietojot kalibrēto kambari:
• Excel veidnē ievadiet NLOut
• Excel veidnē ievadiet noplūdes vērtības
• Excel veidnē ievadiet SSD un normalizācijas dziļumu

52. lpp. ☐

Dziļuma devas profils (PDD/TPR), izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas
detektoru:
• MLC (žokļa) lauki (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)
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet TPR vai PDD vērtības Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori (skatiet šeit:
54. lpp.).

54. lpp. ☐

Izkliedes koeficienti, izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas detektoru.
• Žokļa lauki

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 lauki

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)
Parauga matrica ir redzama šeit: 129. lpp.. Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet izkliedes
faktorus Brainlab nodrošinātajā Excel veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori ar atbilstošu
savstarpēju kalibrāciju (skatiet šeit: 56. lpp.).

56. lpp. ☐

Diagonāli radiālie profili, lietojot jonizācijas kambari.
• Žokļa lauks: 400 x 400 (mm²)
• MLC lapiņas novietotas, lauka izmērs 400 x 400 mm2

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet diagonāli radiālos profilus Brainlab nodrošinātajā Ex-
cel veidnē.

57. lpp. ☐

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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Mērījums Skatīt arī Gatavs

Transversāli profili, lietojot augstas izšķirtspējas detektoru:
• Žokļa lauks: 150 x 150 (mm²)
• MLC lauki (skatiet šeit: 130. lpp.)

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet transversālos profilus Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.

60. lpp. ☐

Dinamiskā lapiņu nobīde (tikai dinamiskajam IMRT), lietojot kalibrēto detektoru:
• Lai apstarotu dinamisko lapiņu spraugas, lietojiet MLC failus: „NTx_1.d01”, „NTx_5.d01”,

… , „NTx_100.d01” vai atbilstošos DICOM failus „DynLeafShift - Varian HD120 - ...dcm”.
• Katram laukam: piegādājiet 300 MU ar devas ātrumu 300 MU/min.

Izmantojiet piemērotu m MU un m MU/min kombināciju, ja devas intensitāte 300 MU/min nav
pieejama.
Aprēķiniet dinamisko lapiņu spraugas, izmantojot Brainlab nodrošināto Excel veidni.

65. lpp. ☐

Pabeigtos mērījumu datus (Excel veidni) nosūtiet tieši uz Brainlab galveno biroju (radio.phy-
sics@brainlab.com) vai arī savam vietējam atbalsta inženierim. ☐

Sagatavojiet nepieciešamo staru profilu, izmantojot lietojumprogrammu Beam Profile Edi-
tor/Physics Administration (režīms Machine Profile). ☐

Varian HD120 staru dati (standarta apstarošanas režīms un režīms bez izlīdzināšanas filtra)
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5.16.1 Papildu informācija

Parauga matrica

Dati, kas mērīti izmantotajam lineārajam paātrinātājam, var atšķirties. Nelietojiet šo piemēru
klīniskajā praksē.

Žokļa iestatījumi (mm)

MLC lau-
ka izmē-
ri (mm²)

8 x 8 12 x 1
2 22 x 22 32 x 3

2 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 10
0

140 x 14
0

220 x 22
0

300 x 22
0
(254 x 25
4)

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 10
0 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0190 1,0295 1,0314

140 x 14
0 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,0655 1,0655

220 x 22
0 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,1054 1,1133

300 x 22
0
(254 x 25
4)

0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,1054 1,1244

Varian HD120 (Standarta apstarošanas režīms): iespējamie izmērītie izkliedes faktori (tikai
paraugi)
• Visos gadījumos ir jāizmēra pelēkie lauki.
• Baltie lauki attiecas uz MLC un žokļu kombinācijām, kuras nav ieteicams lietot ar Brainlab staru

terapijas ārstēšanas plānošanas programmatūru. Sīkāka informācija atrodama šeit: 42. lpp..
• Tukši lauki nav pieļaujami (skatiet šeit: 56. lpp.).
• Izkliedes koeficientu, kas mērīti taisnstūrveida lauka izmēram 300 × 220 mm², gadījumā

lietojumprogrammā Beam Profile Editor/Physics Administration jāizmanto atbilstošais
kvadrātveida lauka izmērs - 254 mm.

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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5.16.2 Transversālā profila forma

Transversālā profila forma

Varian HD120 (Standarta apstarošanas režīms): MLC lauka iestatījumi profila mērījumiem
(virziens X un Y):

21. att. 

Atvērtās lapiņas:
Lapiņa nr.: 13–14, 23–38, 43–52

Aizvērtās lapiņas

IEC 1217 lapiņas pozīcija -35 mm un +65 mm -75 mm

Atsauces

Vairāk Varian HD120 dozimetrijas parametru paraugu skatiet publikācijā Chang et al, 2008 (skatiet
vispārējās atsauces, kas atrodamas šeit: 327. lpp.).

Varian HD120 staru dati (standarta apstarošanas režīms un režīms bez izlīdzināšanas filtra)
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5.17 Siemens 3-D (58 un 82 lapiņas) staru dati

Kontrolsaraksts (Excel veidne Brainlab VEIDLAPA 09-628)

PIEZĪME: sākot ar iPlan RT 4.5 versiju, ir pieejams atbalsts stariem bez izlīdzināšanas filtra
(nelīdzinātajiem).
 

Mērījums Skatīt arī Gatavs

Lineārā paātrinātāja kalibrācija (NLOut), lietojot kalibrēto kambari:
• Y žokļa atvere: 100 mm
• MLC lauks: 100 x 110 mm²

49. lpp. ☐

Vispārējā noplūde atvērtiem un slēgtiem žokļiem, lietojot kalibrēto kambari:
• Excel veidnē ievadiet NLOut
• Excel veidnē ievadiet noplūdes vērtības
• Excel veidnē ievadiet SSD un normalizācijas dziļumu

Atvērtais lauks:
• Y žokļa atvere: 100 mm
• MLC lauks (šķērsplakne x viena plakne): 100 x 110 mm²

52. lpp. ☐

Dziļuma devas profils (PDD/TPR), izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas
detektoru:
• MLC (Y žokļa) lauki (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)
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet TPR vai PDD vērtības Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori (skatiet šeit:
54. lpp.).

54. lpp. ☐

Izkliedes koeficienti, izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas detektoru.
• Y žokļa atveres

12, 32, 50, 70, 90, 130, 190, 270, 400 (mm)
• MLC lauki

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)
Parauga matrica ir redzama šeit: 133. lpp.. Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet izkliedes
faktorus Brainlab nodrošinātajā Excel veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori ar atbilstošu
savstarpēju kalibrāciju (skatiet šeit: 56. lpp.).

56. lpp. ☐

Diagonāli radiālie profili, lietojot jonizācijas kambari.
• Žokļi atvilkti, Y atvere 400 mm
• MLC lapiņas atvilktas, lauka izmērs 400 x 400 mm2

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet diagonāli radiālos profilus Brainlab nodrošinātajā Ex-
cel veidnē.

57. lpp. ☐

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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Mērījums Skatīt arī Gatavs

Transversāli profili, lietojot augstas izšķirtspējas detektoru:
• Y žokļa atveres

Y1 žoklis pie -57 mm, Y2 žoklis pie 77 mm (2 mm rezerve, lai atvērtu MLC lauku)
• MLC lauki (skatiet šeit: 134. lpp.)

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet transversālos profilus Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.

60. lpp. ☐

Pabeigtos mērījumu datus (Excel veidni) nosūtiet tieši uz Brainlab galveno biroju (radio.phy-
sics@brainlab.com) vai arī savam vietējam atbalsta inženierim. ☐

Sagatavojiet nepieciešamo staru profilu, izmantojot lietojumprogrammu Beam Profile Edi-
tor/Physics Administration (režīms Machine Profile). ☐

Siemens 3-D (58 un 82 lapiņas) staru dati
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5.17.1 Papildu informācija

Parauga matrica

Dati, kas mērīti izmantotajam lineārajam paātrinātājam, var atšķirties. Nelietojiet šo piemēru
klīniskajā praksē.

Y žokļa lauku izmēru iestatījumi (mm)

MLC lauka izmē-
ri (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 un 82 lapiņas): iespējamie izmērītie izkliedes faktori (tikai paraugi)
• Visos gadījumos ir jāizmēra pelēkie lauki.
• Baltie lauki attiecas uz MLC un žokļu kombinācijām, kuras nav ieteicams lietot ar Brainlab staru

terapijas ārstēšanas plānošanas programmatūru. Sīkāka informācija atrodama šeit: 42. lpp..
• Tukši lauki nav pieļaujami (skatiet šeit: 56. lpp.).

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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5.17.2 Transversālā profila forma

Transversālā profila forma

Siemens 3-D (58 un 82 lapiņas): MLC lauka iestatījumi profila mērījumiem (virziens X un Y):

22. att. 

3-D MLC 58 atvērtas lapiņas: Lapi-
ņa nr.: 10, 13–17, 19–22
3-D MLC 82 atvērtas lapiņas: Lapi-
ņa nr.: 16, 19–23, 25–28

Aizvērtās lapiņas:

IEC 1217 lapiņas pozīcija -25 mm un +95 mm -25 mm

Siemens 3-D (58 un 82 lapiņas) staru dati
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5.18 Siemens 160 staru dati

Kontrolsaraksts (Excel veidne Brainlab VEIDLAPA 09-627)

PIEZĪME: sākot ar iPlan RT 4.5 versiju, ir pieejams atbalsts stariem bez izlīdzināšanas filtra
(nelīdzinātajiem).
 

Mērījums Skatīt arī Gatavs

Lineārā paātrinātāja kalibrācija (NLOut), lietojot kalibrēto kambari.
• Y žokļa atvere: 100 mm
• MLC lauks: 100 x 100 mm²

49. lpp. ☐

Vispārējā noplūde atvērtiem un slēgtiem Y žokļiem, lietojot kalibrēto kambari:
• Excel veidnē ievadiet NLOut
• Excel veidnē ievadiet noplūdes vērtības
• Excel veidnē ievadiet SSD un normalizācijas dziļumu

52. lpp. ☐

Dziļuma devas profils (PDD/TPR), izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas
detektoru:
• MLC (Y žokļa) lauki (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)
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet TPR vai PDD vērtības Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori (skatiet šeit:
54. lpp.).

54. lpp. ☐

Izkliedes koeficienti, izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas detektoru.
• Y žokļa atveres

12, 22, 32, 42, 60, 80, 100, 140, 200, 300, 400 (mm)
• MLC lauki

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)
Parauga matrica ir redzama šeit: 137. lpp.. Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet izkliedes
faktorus Brainlab nodrošinātajā Excel veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori ar atbilstošu
savstarpēju kalibrāciju (skatiet šeit: 56. lpp.).

56. lpp. ☐

Diagonāli radiālie profili, lietojot jonizācijas kambari.
• Y žokļa atvere: 400 (mm)
• MLC lapiņas atvilktas, lauka izmērs 400 x 400 mm2

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet diagonāli radiālos profilus Brainlab nodrošinātajā Ex-
cel veidnē.

57. lpp. ☐

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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Mērījums Skatīt arī Gatavs

Transversāli profili, lietojot augstas izšķirtspējas detektoru:
• Y žokļa atveres

Y1 žoklis pie -72 mm, Y2 žoklis pie 52 mm (2 mm rezerve, lai atvērtu MLC lauku)
• MLC lauki (skatiet šeit: 138. lpp.)

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet transversālos profilus Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.

60. lpp. ☐

Pabeigtos mērījumu datus (Excel veidni) nosūtiet tieši uz Brainlab galveno biroju (radio.phy-
sics@brainlab.com) vai arī savam vietējam atbalsta inženierim. ☐

Sagatavojiet nepieciešamo staru profilu, izmantojot lietojumprogrammu Beam Profile Edi-
tor/Physics Administration (režīms Machine Profile). ☐

Siemens 160 staru dati
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5.18.1 Papildu informācija

Parauga matrica

Dati, kas mērīti izmantotajam lineārajam paātrinātājam, var atšķirties. Nelietojiet šo piemēru
klīniskajā praksē.

Y žokļa lauku izmēru iestatījumi (mm)

MLC lauka iz-
mēri (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: iespējamie izmērītie izkliedes faktori (tikai paraugi)
• Visos gadījumos ir jāizmēra pelēkie lauki.
• Baltie lauki attiecas uz MLC un žokļu kombinācijām, kuras nav ieteicams lietot ar Brainlab staru

terapijas ārstēšanas plānošanas programmatūru. Sīkāka informācija atrodama šeit: 42. lpp..
• Tukši lauki nav pieļaujami (skatiet šeit: 56. lpp.).

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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5.18.2 Transversālā profila forma

Transversālā profila forma

Siemens 160 MLC: MLC lauka iestatījumi profila mērījumiem (virziens X un Y):

23. att. 

Atvērtās lapiņas:
Lapiņa nr.: 27–34, 37–44, 49–50

Aizvērtās lapiņas

IEC 1217 lapiņas pozīcija -75 mm un +25 mm -175 mm

Siemens 160 staru dati
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5.19 Siemens ModuLeaf staru dati

Kontrolsaraksts (Excel veidne Brainlab VEIDLAPA 09-629)

PIEZĪME: sākot ar iPlan RT 4.5 versiju, ir pieejams atbalsts stariem bez izlīdzināšanas filtra.
 

Tālāk esošajā tabulā atrodamo žokļa un MLC lauka izmēra specifikāciju pamatā ir
izocentriskais lapiņu platums 2,5 mm. Tas ir aptuvens piemērs, ja ModuLeaf ir uzstādīts uz
Siemens lineārā paātrinātāja ar SCD 678,6 mm vai Elekta lineārā paātrinātāja ar SCD
673,6 mm. Instalācijas, kuru SCD ir ārpus šī lauku izmēra diapazona, ir atbilstoši jāpielāgo.

Mērījums Skatīt arī Gatavs

Izmantojot MLC sistēmu, uzziniet avota kolimatora attālumu (source collimator distance -
SCD) un ievadiet to Excel veidnē. ☐

Lineārā paātrinātāja kalibrācija (NLOut), lietojot kalibrēto kambari. 49. lpp. ☐

Vispārējā noplūde atvērtiem un slēgtiem žokļiem, lietojot kalibrēto kambari:
• Excel veidnē ievadiet NLOut
• Excel veidnē ievadiet noplūdes vērtības
• Excel veidnē ievadiet SSD un normalizācijas dziļumu

52. lpp. ☐

Dziļuma devas profils (PDD/TPR), izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas
detektoru:
• MLC (žokļa) lauki (mm²) (šķērsplakne x viena plakne)

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)
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet TPR vai PDD vērtības Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē. Vienmēr izmantojiet atbilstošo kvadrātveida lauka izmērus (piemēram,
120 x 100 mm² → 109 mm).
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori (skatiet šeit:
54. lpp.).

54. lpp. ☐

Izkliedes koeficienti, izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas detektoru.
• Žokļa lauki (šķērsplakne x viena plakne):

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 lauki (šķērsplakne x viena plakne):

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)
Parauga matrica ir redzama šeit: 141. lpp.. Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet izkliedes
faktorus Brainlab nodrošinātajā Excel veidnē. Vienmēr izmantojiet atbilstošo kvadrātveida
lauka izmērus (piemēram, 120 x 100 mm² → 109 mm).
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori ar atbilstošu
savstarpēju kalibrāciju (skatiet šeit: 56. lpp.).

56. lpp. ☐

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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Mērījums Skatīt arī Gatavs

Diagonāli radiālie profili, lietojot jonizācijas kambari.
• MLC lauks: 120 x 100 mm2

• Žokļa lauks: 120 x 100 mm2

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet diagonāli radiālos profilus Brainlab nodrošinātajā Ex-
cel veidnē.
Ja tiek izmantots lietojumprogrammas Physics Administration Raw Data Mode, NE-
DRĪKST atvienot MLC (skatiet šeit: 273. lpp.).

57. lpp. ☐

Transversāli profili, lietojot augstas izšķirtspējas detektoru:
• Žokļa lauks (šķērsplakne x viena plakne): 100 x 100 mm²
• MLC lauki (skatiet šeit: 142. lpp.)

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet transversālos profilus Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.

60. lpp. ☐

Pabeigtos mērījumu datus (Excel veidni) nosūtiet tieši uz Brainlab galveno biroju (radio.phy-
sics@brainlab.com) vai arī savam vietējam atbalsta inženierim. ☐

Sagatavojiet nepieciešamo staru profilu, izmantojot lietojumprogrammu Beam Profile Edi-
tor/Physics Administration (režīms Machine Profile). ☐

Siemens ModuLeaf staru dati
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5.19.1 Papildu informācija

Parauga matrica

Dati, kas mērīti izmantotajam lineārajam paātrinātājam, var atšķirties. Nelietojiet šo piemēru
klīniskajā praksē.

Žokļa iestatījumi (mm)

MLC lauka
izmēri
(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: iespējamie izmērītie izkliedes faktori (tikai paraugi)
• Visos gadījumos ir jāizmēra pelēkie lauki.
• Baltie lauki attiecas uz MLC un žokļu kombinācijām, kuras nav ieteicams lietot ar Brainlab staru

terapijas ārstēšanas plānošanas programmatūru. Sīkāka informācija atrodama šeit: 42. lpp..
• Tukši lauki nav pieļaujami (skatiet šeit: 56. lpp.).

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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5.19.2 Transversālā profila forma

Transversālā profila forma

Siemens ModuLeaf: MLC lauka iestatījumi profila mērījumiem (virziens X un Y):

24. att. 

Atvērtās lapiņas:
Lapiņa nr.: 7–12, 15–26, 33–34

Aizvērtās lapiņas: (5 mm la-
piņu sprauga)

IEC 1217 lapiņas pozīcija -40 mm un +40 mm -60 mm un -55 mm

Svarīgas piezīmes

• Visi šajā dokumentā norādītie lauka izmēri ir attiecināmi uz ModuLeaf MLC standarta
uzstādīšanas attālumu visiem Siemens lineārajiem paātrinātājiem, kur SCD = 678,6 mm
(mērīts starp avotu un kolimatora zemāko malu). Lūdzu, pārbaudiet, vai jūsu uzstādītajā MLC ir
lietots šāds SCD. Ja lietotā SCD novirze no 678,6 mm ir lielāka nekā 1%, lūdzam sazināties ar
uzņēmumu Brainlab, lai saņemtu turpmākus norādījumus, jo iestatījumu lauku izmēri ir
atbilstoši jāpiemēro.

• Ja ir uzstādīts MLC, pārliecinieties, vai žokļa atvere nekad nepārsniedz 120 x 100 mm².

Siemens ModuLeaf staru dati
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5.20 Varian 52 staru dati

Kontrolsaraksts (Excel veidne Brainlab VEIDLAPA 09-630)

Mērījums Skatīt arī Gatavs

Lineārā paātrinātāja kalibrācija (NLOut), lietojot kalibrēto kambari. 49. lpp. ☐

Vispārējā noplūde atvērtiem un slēgtiem žokļiem, lietojot kalibrēto kambari:
• Excel veidnē ievadiet NLOut
• Excel veidnē ievadiet noplūdes vērtības
• Excel veidnē ievadiet SSD un normalizācijas dziļumu

52. lpp. ☐

Dziļuma devas profils (PDD/TPR), izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas
detektoru:
• MLC (žokļa) lauki (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)
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet TPR vai PDD vērtības Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori (skatiet šeit:
54. lpp.).
PIEZĪME: lielākajam dziļuma devas profilam ievadiet atbilstošo kvadrātveida lauka izmēru
272 mm.
 

54. lpp. ☐

Izkliedes koeficienti, izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas detektoru.
• Žokļa lauki

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 lauki

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)
Parauga matrica ir redzama šeit: 145. lpp.. Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet izkliedes
faktorus Brainlab nodrošinātajā Excel veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori ar atbilstošu
savstarpēju kalibrāciju (skatiet šeit: 56. lpp.).
PIEZĪME: lielākajam lauka izmēram ievadiet atbilstošo kvadrātveida lauka izmēru 272 mm.
 

56. lpp. ☐

Diagonāli radiālie profili, lietojot jonizācijas kambari.
• Žokļa lauks: 400 x 400 (mm²)
• MLC lapiņas atvilktas, lauka izmērs 400 x 400 mm2

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet diagonāli radiālos profilus Brainlab nodrošinātajā Ex-
cel veidnē.

57. lpp. ☐

Transversāli profili, lietojot augstas izšķirtspējas detektoru:
• Žokļa lauks: 150 x 150 (mm²)
• MLC lauki (skatiet šeit: 146. lpp.)

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet transversālos profilus Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.

60. lpp. ☐

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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Mērījums Skatīt arī Gatavs

Dinamiskā lapiņu nobīde (tikai dinamiskajam IMRT), lietojot kalibrēto detektoru:
• Lai apstarotu dinamisko lapiņu spraugas, lietojiet MLC failus: „V52_1.d01”, „V52_5.d01”,

… , „V52_100.d01”.
• Katram laukam: piegādājiet 300 MU ar devas ātrumu 300 MU/min.

Aprēķiniet dinamisko lapiņu spraugas, izmantojot Brainlab nodrošināto Excel veidni.

65. lpp. ☐

Pabeigto mērījumu datus (Excel veidni) nosūtiet tieši uz Brainlab galveno biroju (radio.phy-
sics@brainlab.com) vai arī vietējam atbalsta inženierim. ☐

Sagatavojiet nepieciešamo staru profilu, izmantojot lietojumprogrammu Beam Profile Edi-
tor/Physics Administration (režīms Machine Profile). ☐

Varian 52 staru dati
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5.20.1 Papildu informācija

Parauga matrica

Dati, kas mērīti izmantotajam lineārajam paātrinātājam, var atšķirties. Nelietojiet šo piemēru
klīniskajā praksē.

Žokļa iestatījumi (mm)

MLC lauka iz-
mēri (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: iespējamie izmērītie izkliedes faktori (tikai paraugi)
• Visos gadījumos ir jāizmēra pelēkie lauki.
• Baltie lauki attiecas uz MLC un žokļu kombinācijām, kuras nav ieteicams lietot ar Brainlab staru

terapijas ārstēšanas plānošanas programmatūru. Sīkāka informācija atrodama šeit: 42. lpp..
• Tukši lauki nav pieļaujami (skatiet šeit: 56. lpp.).
• Izkliedes koeficientu, kas mērīti taisnstūrveida lauka izmēram 290 × 256 mm², gadījumā

lietojumprogrammā Beam Profile Editor/Physics Administration jāizmanto atbilstošais
kvadrātveida lauka izmērs - 272 mm.

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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5.20.2 Transversālā profila forma

Transversālā profila forma

Varian 52: MLC lauka iestatījumi profila mērījumiem (virziens X un Y):

25. att. 

Atvērtās lapiņas:
Lapiņa nr.: 9, 12–15, 17–20

Aizvērtās lapiņas

IEC 1217 lapiņas pozīcija -35 mm un +65 mm -85 mm

Varian 52 staru dati
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5.21 Varian 80 staru dati

Kontrolsaraksts (Excel veidne Brainlab VEIDLAPA 09-631)

Mērījums Skatīt arī Gatavs

Lineārā paātrinātāja kalibrācija (NLOut), lietojot kalibrēto kambari. 49. lpp. ☐

Vispārējā noplūde atvērtiem un slēgtiem žokļiem, lietojot kalibrēto kambari:
• Excel veidnē ievadiet NLOut
• Excel veidnē ievadiet noplūdes vērtības
• Excel veidnē ievadiet SSD un normalizācijas dziļumu

52. lpp. ☐

Dziļuma devas profils (PDD/TPR), izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas
detektoru:
• MLC (žokļa) lauki (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)
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet TPR vai PDD vērtības Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori (skatiet šeit:
54. lpp.).
PIEZĪME: lielākajam dziļuma devas profilam ievadiet atbilstošo kvadrātveida lauka izmēru
295 mm.
 

54. lpp. ☐

Izkliedes koeficienti, izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas detektoru.
• Žokļa lauki

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 lauki

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)
Parauga matrica ir redzama šeit: 149. lpp.. Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet izkliedes
faktorus Brainlab nodrošinātajā Excel veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori ar atbilstošu
savstarpēju kalibrāciju (skatiet šeit: 56. lpp.).
PIEZĪME: lielākajam dziļuma devas profilam ievadiet atbilstošo kvadrātveida lauka izmēru
295 mm.
 

56. lpp. ☐

Diagonāli radiālie profili, lietojot jonizācijas kambari.
• Žokļa lauks: 400 x 400 (mm²)
• MLC lapiņas atvilktas, lauka izmērs 400 x 400 mm2

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet diagonāli radiālos profilus Brainlab nodrošinātajā Ex-
cel veidnē.

57. lpp. ☐

Transversāli profili, lietojot augstas izšķirtspējas detektoru:
• Žokļa lauks: 150 x 150 (mm²)
• MLC lauki (skatiet šeit: 150. lpp.)

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet transversālos profilus Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.

60. lpp. ☐

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI

Tehniskais atsauces ceļvedis Pārsk. 1.8 Brainlab fizikas principi 147



Mērījums Skatīt arī Gatavs

Dinamiskā lapiņu nobīde (tikai dinamiskajam IMRT), lietojot kalibrēto detektoru:
• Lai apstarotu dinamisko lapiņu spraugas, lietojiet MLC failus: „V80_1.d01”, „V80_5.d01”,

… , „V80_100.d01”.
• Katram laukam: piegādājiet 300 MU ar devas ātrumu 300 MU/min.

Aprēķiniet dinamisko lapiņu spraugas, izmantojot Brainlab nodrošināto Excel veidni.

65. lpp. ☐

Pabeigtos mērījumu datus (Excel veidni) nosūtiet tieši uz Brainlab galveno biroju (radio.phy-
sics@brainlab.com) vai arī savam vietējam atbalsta inženierim. ☐

Sagatavojiet nepieciešamo staru profilu, izmantojot lietojumprogrammu Beam Profile Edi-
tor/Physics Administration (režīms Machine Profile). ☐

Varian 80 staru dati
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5.21.1 Papildu informācija

Parauga matrica

Dati, kas mērīti izmantotajam lineārajam paātrinātājam, var atšķirties. Nelietojiet šo piemēru
klīniskajā praksē.

Žokļa iestatījumi (mm)

MLC lauka iz-
mēri (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: iespējamie izmērītie izkliedes faktori (tikai paraugi)
• Visos gadījumos ir jāizmēra pelēkie lauki.
• Baltie lauki attiecas uz MLC un žokļu kombinācijām, kuras nav ieteicams lietot ar Brainlab staru

terapijas ārstēšanas plānošanas programmatūru. Sīkāka informācija atrodama šeit: 42. lpp..
• Tukši lauki nav pieļaujami (skatiet šeit: 56. lpp.).
• Izkliedes koeficientu, kas mērīti taisnstūrveida lauka izmēram 290 × 300 mm², gadījumā

lietojumprogrammā Beam Profile Editor/Physics Administration jāizmanto atbilstošais
kvadrātveida lauka izmērs - 295 mm.

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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5.21.2 Transversālā profila forma

Transversālā profila forma

Varian 80: MLC lauka iestatījumi profila mērījumiem (virziens X un Y):

26. att. 

Atvērtās lapiņas:
Lapiņa nr.: 16, 19–22, 24–27

Aizvērtās lapiņas

IEC 1217 lapiņas pozīcija -35 mm un +65 mm -80 mm

Varian 80 staru dati

150 Tehniskais atsauces ceļvedis Pārsk. 1.8 Brainlab fizikas principi



5.22 Varian 120 staru kūļa dati (SRS izlīdzināšanas
filtrs)

Kontrolsaraksts (Excel veidne Brainlab VEIDLAPA 09-632)

PIEZĪME: SRS režīms attiecas uz Novalis Tx un Varian Trilogy lineāro paātrinātāju SRS
izlīdzināšanas filtra režīmu. Šajā SRS režīmā tiek izmantoti 6 MV fotonu stari un augsts devas
koeficients 1 000 MU/min kopā ar ierobežotu maksimālo lauka izmēru 15 x 15 cm². Ja lineārais
paātrinātājs darbojas SRS režīmā, tiek izmantots cits izlīdzināšanas filtrs. Tāpēc režīma Standard
un SRS staru dati nedaudz atšķiras.
 

Mērījums Skatīt arī Gatavs

Lineārā paātrinātāja kalibrācija (NLOut), lietojot kalibrēto kambari. 49. lpp. ☐

Vispārējā noplūde atvērtiem un slēgtiem žokļiem, lietojot kalibrēto kambari:
• Excel veidnē ievadiet NLOut
• Excel veidnē ievadiet noplūdes vērtības
• Excel veidnē ievadiet SSD un normalizācijas dziļumu

52. lpp. ☐

Dziļuma devas profils (PDD/TPR), izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas
detektoru:
• MLC (žokļa) lauki (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)
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet TPR vai PDD vērtības Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori (skatiet šeit:
54. lpp.).

54. lpp. ☐

Izkliedes koeficienti, izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas detektoru.
• Žokļa lauki

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 lauki

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)
Parauga matrica ir redzama šeit: 153. lpp.. Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet izkliedes
faktorus Brainlab nodrošinātajā Excel veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori ar atbilstošu
savstarpēju kalibrāciju (skatiet šeit: 56. lpp.).

56. lpp. ☐

Diagonāli radiālie profili, lietojot jonizācijas kambari.
• Žokļa lauks: 150 x 150 (mm²)
• MLC lapiņas novietotas, lauka izmērs 150 x 150 mm2

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet diagonāli radiālos profilus Brainlab nodrošinātajā Ex-
cel veidnē.

57. lpp. ☐

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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Mērījums Skatīt arī Gatavs

Transversāli profili, lietojot augstas izšķirtspējas detektoru:
• Žokļa lauks: 150 x 150 (mm²)
• MLC lauki (skatiet šeit: 154. lpp.)

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet transversālos profilus Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.

60. lpp. ☐

Dinamiskā lapiņu nobīde (tikai dinamiskajam IMRT), lietojot kalibrēto detektoru:
• Lai apstarotu dinamisko lapiņu spraugas, lietojiet MLC failus: „V120_1.d01”, „V120_5.d01”,

… , „V120_100.d01” vai atbilstošos DICOM failus „DynLeafShift - Varian 120 - ...dcm”.
• Katrā gadījumā piegādājiet 1 000 MU ar devas ātrumu 1 000 MU/min.

Aprēķiniet dinamisko lapiņu spraugas, izmantojot Brainlab nodrošināto Excel veidni.

65. lpp. ☐

Pabeigtos mērījumu datus (Excel veidni) nosūtiet tieši uz Brainlab galveno biroju (radio.phy-
sics@brainlab.com) vai arī savam vietējam atbalsta inženierim. ☐

Sagatavojiet nepieciešamo staru profilu, izmantojot lietojumprogrammu Beam Profile Edi-
tor/Physics Administration (režīms Machine Profile). ☐

Varian 120 staru kūļa dati (SRS izlīdzināšanas filtrs)
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5.22.1 Papildu informācija

Parauga matrica

Dati, kas mērīti izmantotajam lineārajam paātrinātājam, var atšķirties. Nelietojiet šo piemēru
klīniskajā praksē.

Žokļa iestatījumi (mm)

MLC lauka izmē-
ri (mm²) 12 x 12 22 x 22 32 x 32 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 10

0
120 x 12
0

150 x 15
0

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): iespējamie izmērītie izkliedes faktori (tikai paraugi)
• Visos gadījumos ir jāizmēra pelēkie lauki.
• Baltie lauki attiecas uz MLC un žokļu kombinācijām, kuras nav ieteicams lietot ar Brainlab staru

terapijas ārstēšanas plānošanas programmatūru. Sīkāka informācija atrodama šeit: 42. lpp..
• Tukši lauki nav pieļaujami (skatiet šeit: 56. lpp.).

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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5.22.2 Transversālā profila forma

Transversālā profila forma

Varian 120 (SRS): MLC lauka iestatījumi profila mērījumiem (virziens X un Y):

27. att. 

Atvērtās lapiņas:
Lapiņa nr.: 21–22, 27–34, 37–44

Aizvērtās lapiņas

IEC 1217 lapiņas pozīcija -35 mm un +65 mm -75 mm

Varian 120 staru kūļa dati (SRS izlīdzināšanas filtrs)
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5.23 Varian 120 staru dati (standarta apstarošanas
režīms un režīms bez izlīdzināšanas filtra)

Kontrolsaraksts (Excel veidne Brainlab VEIDLAPA 09-633)

PIEZĪME: sākot ar iPlan RT 4.5 versiju, ir pieejams atbalsts stariem bez izlīdzināšanas filtra.
 

Mērījums Skatīt arī Gatavs

Lineārā paātrinātāja kalibrācija (NLOut), lietojot kalibrēto kambari. 49. lpp. ☐

Vispārējā noplūde atvērtiem un slēgtiem žokļiem, lietojot kalibrēto kambari:
• Excel veidnē ievadiet NLOut
• Excel veidnē ievadiet noplūdes vērtības
• Excel veidnē ievadiet SSD un normalizācijas dziļumu

52. lpp. ☐

Dziļuma devas profils (PDD/TPR), izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas
detektoru:
• MLC (žokļa) lauki (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)
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet TPR vai PDD vērtības Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori (skatiet šeit:
54. lpp.).

54. lpp. ☐

Izkliedes koeficienti, izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas detektoru.
• Žokļa lauki

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 lauki

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)
Parauga matrica ir redzama šeit: 157. lpp.. Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet izkliedes
faktorus Brainlab nodrošinātajā Excel veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori ar atbilstošu
savstarpēju kalibrāciju (skatiet šeit: 56. lpp.).

56. lpp. ☐

Diagonāli radiālie profili, lietojot jonizācijas kambari.
• MLC lapiņas atvilktas, lauka izmērs 400 x 400 mm2

• Žokļi atvilkti, lauka izmērs 400 x 400 mm2

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet diagonāli radiālos profilus Brainlab nodrošinātajā Ex-
cel veidnē.

57. lpp. ☐

Transversāli profili, lietojot augstas izšķirtspējas detektoru:
• Žokļa lauks: 150 x 150 (mm²)
• MLC lauki (skatiet šeit: 158. lpp.)

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet transversālos profilus Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.

60. lpp. ☐

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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Mērījums Skatīt arī Gatavs

Dinamiskā lapiņu nobīde (tikai dinamiskajam IMRT), lietojot kalibrēto detektoru:
• Lai apstarotu dinamisko lapiņu spraugas, lietojiet MLC failus: „V120_1.d01”, „V120_5.d01”,

… , „V120_100.d01” vai atbilstošos DICOM failus „DynLeafShift - Varian 120 - ...dcm”.
• Katram laukam: piegādājiet 300 MU ar devas ātrumu 300 MU/min.

Izmantojiet piemērotu m MU un m MU/min kombināciju, ja devas intensitāte 300 MU/min nav
pieejama.
Aprēķiniet dinamisko lapiņu spraugas, izmantojot Brainlab nodrošināto Excel veidni.

65. lpp. ☐

Pabeigtos mērījumu datus (Excel veidni) nosūtiet tieši uz Brainlab galveno biroju (radio.phy-
sics@brainlab.com) vai arī savam vietējam atbalsta inženierim. ☐

Sagatavojiet nepieciešamo staru profilu, izmantojot lietojumprogrammu Beam Profile Edi-
tor/Physics Administration (režīms Machine Profile). ☐

Varian 120 staru dati (standarta apstarošanas režīms un režīms bez izlīdzināšanas filtra)
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5.23.1 Papildu informācija

Parauga matrica

Dati, kas mērīti izmantotajam lineārajam paātrinātājam, var atšķirties. Nelietojiet šo piemēru
klīniskajā praksē.

Žokļa iestatījumi (mm)

MLC lauka iz-
mēri (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 (Standarta apstarošanas režīms): iespējamie izmērītie izkliedes faktori (tikai paraugi)
• Visos gadījumos ir jāizmēra pelēkie lauki.
• Baltie lauki attiecas uz MLC un žokļu kombinācijām, kuras nav ieteicams lietot ar Brainlab staru

terapijas ārstēšanas plānošanas programmatūru. Sīkāka informācija atrodama šeit: 42. lpp..
• Tukši lauki nav pieļaujami (skatiet šeit: 56. lpp.).

PENCIL BEAM: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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5.23.2 Transversālā profila forma

Transversālā profila forma

Varian 120 (Standarta apstarošanas režīms): MLC lauka iestatījumi profila mērījumiem (virziens
X un Y):

28. att. 

Atvērtās lapiņas:
Lapiņa nr.: 21–22, 27–34, 37–44

Aizvērtās lapiņas

IEC 1217 lapiņas pozīcija -35 mm un +65 mm -85 mm

Varian 120 staru dati (standarta apstarošanas režīms un režīms bez izlīdzināšanas filtra)
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6 MONTE CARLO:
ALGORITMS

6.1 Ievads par Monte Carlo algoritmu

Vispārējais pārskats

Tālākajā aprakstā sniegts fizikas iezīmju pārskats, kas ir iPlan RT Dose Monte Carlo (MC)
algoritma pamatā. Mērķis ir ļaut lietotājam strādāt ar programmatūru, saprast MC algoritma norisi
un saprast MC lietotāja opciju nozīmi. Lai iegūtu plašāku informāciju par MC metodēm kopumā un
īpaši XVMC, ir norādītas atsauces uz publikācijām, kas uzskaitītas šeit: 329. lpp..
Jaunas vēža ārstēšanas metodes, tādas kā IGRT un IMRT, nodrošina precīzāku devas
nogulsnēšanos mērķa tilpumā un uzlabotu vadību pār normālo audu komplikācijām. Precīzs
devas aprēķins ir būtisks, lai nodrošinātu uzlaboto metožu kvalitāti. Tradicionālās devas aprēķina
metodes, tādas kā Pencil Beam algoritms, ir augstvērtīgas homogēnu audu apgabals, piem.,
smadzenes. Tomēr, ja ārstēšana ir paredzēta galvas un kakla vai krūšu kurvja apgabalos, t.i.,
apgabalos, kas sastāv no kauliem, mīkstajiem audiem un gaisa dobumiem, ir nepieciešama
uzlabota precizitāte. Piemēram, ir zināms, ka Pencil Beam algoritms, ārstējot mazus plaušu
audzējus, mēdz par augstu novērtēt devu mērķa tilpumā. Tas ir tādēļ, ka Pencil Beam algoritms
aprēķina devu, mērogojot Pencil Beam devas sadalījuma kodolus ūdenī, lai ņemtu vērā audu
heterogenitātes, bet minētajos apgabalos šai metodei ir ierobežota precizitāte. No otras puses,
MC devu aprēķinu algoritmi, īpaši heterogēniem apgabaliem, nodrošina precīzākus rezultātus.

Monte Carlo lietojums staru terapijā

Staru terapijā MC metodes tiek lietotas, lai risinātu jonizējošā starojuma transportēšanas
problēmu cilvēka ķermenī. Šeit starojums tiek sadalīts viena kvanta daļiņās (fotonos, elektronos,
pozitronos). Šo daļiņu kustība caur apstarošanas ierīci un cilvēka audiem tiek simulēta, ņemot
vērā dažādu lineārā paātrinātāja galvas daļu materiālu īpašības un audu īpašības katrā tilpuma
elementā (vokselī). Fotoni, elektroni un pozitroni mijiedarbojas ar atoma čaulas elektroniem un
atoma kodola elektromagnētisko lauku. Tas var izraisīt jonizāciju. Atbilstošās mijiedarbības
īpašības ir balstītas uz kvantu fizikas likumiem. Lineārā paātrinātāja galvai šīs īpašības iespējams
aprēķināt, izmantojot zināmo dažādu daļu atomu uzbūvi; pacientam tās iespējams aprēķināt,
pamatojoties uz DT attēliem un katra vokseļa Haunsfīlda vienību. Mijiedarbības īpašības tiek
attēlotas ar kopējo un diferenciālo šķērsgriezumu. Kopējais šķērsgriezums atspoguļo daļiņas ar
doto enerģiju mijiedarbības iespējamību vidē ar noteiktu atomu uzbūvi. Diferenciālais
šķērsgriezums atspoguļo sekundāro daļiņu paaudzes sadalījuma funkciju iespējamību ar
noteiktiem sekundāro daļiņu parametriem, tādiem kā enerģija un izkliedes leņķis. MC simulācijā ir
nepieciešami nejauši skaitļi, lai no šīm iespējamības sadalījuma funkcijām iztvertu specifiskos
parametrus.
Precīzāka ievadinformācija visos jautājumos, kas saistīti ar ārējās staru ārstēšanas plānošanas,
kas pamatojas uz Monte Carlo, klīnisko ieviešanu, atrodas Reynaert et al (2007) vai AAPM Task
Group Report No 105 (2007) pārskatā.

MONTE CARLO: ALGORITMS
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6.1.1 Brainlab Monte Carlo algoritms

Vispārīgā informācija

iPlan RT Dose Monte Carlo algoritma pamatā ir rentgenstaru vokseļa Monte Carlo algoritms, ko
izstrādājuši Iwan Kawrakow un Matthias Fippel (Kawrakow et al 1996, Fippel et al 1997, Fippel
1999, Fippel et al 1999, Kawrakow un Fippel 2000, Fippel et al 2003, Fippel 2004).

Brainlab Monte Carlo algoritms

Brainlab MC algoritma trīs daļas:

29. att. 
Brainlab MC algoritmā ir trīs galvenās daļas (skatiet šeit: 29. att.). Pirmā daļa tiek lietota kā daļiņu
avots. Tā modelē lineārā paātrinātāja galvas augšējo daļu (mērķi, primāro kolimatoru,
izlīdzināšanas filtru) un rada fotonus, kā arī atbilstošā sadalījuma citas izcelsmes elektronus. Pēc
tam daļiņas tiek pārsūtītas uz otro daļu, kolimācijas sistēmas modeli. Atkarībā no lauka
konfigurācijas daļiņas tiek uzsūktas, izkliedētas vai izlaistas cauri kolimatora sistēmai bez
mijiedarbības. „Izdzīvojušās” daļiņas tiek pārsūtītas uz ierīci, kas aprēķina devu. Šajā trešajā daļā
tiek simulēta starojuma transportēšana cauri pacienta ģeometrijai un tiek aprēķināts devas
sadalījums. Nākamajās sadaļās ir sīkāk raksturotas Brainlab MC algoritma trīs daļas.

Ievads par Monte Carlo algoritmu
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6.2 Virtuālās enerģijas plūsmas modelis (VEFM)

Vispārīgā informācija

Kad tiek mainīta lauka forma, mērķa ģeometrija, izlīdzināšanas filtrs un primārais kolimators
nemainās. Tādēļ var pieņemt, ka virs žokļiem un daudzlapiņu kolimatora (MLC) esošo fotonu un
uzlādēto daļiņu fāžu atstarpe ir neatkarīga no lauka konfigurācijas. Lai modelētu šo fāžu atstarpi,
tiek izmantots virtuālās enerģijas plūsmas modelis (Virtual Energy Fluence Model - VEFM). Šī
modeļa pamatā ir Fippel et al (2003) darbs ar dažiem paplašinājumiem.

Ģeometrijas parametri

VEFM sastāv no diviem vai trim fotonu avotiem ar divdimensionālām Gausa formām un vienu
izmainītu daļiņu piesārņojuma (elektronu) avotu. Fotonu avoti modelē mērķī radītos
bremzstarojuma fotonus un Komptona fotonus, kurus izliedē primārais kolimators un
izlīdzināšanas filtra materiāls. Fotonu avotiem ir nepieciešami vairāki parametri. Piemēram, avota
attālums līdz nominālajam stara fokusam tiek vai nu aprēķināts, vai arī tiek izmantots attālums,
kas atrodams lineārā paātrinātāja piegādātāja nodrošinātajā tehniskajā informācijā. Gausa platumi
(standarta novirzes) un fotonu avotu relatīvie svari tiek piemēroti, izmantojot izmērītos devu
sadalījumus gaisā. Vēl, izmantojot šos mērījumus, tiek piemēroti raga savienojuma parametri. Tie,
izmantojot ideāli izlīdzinātu profilu, modelē novirzes no staru profila.

Enerģijas parametri

VEFM ir nepieciešama arī informācija par fotonu enerģijas spektru un uzlādēto daļiņu
piesārņojuma plūsmu uz pacienta virsmas.
Šos datus iegūst, izmantojot dziļuma devas līkni Dmeas(z), kas atsauces lauka izmēram tiek
aprēķināta ūdenī (devas - monitora vienības kalibrēšanai izmantotais lauka izmērs).
Līkni Dmeas(z) izmanto, lai samazinātu aprēķinātās dziļuma devas līknes Dcalc(z) kvadrāta
starpību. Pamatojoties uz modeļa pieņēmumiem, Dcalc(z) iegūst šādi:

Dcalc z( ) wγ p E( )Dmono E z,( ) Ed
Emin

Emax

 weDe z( )+=

Monojaudas dziļuma devas līkņu kopu Dmono(E,z) pret ūdeni var aprēķināt, izmantojot visus MC
ierīces un ģeometriskā stara modeļa parametrus, kas iegūti pēc profilu, kas izmērīti pret gaisu,
pielāgošanas.

Enerģijas parametru diapazons

Kopa jāaprēķina, izmantojot tabulu, kurā ir enerģijas vērtības, kas sniedzas no minimālās spektra
enerģijas vērtības Emin līdz pat enerģijas vērtībai, kas ir nedaudz lielāka par maksimālo enerģijas
vērtību Emax. Tādējādi Emax var izmantot arī kā pielāgojamu parametru. Atšķirībā no sākotnējās
informācijas (Fippel et al 2003) mēs modelējam enerģijas spektru p(E), izmantojot šādu formulu:

p E( ) N 1 lE–( )exp–( ) bE–( )exp= Emin E Emax≤ ≤

Šī funkcija ir salīdzināma ar spektru, kas aprēķināts, izmantojot EGSnrc (Kawrakow 2000) un
BEAM (Rogers et al 1995), īpaši apgabalā ar zemu enerģiju.
Ir jāpiemēro brīvie parametri l,b un normalizācijas faktors N. Emin un Emax gadījumā parasti tiek
izmantotas fiksētās vērtības, bet tās var pielāgot, jo reizēm spektra maksimālā enerģija var
atšķirties no nominālās fotonu enerģijas iestatījuma MV. Parametrs wɣ apzīmē kopējo fotonu
avotu svaru. To aprēķina šādi: wɣ = 1 – we, kur we ir elektronu piesārņojuma avota svars.
Parametrs we tiek pielāgots, izmantojot arī izmērītu devas ūdenī dziļumu un formulu ar Dcalc(z).

MONTE CARLO: ALGORITMS
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Tam ir nepieciešams tīra elektronu kontaminācijas avota dziļuma devas MC ūdenī aprēķins De(z).
Tā kā vairums elektronu nāk no izlīdzināšanas filtra, par elektronu avota atrašanās vietu tiek
pieņemta filtra apakšējās daļas plakne. Elektronu enerģijas spektrs tiek aprēķināts, izmantojot
eksponenciālu sadalījumu, kā to ir aprakstījis Fippel et al (2003).

Monte Carlo un Pencil Beam

Veicot procedūru nodošanai ekspluatācijā, visi parametri (fiksētie un piemērotie) tiek ierakstīti
devas profila failā. Pēc tam fails tiek saistīts ar atbilstošā lineārā paātrinātāja ierīces profilu. Vēl
tas tiek saistīts ar Pencil Beam algoritma devas profilu. Tas nozīmē, ka MC devas aprēķina
algoritmu nevar izmantot bez Pencil Beam algoritma. Tas ir ierobežojums, bet tas tiek izmantots
iPlan RT Dose ārstēšanas plānošanas programmatūrā trīs galveno priekšrocību dēļ.
• Tas ļauj lietotājam savstarpēji pārbaudīt rezultātus, izmantojot divus gandrīz neatkarīgus devu

aprēķinus.
• Tas nodrošina līdzenu pāreju no klīniskās pieredzes, kas balstīta uz Pencil Beam devas

aprēķiniem, uz precīzāku pieredzi, kas balstīta uz Monte Carlo devas aprēķiniem.
• Ātrāko Pencil Beam algoritmu iespējams izmantot starpplānošanas procesam. Pēc tam lietotājs

var pārslēgties uz Monte Carlo, lai precizētu ārstēšanas plānu.
Tādējādi, lai varētu izmantot MC devas aprēķina algoritmu, ir nepieciešams izmantot Pencil Beam
algoritmu.
Pirms MC devas profils tiek izmantots klīniski, tas ir jāpārbauda ar izmērītajiem devas
sadalījumiem un izvades (izkliedes) faktoriem homogēnā ūdens fantomā. Lai iegūtu vairāk
informācijas par šiem datiem, mēr atsaucamies uz Monte Carlo pamata datu mērījumu
instrukcijām.

Virtuālās enerģijas plūsmas modelis (VEFM)
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6.3 Kolimēšanas sistēmas modelēšana

Žokļi

Kolimēšanas sistēmas daļas (žokļi un MLC) tiek modelētas dažādos veidos. Taisnstūri, ko veido
abu žokļu pāru novietojums, izmanto, lai definētu sākotnējo daļiņu paraugu ņemšanas vietu. Tas
nozīmē, ka, ejot cauri žokļa atverei, tiek radīti tikai fotoni un elektroni. Citiem vārdiem sakot, MC
algoritmā tiek pieņemts, ka žokļi ir pilnībā aizsegti. Aprēķināts, ka šī pieņēmuma kļūda ir zem
0,5% žokļa biezuma un žokļa materiāla uzkrāšanās dēļ. Turklāt staru arī bloķē MLC, kas izraisa
tālāku fotonu plūsmas samazinājumu ārpus stara robežām. Šīs pieejas priekšrocība ir tā, ka tā
samazina aprēķina laiku. Fotonu, kuri ar absorbēti žokļa materiālā, vēstures simulācija būtu
aprēķināšanas jaudas izšķērdēšana un tā nozīmīgi neietekmētu aprēķinu precizitāti.

MLC lapiņu konstrukcijas

Dažādas MLC lapiņu konstrukcijas:

① ② ③

④ ⑤ ⑥

30. att. 

Nr. Iekārtas daļa

① Ideāls MLC (bez starojuma noplūdes)

② Noliektas lapiņas (Siemens)

③ Darbības konstrukcija (Elekta)

④ Mēles un rievas konstrukcija (Varian)

⑤ Varian Millennium

⑥ Brainlab m3

Vienam MLC tiek attēloti tikai 4 lapiņu pāri.

MLC simulācija iPlan RT Dose

MLC iespējams simulēt ar diviem dažādiem precizitātes līmeņiem, kurus atlasa iPlan RT Dose
lietotājs.
Monte Carlo opcijās iespējams izvēlēties tālāk norādītos MLC modeļus.
• „Accuracy optimized” (noklusējuma iestatījums)
• „Speed optimized” (optimizēts ātrums)

Atkarībā no šīs atlases un MLC veida Monte Carlo simulācijai tiek izmantots viens no MLC
modeļiem, kas attēlots šeit: 30. att..
Ja ir atlasīta opcija „Speed optimized”, tiks izmantots ideālā MLC modelis (30. att. augšējā
kreisajā pusē redzamais MLC). Šajā modelī netiek ievērotas gan gaisa spraugas starp blakus
esošajām lapiņām, gan atbilstošā mēles un rievas konstrukcija. Ja ir atlasīta opcija „Speed
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optimized”, pareizi tiek ņemts vērā MLC biezums, lapiņu platums, lapiņu materiāls un noapaļotie
lapiņu gali (ja pieejami). Īpaši Brainlab m3, izmantojot šo izvēli, aprēķināšanas laiku iespējams
samazināt ar 2. līdz 3. faktoru. MLC modeļa opcijas „Speed optimized” ietekme uz devas
precizitāti ir atkarīga no stara iestatījumiem.
Konformajiem stariem tā tiek paredzēta maza, bet IMRT stariem tā var būt lielāka. Tāpēc opciju
Speed optimized ieteicams izmantot tikai starpplānošanas procesā. Galīgais devas aprēķins ir
jāveic, izmantojot modeli „Accuracy optimized”. Modelī „Accuracy optimized” vienmēr tiek
izmantota pareizā mēles un rievas konstrukcija atkarībā no MLC veida (skatiet šeit: 30. att.).

MLC simulācijas algoritms

Šajos modeļos izmantotais algoritms ir pamatots uz Fippel (2004) publicētajiem darbiem. Tā ir
fotonu transporta pilna MC ģeometrijas simulācija. Tajā tiek ņemtas vērā Komptona mijiedarbības,
pāru ražošanas notikumi un fotoelektriskās absorbcijas. Primārie un sekundārie elektroni tiek
simulēti, izmantojot nepārtrauktu palēnināšanas tuvinājumu. Šajā pieejā ģeometrijas tiek
noteiktas, 3D telpā virtuāli novietojot plaknes un cilindriskas virsmas. Plaknes (un virsmas) nosaka
robežas starp dažādu materiālu apgabaliem. MLC apgabali kopumā sastāv no volframa
sakausējuma un gaisa. Šiem materiāliem, izmantojot datora kodu XCOM (Berger un Hubbell
1987), iepriekš ir aprēķinātas fotonu šķērsgriezumu tabulas, arī elektronu apstāšanās jaudas un
diapazona tabulas ir iepriekš aprēķinātas, izmantojot programmatūru ESTAR (Berger 1993).
Daļiņu stara sekošanas algoritms ir pamatots uz bitmaskām un bitu paraugiem, lai noteiktu
apgabala rādītājus. Paplašinot oriģinālo rakstu, ir pielietoti vairāk MLC modeļi.

Lapiņu novietojuma noteikšana

Lietojumprogrammā iPlan RT Dose nominālais lapiņu novietojums tiek noteikts izocentra plaknē.
Kā nepieciešams MC algoritmā, reālais lapiņu novietojums tiek aprēķināts no nominālā
novietojuma, pieņemot gaismas lauka kalibrāciju. MLC ar noapaļotiem lapiņu galiem tas nozīmē,
ka lapiņa pieskaras taisnai līnijai, kas novilkta starp nominālo fokusu un nominālo lapiņu
novietojumu. Šādā veidā taisnā līnija kļūst par lapiņas gala izliekuma pieskari.
Lietojumprogrammā iPlan RT Dose 4.5 un jaunākās versijās lapiņu novietojums slēgtiem lapiņu
pāriem tiek noteikts atšķirīgi. Ja lapiņu pāri ir slēgti, taisnā līnija, kas novilkta starp nominālo
fokusu un nominālo lapiņu novietojumu, iet tieši cauri lapiņas gala galapunktam. Šī pieeja tiek
izmantota, lai izvairītos no gaisa spraugām starp pretējiem lapiņu pāriem, ja lapiņu pāris ir aizvērts
tālu no ass.

Kolimēšanas sistēmas modelēšana
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6.4 MC pacienta devas aprēķina dzinējs

Vispārīgā informācija

MC algoritms, kas simulē fotonu un elektronu transportu cauri cilvēka audiem, ir pamatots uz
Kawrakow et al (1996), Fippel (1999), Kawrakow un Fippel (2000) publikācijām. Tas ir algoritms ar
sablīvētu vēsturi, kurā tiek izmantota nepārtraukta robežas šķērsošana, lai simulētu sekundāro un
piesārņojuma elektronu transportu. Tas ņem vērā un simulē delta elektronus (brīvi sekundārie
elektroni, kas rodas, mijiedarbojoties diviem elektroniem) un bremzstarojuma fotonus. MC fotonu
transporta simulācijās vērā tiek ņemtas Komptona mijiedarbības, pāru ražošanas notikumu un
fotoelektriskās absorbcijas. Salīdzinājumā ar vispārējās lietošanas MC kodiem, vairākas metodes,
kas samazina novirzi, piemēram, elektronu vēstures atkārtošana, vairāku fotonu transports vai
„krievu rulete”, nozīmīgi paātrina devas aprēķinu, piem., EGSnrc (Kawrakow 2000). MC daļiņu
vēstures ieraksti var tikt izpildīti paralēlos pavedienos, tāpēc kods gūst pilnīgu labumu no tādu
iekārtu lietošanas, kam ir vairāki procesori, piemēram, iPlan darbstacija Premium ar 8 centrālā
procesora kodoliem. Gentrija rotācijas (statiskas un dinamiskas) tiek nepārtraukti simulētas. Šī
iezīme ir liela priekšrocība salīdzinājumā ar citiem algoritmiem, piemēram, Pencil Beam, jo tiem,
lai modelētu rotāciju, ir nepieciešami nošķirti gentrija novietojumi.

Masas blīvuma aprēķins

MC simulācijām ir nepieciešamas zināšanas par fotonu šķērsgriezumu, elektronu sadursmēm un
starojuma apstāšanās jaudu. Vispārīgi šos parametrus iespējams aprēķināt, ja audu veidam katrā
vokselī ir zināma atoma daļu uzbūve. HU skaitļi ir iegūstami no DT attēliem. Tomēr starp HU un
noteiktiem audu veidiem nav iespējama kartēšana, jo attiecības starp HU un elementu sastāvu
nav unikālas. Citiem vārdiem sakot, ir vairāki audu veidi ar vienādu HU. Tādēļ, ja specifiskā
vokselī tiek noteikts elementu sastāvs un ja HU ir mērīts, tikai lietojot DT, var rasties kļūdas.
Tā vietā iPlan Monte Carlo tiek lietota cita pieeja. Tās pamatā ir DT kalibrācijas līkne, kas tiek
lietota iPlan uzdevumā Virsmas segmentācija. Lietojot konversijas tabulu, kurā HU tiek salīdzināts
ar elektronu blīvumu (electron density - ED), DT specifiski HU skaitļi tiek pārvērsti audiem
specifiskos ED skaitļos. ED vērtības ir relatīvas attiecībā pret ūdeni. MC algoritms iekšēji šos ED
konvertē visos citos parametros, kas nepieciešami MC aprēķiniem. Tie, piemēram, ir masas
blīvumi, fotonu šķērsgriezumi, elektronu apstāšanās un izkliedes jaudas. Šī konversija tiek veikta
tieši, tas ir, bez papildu darbības, kurā tiktu aprēķināts elementu sastāvs. Plašāku informāciju par
šo pieeju var skatīt publikācijās par VMC/XVMC; atsauces atrodamas šeit: 329. lpp..
Ja konkrētā vokselī ir zināms masas blīvums ρ, kopējais šķērsgriezums, piem., Komptona
mijiedarbības vērtības μc(ρ,E) fotonam ar enerģiju E, tiek aprēķināts šādi:

μC ρ E,( ) ρ
ρW
------- fC ρ( ) μC

W E( )=

Funkcija μcw(E) ir tabulā apkopotas Komptona mijiedarbības ūdenī šķērsgriezuma vērtības, ρw ir
ūdens masas blīvums un funkcija fc(ρ) ir pielāgošanas funkcija, kas pamatota ar ķermeņa audu
analīzes ICRU šķērsgriezuma datiem (ICRU 1992). Koeficientu lietošana funkcijā, kas atkarīga
tikai no ρ vērtības, un otrā funkcijā, ņemot vērā tikai E vērtību, sniedz aptuvenu rezultātu. Tomēr
ICRU Report 46 (1992) datos ir norādīts, ka šis tuvinājums cilvēka audiem ir iespējams.

Audiem, kas nav cilvēka, piemēram, implantātiem, tas var nebūt pareizs. Tas var izraisīt
neprecīzu devas aprēķinu.
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Komptona šķērsgriezuma attiecība

30. att. parādīts Komptona mijiedarbības koeficients fc(ρ) kā visu materiālu masas blīvuma
funkcija ρ, izmantojot visus ICRU Report 46 materiālus.

31. att. 
Attēlā, kas redzams iepriekš, ir attēlota Komptona šķērsgriezuma attiecība pret visiem ICRU
report 46 minētajiem materiāliem (krustiņi). Līnija atspoguļo piemērotību šiem datiem. Šo funkciju
izmanto MC, lai aprēķinātu Komptona šķērsgriezumu.
30. att. redzamā līnija atspoguļo piemērotību šiem datiem. Tas tiek aprēķināts kā:

fc ρ( )
0.99 0.01ρ /ρw, ρ ρw≤+

0.85 0.15 ρ ρw⁄ , ρ ρw≥+



≈

Šo piemērotības funkciju izmanto MC, lai aprēķinātu Komptona šķērsgriezumu. Ir daži materiāli,
kuriem novirzes starp reālo šķērsgriezuma attiecību un derīguma funkciju ir vairāk nekā 1,5%.
Piemēram, tie ir tādi materiāli kā žultsakmeņi vai urīnceļu akmeņi. Turklāt dotajā vokselī pareizais
elementu sastāvs nav zināms. Ir zināms tikai HU daudzums, un dažādu materiālu sastāvs var
izraisīt vienādu HU. Tādēļ HU daudzums pats par sevi ir diezgan nenoteikts, tādējādi radot
derīguma funkcijas nenoteiktību. HU daudzuma nenoteiktības ietekme uz Monte Carlo
aprēķinātajiem devu sadalījumiem ir aprakstīta literatūrā (Vanderstraeten et al 2007). Eksistē
līdzīgas derīguma funkcijas, kas tiek izmantotas, lai aprēķinātu pāru ražošanu, fotoelektriskos
šķērsgriezumus, kā arī elektronu sadursmi un starojuma apstāšanās jaudu. To atkarība no masas
blīvuma, protams, atšķiras no fc(ρ).
Funkciju fc(ρ) izmanto arī, lai pārvērstu masas blīvuma ρ vērtības par elektronu blīvuma ne
vērtībām vai pretēji. Attiecība tiek aprēķināta kā:

ne ne
W ρ
ρw
------ fC ρ( )=

kur new ir elektronu blīvums ūdenī.

MC pacienta devas aprēķina dzinējs
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6.5 MC parametri

Vispārīgā informācija

Šīs programmatūras lietotājs var zināmā mērā ietekmēt MC devas aprēķina precizitāti, devas
aprēķina laiku un devas rezultāta veidu. To iespējams darīt, izmantojot Monte Carlo opcijas, kuras
tiek nodrošinātas lietojumprogrammā iPlan RT Dose. Iespējams ietekmēt četrus parametrus:
• telpiskā izšķirtspēja (mm);
• vidējā novirze (%);
• devas rezultāta veids („Dose to medium” vai „Dose to water”);
• MLC modelis („Accuracy optimized” vai „Speed optimized”).

Telpiskā izšķirtspēja

Telpiskā izšķirtspēja nosaka iekšējā MC devas aprēķina režģa izmēru. Tomēr tas nenozīmē, ka
galējais MC režģa izmērs ir precīzi vienāds ar šī parametra vērtību. MC vokseļi ir konstruēti,
apvienojot pikseļu skaitu (vesels skaitlis) no oriģinālā DT kuba. Tādēļ vokseļu galīgie izmēri ir tikai
aptuveni vienādi ar telpiskās izšķirtspējas parametru. 3 telpas virzieniem tie var atšķirties. Turklāt
tie var būt mazāki par sākotnējo pikseļu izmēriem. Šī parametra izvēle būtiski ietekmē
aprēķināšanas laiku. Šī parametra samazināšana par 2 faktoriem var palielināt aprēķināšanas
laiku par 6 faktoriem. Telpiskā izšķirtspēja ir ierobežota vērtībām starp 2 mm un 10 mm.
Starpplānošanas procesā lieliem audzējiem vai lieliem lauka izmēriem labāk ir lietot lielu vērtību,
piemēram, 5 mm. Tomēr galīgie devas aprēķini maziem audzējiem ir jāveic ar telpisko izšķirtspēju
2–3 mm.

Vidējā novirze

Vidējās novirzes parametrs nosaka daļiņu skaitu, kuru vēstures ir nepieciešamas, lai noteiktu
konkrēto novirzi starā procentuāli no tā stara maksimālās devas. Tā kā viss tiek normalizēts pret
staru, galīgā PTV novirze var būt mazāka. Piemēram, ja PTV ir 5 stari, kas pārklājas, un katram
staram ir aprēķināta 2% novirze, PTV novirze ir aptuveni 1%.
Apgabalos, kur stari nepārklājas, tā saglabājas 2%. Statistiskā novirze vokselī samazinās,
palielinot vēstures ierakstu skaitu Nhist kā:

1 Nhist( )

t.i., statistisko novirzi iespējams samazināt par 2 faktoriem, ja vēsturu skaits tiek palielināts par
4 faktoriem. Turklāt vēl aprēķināšanas laiks tiek samazināts par 4 faktoriem. Noklusējuma
iestatījumi ir 2%, galīgajam aprēķinam vajadzētu būt 1% vai mazākam.

Devas rezultāta veids

Lietojumprogramma iPlan RT Dose ļauj aprēķināt 2 dažādus devas veidus. Noklusējuma
iestatījums „Dose to medium” apzīmē reālo enerģijas devu, t.i., enerģiju, kas ir absorbēta mazā
audu elementā un dalīta ar audu elementa masas vērtību. Vērtība „Dose to water” apzīmē
enerģiju, kas ir absorbēta mazā ūdens dobumā un ir dalīta ar šī dobuma masu, ņemot vērā, ka
daži audi, piem., kauli, aptver dobumu (skatiet šeit: 32. att.). Vairumam cilvēka ķermeņa audu nav
redzama atšķirība starp vērtību „Dose to medium” un „Dose to water”. Tomēr kaulaudiem vērtība
„Dose to water” var būt par 15% lielāka salīdzinājumā ar vērtību „Dose to medium” (AAPM 2007).
Tas ir tādēļ, ka kaulaudi ir augsta blīvuma un ūdens dobumā izraisa lielāku sekundāro elektronu
plūsmu, attiecīgi izraisot augstāku devu salīdzinājumā ar gadījumu, kad dobums ir pildīts arī ar
kaulu. „Dose to water” vajadzētu izvēlēties, ja lietotājs vēlas uzzināt devu kaulu struktūras mīksto
audu šūnās (skatiet šeit: 32. att.).
Vērtību „Dose to water”Dw un „Dose to medium”DM attiecība tiek aprēķināta šādi:
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DW DM
S
ρ
--- 
 

M

W
=

kur (S/ρ)MW ir neierobežotās elektronu masas sadursmes apstāšanās jaudas ūdenī attiecība pret
vidējo fotonu stara spektra lielumu. Attiecība mīkstajiem audiem ar masas blīvumu apmēram
1,0 g/cm3 ir aptuveni 1,0. Kaulaudiem ar masas blīvumu līdz 2,0 g/cm3 tā palielinās līdz ~1,15.
32. att. ir attēlota vērtība „Dose to medium” pret „Dose to water”:

32. att. 
Vērtība „Dose to medium” ir jāaprēķina, ja lietotāju interesē vidējā deva visā vokselī. Vērtība
„Dose to water” ir jāaprēķina, ja lietotāju vairāk interesē deva mazo mīksto audu šūnās, kuras
aptver kaulu materiāls.

MLC modeļa precizitāte

MLC modeļa precizitāte var būt vai nu „Accuracy optimized”, vai „Speed optimized”. Opcijas
„Accuracy optimized” izmantošana nozīmē, ka MLC tiek modelēts ar pilnu mēles un rievas
konstrukciju. Tajā vērā tiks ņemtas gaisa spraugas starp blakus esoajām lapiņām. Opcijas „Speed
optimized”gadījumā šis faktors netiek ņemts vērā. Tajā tiek izmantots ideālais MLC modelis
(skatiet šeit: 163. lpp. un 30. att.). Tādēļ šī opcija saīsina aprēķināšanas laiku. 163. lpp. satur
detalizētāku informāciju par MLC modelēšanu.

Monte Carlo ierobežojumi

Monte Carlo devas aprēķina precizitāte ir atkarīga no definētās statistiskās novirzes.
Vērtībai, kas tiek izmantota galīgajā ārstēšanas plāna apstiprināšanā, ir jābūt pēc iespējas
zemākai un ne augstākai par 2%. Ir jāatceras, ka statistiskā novirze tiek definēta kā relatīva
pret ārstēšanas plāna augstāko devu. No tā secināms, ka devu vērtību nenoteiktība zemas
devas apgabalu OAR ir relatīvi augstāka par maksimālo OAR devu.

Vispārējie devas aprēķina ierobežojumi maziem ārstēšanas laukiem apkopoti šeit: 316.
lpp.. Šo ierobežojumu neievērošana var izraisīt aprēķinātās devas atšķirību no reālās
piegādātās devas par vairāk nekā 10%.

MC parametri
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7 MONTE CARLO:
VISPĀRĒJIE STARU DATU
MĒRĪJUMI

7.1 Darba sākšana

Šīs nodaļas mērķis

Šajā nodaļā ir atrodamas vispārējas instrukcijas par to, kā daudzlapiņu kolimatoriem iegūt staru
datus. Tas ir piemērots ārstēšanas plānošanai, izmantojot Monte Carlo devas algoritmu ar iPlan
RT Dose 4.0 vai jaunāku versiju.
MLC specifisko informāciju, tādu kā MLC un žokļa lauka izmērs, kas jālieto mērījumos, iespējams
atrast atbilstošajā kontrolsarakstā.

Lineārā paātrinātāja nodošana ekspluatācijā

Pirms lineārā paātrinātāja nodošanas ekspluatācijā jums ir jāiepazīstas ar valsts vietējiem vai
starptautiskiem noteikumiem par lineārā paātrinātāja nodošanu ekspluatācijā, piem., AAPM
TG-106 Report.
Šajā atskaitē ir sniegtas vadlīnijas un ieteikumi, kā pareizi izvēlēties fantomus un detektorus,
iestatīt fantomu datu iegūšanai ar skenēšanas datiem vai bez tiem, darbības specifiskai fotonu un
elektronu stara parametru iegūšanai un metodes mērījumu kļūdu samazināšanai (< 1%), staru
datu apstrāde un detektoru izmēra sadalījums, lai iegūtu precīzus profilus. Šajā TG-106 atskaitē
vēl ir atrodama īsa diskusija par jaunu tendenci Monte Carlo simulācijas metodēm, kas tiek
izmantotas fotonu un elektronu stara lietošanā. Šajā atskaitē aplūkotajām darbībām vajadzētu
palīdzēt kvalificētam medicīnas fiziķim veikt pilnīgu staru kopas datu mērīšanu vai datu
apakškopas pārbaudi pirms periodiskās kvalitātes nodrošināšanas mērījumu sākotnējās
lietošanas (Das et al 2008).

Definīcijas un saīsinājumi

Jēdziens Izskaidrojums

CAX Central Axis (Centrālā ass)

Linac Linear Accelerator (Lineārais paātrinātājs)

MLC Multileaf Collimator (Daudzlapiņu kolimators)

PDD Percentage Depth Dose (Dziļuma deva procentos)

SID Source-Isocenter Distance (Attālums no avota līdz izocentram,
1 000 mm)

SSD Attālums no avota līdz virsmai
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Priekšnosacījumi

Monte Carlo devas aprēķina algoritmu nevar izmantot bez Pencil Beam algoritma. Tādēļ, lai
varētu izmantot Monte Carlo devas aprēķina algoritmu, ir nepieciešams izmantot Pencil Beam
algoritmu. Papildu informāciju skatiet 69. lpp..

Mērījumu mērķis

Visi ūdenī un gaisā izmērītie dati netiek tieši izmantoti iPlan RT Monte Carlo devas aprēķinam.
Mērījumi, kas veikti gaisā, tiek izmantoti datu apstrādes laikā. Tie ir galvenokārt nepieciešami, lai
piemērotu novirzes no ideāli izlīdzinātā profila (ragi u.c.) un noteiktu dažādu fotonu avotu formas
un svarus. Šajā piemērošanā tiek ņemti vērā tilpuma efekti, kas rodas no kambara izmēra,
iekļaujot misiņa uzkrāšanās uzgali. Parametri, kas ietekmē fotonu avotu izmērus un profilu pusēnu
platumu, netiek piemēroti, izmantojot mērījumus gaisā, tie tiek piemēroti, izmantojot mazo lauku
profila skenēšanas rezultātus (SSD = 900 mm) ūdenī.
Enerģijas spektra parametri un elektronu piesārņojuma avota svars tiek piemērots, izmantojot
SSD = 1 000 mm, 100 x 100 mm² dziļuma devas līkni ūdenī. Devas/MU kalibrācija arī tiek
pielāgota, izmantojot šī lauka absolūto devu. Visi SSD = 900 mm dati (tostarp absolūtā deva) tiek
izmantoti salīdzinājumam ar fantoma devas aprēķiniem, t.i., galīgā lineārā paātrinātāja galvas
modeļa pārbaudei. Salīdzinājuma rezultāti tiek skicēti PDF failā. Lietotājam šis PDF fails kopā ar
piemēroto parametru failu (kas tiek saukts par Monte Carlo devas profilu) tiek nodrošināts
pārskatīšanai.

Mērījumu precizitāte

Mērījumi, kuri norādīti šajā lietotāja rokasgrāmatā, ir pietiekami, lai sasniegtu Brainlab devas
algoritmu specifisko precizitāti. Ja vēlaties uzlabot devas aprēķina precizitāti, veiciet mērījumus
īpaši uzmanīgi, atkārtojiet tos, izvēlieties labākos rezultātus (piem., ar zemāko troksni) un
aprēķiniet to vidējo aritmētisko. Lai gan lietot lauka izmēra pieaugumu, kas dziļumā vai radiālā
virzienā ir mazāks par ieteicamo, nav aizliegts, tomēr tas nozīmīgi neuzlabos devas precizitāti.

Brainlab devas algoritmu precizitāte ir tieši atkarīga no staru datu mērījumu precizitātes un
diapazona. Tādēļ ir jānodrošina, lai stara datu mērījumi aptver to lauku izmēru un dziļumu
diapazonu, kas tiks lietots sekojošajā ārstēšanas plānošanā. Tas ir īpaši svarīgi izkliedes
faktoru, radiālo profilu un dziļuma devas mērījumiem.

Lai iegūtu precīzus rezultātus, lineārais paātrinātājs un motorizētā ūdens tvertne ir jāiestata
īpaši uzmanīgi. Centrālā stara asij ir jābūt precīzi vertikālai, t.i., ortogonālai attiecībā pret
ūdens virsmu. Detektora kustību virzienam katrā gadījumā ir jābūt precīzi salāgotam ar
ūdens virsmu un ar centrālā stara asi.

Staru profila pārbaude

Slimnīcas fiziķa atbildība ir veikt katra no jauna izveidota vai modificēta staru profila (iekārtas
profila) atbilstošu pārbaudi. Tajā ir jāiekļauj visu ārstēšanas modalitāšu un ārstēšanas nosacījumu,
kas tiks lietoti klīniski, pārbaude no sākuma līdz galam. Attiecībā uz KN vienmēr ir jāņem vērā
attiecīgie vietējie valsts vai starptautiskie ieteikumi (piem., IAEA TRS-430).

Atbildība

Nosūtot izmērītos datus Brainlab, Brainlab nav iespējas pārbaudīt šādu vērtību pareizību:
• jebkuri dati, kas tiek saņemti no lietotāja;
• jebkuri dati, kas tiek atdoti lietotājam.

Jebkura Brainlab nodrošinātā atgriezeniskā saite vai ieteikumi saistībā ar saņemtajiem
datiem ir atkarīgi no saņemto datu pareizības. Ja saņemtie dati ir apstrādāti ar Brainlab un
atdoti lietotājam, tas nenozīmē, ka atdotie dati ir pareizi. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par
Brainlab atdoto datu pareizības un arī par visu Brainlab nodrošināto atgriezenisko saišu
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vai ieteikumu pareizības pārbaudīšanu. Pirms pacienta ārstēšanas sākšanas lietotājam ir
jāpārbauda Brainlab atdoto datu drošība un efektivitāte. Fakts, ka iekārta Brainlab ir
apstrādājusi konkrētus datus, neietekmē lietotājā vispārējo atbildību par galīgā stara
profila pareizību.

MONTE CARLO: VISPĀRĒJIE STARU DATU MĒRĪJUMI
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7.1.1 Ieteicamais aprīkojums

Aprīkojums

Iekārtas daļa Izskaidrojums

Motorizēta ūdens
tvertne

Izmantojot pietiekama izmēra motorizētu ūdens tvertni, tvertnei ir jāsniedzas
vismaz 50 mm uz visām pusēm no izmērītā lauka izmēra mērījuma dziļuma
līmenī. Tai ir jābūt vismaz 50 mm dziļākai par maksimālo mērījumu dziļumu.
Standarta lauka izmēram 400 x 400 mm2 līdz 350 mm dziļumam ir nepiecie-
šams fantoms, kura pamata laukums ir lielāks par 500 x 500 mm2, un ūdens
dziļums vismaz 400 mm.

Kalibrētais kam-
baris

Izmantojiet kalibrētu kambari: kalibrētu cilindrisku jonizācijas kambari, kura
dobuma tilpums ir vismaz 0,125 cm3, bet ne lielāks kā 0,6 cm3. Efektīvais
mērījuma punkts tiks noteikts, pamatojoties uz spēkā esošiem starptauti-
skiem dozimetrijas standartiem (piem., IAEA TRS-398) un detektora nodroši-
nātāja attiecīgajiem ieteikumiem.

Jonizācijas kam-
baris

Izmantojiet jonizācijas kambari - cilindrisku jonizācijas kambari ar dobuma til-
pumu 0,125 cm3 vai mazāku. Efektīvais mērījuma punkts tiks noteikts, pa-
matojoties uz spēkā esošiem starptautiskiem dozimetrijas standartiem
(piem., IAEA TRS-398) un detektora nodrošinātāja attiecīgajiem ieteiku-
miem.

Augstas izšķirt-
spējas detektors

Augstas izšķirtspējas profila mērījumiem un mazu lauku dozimetrijai izmanto-
jiet ļoti mazu detektoru. Brainlab iesaka lietot neekranētu stereotaktisku dio-
di.

Mazs uzkrāšanās
uzgalis

Mērījumiem gaisā izmantojiet mazu uzkrāšanās uzgali, kas izgatavots no mi-
siņa vai cita materiāla ar līdzīgu masas blīvumu. Uzkrāšanās uzgaļa bie-
zums:

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.≈≈

Ņemiet vērā, ka detektora jutīgums var būt atkarīgs no tā orientācijas. Ievērojiet
dozimetrijas iekārtas ražotāja nodrošinātos tehniskos datus un ieteikumus.

Darba sākšana
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7.2 Koordinātu sistēmas

Vispārīgā informācija

Šajā dokumentā aprakstītie mērījumi ir pamatoti uz tālāk attēloto koordinātu sistēmu.
• Visas garuma mērvienības ir norādītas milimetros (mm).
• Visiem mērījumiem kolimatora leņķim un gentrija leņķim ir jābūt iestatītam uz 0°.
• Lūdzu, ņemiet vērā MLC specifisko kontrolsarakstu (skatiet šeit: 177. lpp.).

Koordinātu sistēma

①

②

33. att. 

Nr. Iekārtas daļa

① Mērījumi gaisā

② Mērījumi ūdenī

Koordinātu sistēmas skaidrojums

Koordinātu sistēma atbilst fiksētai IEC 1217 sistēmai, bet tā ir rotēta par 180 ap X asi, t.i., Y un
Z norāda pretējos virzienos.

Mērījums Izskaidrojums

Gaiss

Visiem mērījumiem gaisā koordinātu sistēmas sākums neatrodas izocentrā,
bet mērķa nominālajā fotonu avota punktā, t.i., SID attālumā no izocentra, kā
norādīts iepriekš. Tas nozīmē, ka visiem mērījumiem gaisā (īpaši Z profiliem)
Z koordinātas ir jānorāda kā attālums līdz avota (fokusa) punktam milimetros.

Ūdens

Mērījumiem ūdenī koordinātu sistēma ir nedaudz atšķirīga. Šeit sākums atro-
das uz ūdens fantoma virsmas, t.i., dziļuma devas līknes tiek mērītas kā deva
uz dziļumu ūdenī milimetros. X, Y un Z virzieni ir tie paši. Šie virzieni ir neat-
karīgi no MLC montēšanas virziena. Tas nozīmē, ka iespējams gan MLC, ku-
ra lapiņas kustās X virzienā, gan MLC, kura lapiņas kustās Y virzienā.

MONTE CARLO: VISPĀRĒJIE STARU DATU MĒRĪJUMI

Tehniskais atsauces ceļvedis Pārsk. 1.8 Brainlab fizikas principi 173



7.3 Datu korekcija

Vispārīgā informācija

Lai mērījumu datu iegūšanas laikā izvairītos no mazām kļūdām, iespējama ierobežota daudzuma
datu korekcija. Tomēr šādas korekcijas ir jāveic uzmanīgi. Vienmēr ir labāk izvairīties no tādu
mērījumu datu korekcijas, kas nav jāmodificē.
Piemēram, lai ņemtu vērā mērījuma kļūdu izraisītās centrālās ass novirzes, ir noderīgi pārbīdīt
profilus par atbilstošo nobīdes no ass attālumu.
Vēl var būt noderīgi izmērītos profilus padarīt simetriskus, jo pielāgošanas algoritms pieņem, ka
profili ir simetriski. Vienmēr ir labāk, ja paātrinātājs var izgatavot simetrisku (vai gandrīz
simetrisku) un izlīdzinātu profilu.
Simetrijas piemērošanu nevajadzētu veikt pirms profilu centrēšanas (ņemot vērā centrālās ass
novirzes).

Datu formāts

Visi izmērītie dati (ūdenī un gaisā) ir jāievada Brainlab nodrošinātajā lietojumprogrammā Beam
Profile Editor, izmantojot vienumu Raw Data Input vai Physics Administration Monte Carlo
Raw Data režīmā. Galīgie faili (ar faila paplašinājumu *.xmcdat), kuros ietverta fotonu enerģijas
pilnīgu mērījumu kopa, ir jānosūta uz adresi radio.physics@brainlab.com.

Datu korekcija
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7.4 Staru kūļa datu mērījumi gaisā

Jonizācijas kambari

Lai gaisā visām fotonu enerģijām un dažādiem lauka izmēriem izmērītu X, Y un Z profilus,
izmantojiet jonizācijas kambari ar misiņa (vai tam līdzīga materiāla) uzkrāšanās uzgali. MLC lauka
izmēri tiek reģistrēti atbilstošajā kontrolsarakstā (177. lpp.). Ja iespējams, laukus kolimēt
vajadzētu tikai žokļiem, t.i., MLC lapiņām ir jābūt pilnīgi atvilktām. Ja tas nav iespējams (piem.,
Siemens un Elekta MLC), izmantojiet MLC kā žokļu pāri. Ja lineārajam paātrinātājam ir tikai MLC
(nav žokļu), piem., MHI, lauka kolimācijai izmantojiet MLC.

Uzkrāšanās uzgalis

Galvenais misiņa uzkrāšanās uzgaļa uzdevums gaisā veiktās skenēšanas laikā ir mērījumu
signālam noņemt lineārā paātrinātāja galvas radīto elektronu kontamināciju. Tādēļ uzgaļa
biezumam ir jābūt lielākam par šo elektronu maksimālo diapazonu.
No otras puses, profila skenēšanas, kas tiek veiktas gaisā, telpiskā izšķirtspēja samazinās; tā
kopā ar tilpuma vidējošanu lielāka sieniņas biezuma dēļ ietekmē mazā lauka, kas atrodas gaisā,
izvades faktora mērījumus. Tāpēc formula, kas norādīta šeit 172. lpp., tiek uzskatīta par
kompromisu starp abām prasībām. Ja uzkrāšanās uzgalis, kas atbilst šim ieteikumam, nav
pieejams, iespējams lietot uzgali, kura sieniņas ir biezākas, jo elektronu piesārņojuma noņemšana
ir svarīgāka par telpisko izšķirtspēju.

MLC un žokļa lauku formas

Katram lauka izmēram vienmēr nodrošiniet pareizo MLC un žokļa lauka formu. Ir jāizmēra tālāk
norādītie dati.
• Z profils (dziļuma deva) centrālajā asī (X = Y = 0) no aptuveni Z = 850 līdz Z = 1 150 (Z = 0:

atbilst fotonu avota nominālajam fokusam)
• 3 X profili, kas paredzēti Y = 0 un Z = 850, Z = 1 000, Z = 1 150
• 3 Y profili, kas paredzēti X = 0 un Z = 850, Z = 1 000, Z = 1 150
• Ja Z = 1 000, izvades gaisā faktori visiem lauka izmēriem tiek normalizēti pēc viena no

laukiem, parasti lielākā lauka (piem., 400 x 400 mm²) vai 100 x 100 mm² lauka
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7.5 Staru kūļa datu mērījumi ūdenī

Absolūtā deva

Absolūtā deva jāizmēra grejos uz vienu monitorvienību lauka izmēram 100 x 100 mm2 gan
SSD = 900 mm, gan SSD = 1 000 mm atsauces ūdens dziļumā, t.i., 100 mm dziļumā vai
maksimālās devas dziļumā. Šeit ir jāizmanto jonizācijas kambaris, kas ir kalibrēts absolūtās devas
mērījumiem. Gan žokļiem, gan MLC ir jākolimē lauks.

Mērījumi ūdenī (SSD = 1 000 mm)

X, Y un Z (dziļuma deva) profili ūdenī ir nepieciešami visām fotonu enerģijām un lauka izmēram
100 x 100 mm2 (ūdens fantoma attālums no avota līdz virsmai: SSD = 1 000 mm). Gan žokļiem,
gan MLC ir jākolimē lauki:
• Z profils (dziļuma deva) centrālajā asī (X = Y = 0), Z = 0: atbilst ūdens fantoma virsmai
• 3 X profili Y = 0 un maksimālās devas dziļums, Z = 100, Z = 200
• 3 Y profili X = 0 un maksimālās devas dziļums, Z = 100, Z = 200

Lai pareizi reproducētu pusēnu, X un Y profili ir jāmēra ar detektoru, kas ir pietiekami mazs
atbilstošajam lauka izmēram. Centrālās ass dziļuma devas līkne ir jāmēra ar jonizācijas kambari
vai diodes detektoru. Tas tiek lietots, lai noteiktu fotonu enerģijas sadalījumu un elektronu
piesārņojuma daudzumu.

Mērījumi ūdenī (SSD = 900 mm)

X, Y un Z (dziļuma deva) profili ūdenī ir nepieciešami visām fotonu enerģijām un dažādiem lauka
izmēriem (ūdens fantoma attālums no avota līdz virsmai): SSD = 900 mm). MLC lauka izmēri tiek
reģistrēti atbilstošajā kontrolsarakstā (177. lpp.). Gan žokļiem, gan MLC ir jākolimē lauki:
• Z profils (dziļuma deva) centrālajā asī (X = Y = 0), Z = 0: atbilst ūdens fantoma virsmai
• 3 X profili Y = 0 un maksimālās devas dziļums, Z = 100, Z = 200
• 3 Y profili X = 0 un maksimālās devas dziļums, Z = 100, Z = 200
• Ja Z = 100, izvades faktori visiem lauku izmēriem tiek normalizēti pēc 100 x 100 lauka ar

SSD = 900 mm
Lai pareizi reproducētu pusēnu, visi PDD, X un Y profili un izvades faktori ir jāmēra ar detektoru,
kas ir pietiekami mazs atbilstošajam lauka izmēram.
Liela lauka PDD un izvades koeficienti ir jāmēra, izmantojot vidēja vai liela tilpuma jonizācijas
kambari (0,1 cm3 – 0,6 cm3), lai izvairītos no enerģijas reakcijas izmaiņu efekta (skatiet pārskata
AAPM TG-106 Report (Das et al 2008) sadaļu III.D.5 un 1. attēlu.

Precizitātes nodrošināšana

Lai ūdens mērījumam nodrošinātu precīzu absorbēto devu, dozimetra lasījumam jāpiemēro
vairākas korekcijas, piem., stara kvalitāte (lineārā paātrinātāja enerģija), spiediens,
temperatūra un polaritāte. Ir jāņem vērā dokumentācija, kas tiek piegādāta kopā ar jūsu
dozimetrijas iekārtām, un jūsu valstī piemērojamie vietējie standarti.

Staru kūļa datu mērījumi ūdenī
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8 MONTE CARLO: STARU
DATU KONTROLSARAKSTI

8.1 Staru dati Elekta Beam Modulator

Kontrolsaraksts

PIEZĪME: Monte Carlo atbalsts šim MLC ir pieejams, sākot ar iPlan RT Dose 4.1 versiju
(nepieciešama licence). Režīmam bez izlīdzināšanas filtra ir nepieciešama sistēma iPlan
RT 4.5.4 vai jaunāka.
 

Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

CAX profili gaisā
MLC lauka izmēri: 16 x 16, 32 x 32, 48 x 48,
80 x 80, 104 x 96, 160 x 160, 50 x 160, 100 x 160,
210 x 48, 210 x 96
Z = 850 ... 1 150

10
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

175. lpp. ☐

X profili gaisā
MLC lauka izmēri: 16 x 16, 32 x 32, 48 x 48,
80 x 80, 104 x 96, 160 x 160, 50 x 160, 100 x 160,
210 x 48, 210 x 96;
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Y profili gaisā
MLC lauka izmēri: 16 x 16, 32 x 32, 48 x 48,
80 x 80, 104 x 96, 160 x 160, 50 x 160, 100 x 160,
210 x 48, 210 x 96;
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Izvades faktori gaisā
MLC lauka izmēri: 16 x 16, 32 x 32, 48 x 48,
80 x 80, 104 x 96, 160 x 160, 50 x 160, 100 x 160,
210 x 48, 210 x 96;
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

10
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā pret MU
MLC lauka izmērs: 104 × 96;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris 176. lpp. ☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā pret MU
MLC lauka izmērs: 104 x 96;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris ☐

CAX PDD ūdenī
MLC lauka izmērs: 104 x 96;
SSD = 1 000

1 Jonizācijas kam-
baris 176. lpp. ☐
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

X profili ūdenī
MLC lauka izmērs: 104 x 96;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Y profili ūdenī
MLC lauka izmērs: 104 x 96;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

CAX PDD ūdenī
MLC lauka izmēri: 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

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

176. lpp. ☐

X profili ūdenī
MLC lauka izmēri: 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

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Y profili ūdenī
MLC lauka izmēri: 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

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Izvades faktori ūdenī
MLC lauka izmēri: 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

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Staru dati Elekta Beam Modulator
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8.2 Iekārtas Elekta MLCi un MLCi2 staru dati

Kontrolsaraksts

PIEZĪME: Monte Carlo atbalsts MLCi ir pieejams, sākot ar iPlan RT Dose 4.1 versiju
(nepieciešama licence). Monte Carlo atbalsts MLCi2 ir pieejams, sākot ar iPlan RT Dose 4.5.3
versiju (nepieciešama licence). Režīmam bez izlīdzināšanas filtra ir nepieciešama sistēma iPlan
RT 4.5.4 vai jaunāka.
 

Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

CAX profili gaisā
MLC lauka izmēri: izmantojiet MLC kā X žokļu pāri.
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 40 x 400,
100 x 400, 400 x 40, 400 x 100
Z = 850 ... 1 150

11
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

175. lpp. ☐

X profili gaisā
MLC lauka izmēri: izmantojiet MLC kā X žokļu pāri.
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 40 x 400,
100 x 400, 400 x 40, 400 x 100;
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

33
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Y profili gaisā
MLC lauka izmēri: izmantojiet MLC kā X žokļu pāri.
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 40 x 400,
100 x 400, 400 x 40, 400 x 100;
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

33
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Izvades faktori gaisā
MLC lauka izmēri: izmantojiet MLC kā X žokļu pāri.
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 40 x 400,
100 x 400, 400 x 40, 400 x 100;
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

11
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā pret MU
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris 176. lpp. ☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā pret MU
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris ☐

CAX PDD ūdenī
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Jonizācijas kam-
baris 176. lpp. ☐

X profili ūdenī
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Y profili ūdenī
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

MONTE CARLO: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

CAX PDD ūdenī
MLC un žokļu lauku izmēri: 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

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

176. lpp. ☐

X profili ūdenī
MLC un žokļu lauku izmēri: 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

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Y profili ūdenī
MLC un žokļu lauku izmēri: 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

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Izvades faktori ūdenī
MLC un žokļu lauku izmēri: 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

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Iekārtas Elekta MLCi un MLCi2 staru dati
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8.3 Iekārtas Elekta Agility staru dati

Kontrolsaraksts

PIEZĪME: Monte Carlo atbalsts šim MLC ir pieejams, sākot ar iPlan RT Dose 4.5.3 versiju
(nepieciešama licence). Režīmam bez izlīdzināšanas filtra ir nepieciešama sistēma iPlan
RT 4.5.4 vai jaunāka.
 

Lai veiktu mērījumu, nelietojiet “guard leaves” (piem., papildu atvērto lapiņu pārus zem žokļa
blakus un tajā pašā fiziskajā stāvoklī kā pēdējā lapiņa laukā).

Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

CAX profili gaisā
MLC lauka izmēri: izmantojiet MLC kā X žokļu pāri.
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
Z = 850 … 1 150

11
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

175. lpp. ☐

X profili gaisā
MLC lauka izmēri: izmantojiet MLC kā X žokļu pāri.
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100;
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

33
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Y profili gaisā
MLC lauka izmēri: izmantojiet MLC kā X žokļu pāri.
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100;
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

33
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Izvades faktori gaisā
MLC lauka izmēri: izmantojiet MLC kā X žokļu pāri.
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100;
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

11
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā pret MU
MLC lauka izmērs: 100 x 100;
Y žokļu atvere: 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris 176. lpp. ☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā pret MU
MLC lauka izmērs: 100 x 100;
Y žokļu atvere: 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris ☐

CAX PDD ūdenī
MLC lauka izmērs: 100 x 100;
Y žokļu atvere: 100;
SSD = 1 000

1 Jonizācijas kam-
baris 176. lpp. ☐

X profili ūdenī
MLC lauka izmērs: 100 x 100;
Y žokļu atvere: 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

MONTE CARLO: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

Y profili ūdenī
MLC lauka izmērs: 100 x 100;
Y žokļu atvere: 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

CAX PDD ūdenī
MLC un žokļu lauku izmēri:
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

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

176. lpp. ☐

X profili ūdenī
MLC un žokļu lauku izmēri:
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

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Y profili ūdenī
MLC un žokļu lauku izmēri:
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

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Iekārtas Elekta Agility staru dati
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

Izvades faktori ūdenī
MLC un žokļu lauku izmēri:
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

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

MONTE CARLO: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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8.4 Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu
platums: 2,42 mm

Kontrolsaraksts

PIEZĪME: Monte Carlo atbalsts šim MLC ir pieejams, sākot ar iPlan RT Dose 4.5.4 versiju
(nepieciešama licence); nepieciešama integrācija ar Elekta/Mosaiq.
 

PIEZĪME: apex gadījumā kolimators parasti tiek pagriezts par 270°. Pretstatā šī staru kūļa datu
iegūšanai kolimatora leņķis jāiestata uz 0°. Šajā pozīcijā lapiņas pārvietojas gentrija galda
virzienā.
 

PIEZĪME: maksimālais MLC lauka izmērs ir 135,5 × 116 mm². Žokļa lauka lielums vienmēr tiek
fiksēts līdz 140 × 120 mm².
 

Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

CAX profili gaisā
MLC lauka izmēri: 19,4 × 19,4, 29 × 29,
58,1 × 58,1, 77,4 × 77,4, 96,8 × 96,8,
111,3 × 111,3, 58,1 × 111,3, 96,8 × 111,3,
135,5 × 58,1, 135,5 × 96,8
Z = 850 … 1 150

10
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

175. lpp. ☐

X profili gaisā
MLC lauka izmēri: 19,4 × 19,4, 29 × 29,
58,1 × 58,1, 77,4 × 77,4, 96,8 × 96,8,
111,3 × 111,3, 58,1 × 111,3, 96,8 × 111,3,
135,5 × 58,1, 135,5 × 96,8
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Y profili gaisā
MLC lauka izmēri: 19,4 × 19,4, 29 × 29,
58,1 × 58,1, 77,4 × 77,4, 96,8 × 96,8,
111,3 × 111,3, 58,1 × 111,3, 96,8 × 111,3,
135,5 × 58,1, 135,5 × 96,8
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Izvades faktori gaisā
MLC lauka izmēri: 19,4 × 19,4, 29 × 29,
58,1 × 58,1, 77,4 × 77,4, 96,8 × 96,8,
111,3 × 111,3, 58,1 × 111,3, 96,8 × 111,3,
135,5 × 58,1, 135,5 × 96,8
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

10
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā
pret MU
MLC lauka izmērs: 96,8 × 96,8
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris 176. lpp. ☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā
pret MU
MLC lauka izmērs: 96,8 × 96,8
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris ☐

CAX PDD ūdenī
MLC lauka izmērs: 96,8 × 96,8
SSD = 1 000

1 Jonizācijas kam-
baris 176. lpp. ☐

Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu platums: 2,42 mm
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

X profili ūdenī
MLC lauka izmērs: 96,8 × 96,8
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Y profili ūdenī
MLC lauka izmērs: 96,8 × 96,8;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

CAX PDD ūdenī
MLC lauka izmēri:
9,7 × 9,7
19,4 × 19,4
29 × 29
58,1 × 58,1
77,4 × 77,4
96,8 × 96,8
111,3 × 111,3
58,1 × 111,3
96,8 × 111,3
135,5 × 58,1
135,5 x 96,8
SSD = 900

11

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

176. lpp. ☐

X profili ūdenī
MLC lauka izmēri:
9,7 × 9,7
19,4 × 19,4
29 × 29
58,1 × 58,1
77,4 × 77,4
96,8 × 96,8
111,3 × 111,3
58,1 × 111,3
96,8 × 111,3
135,5 × 58,1
135,5 x 96,8
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Y profili ūdenī
MLC lauka izmēri:
9,7 × 9,7
19,4 × 19,4
29 × 29
58,1 × 58,1
77,4 × 77,4
96,8 × 96,8
111,3 × 111,3
58,1 × 111,3
96,8 × 111,3
135,5 × 58,1
135,5 x 96,8
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

MONTE CARLO: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

Izvades faktori ūdenī
MLC lauka izmēri:
9,7 × 9,7
19,4 × 19,4
29 × 29
58,1 × 58,1
77,4 × 77,4
96,8 × 96,8
111,3 × 111,3
58,1 × 111,3
96,8 × 111,3
135,5 × 58,1
135,5 x 96,8
SSD = 900; X = 0; Y = 0, Z = 100

11

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu platums: 2,42 mm
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8.5 Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu
platums: 2,43 mm

Kontrolsaraksts

PIEZĪME: Monte Carlo atbalsts šim MLC ir pieejams, sākot ar iPlan RT Dose 4.5.4 versiju
(nepieciešama licence); nepieciešama integrācija ar Elekta/Mosaiq.
 

PIEZĪME: apex gadījumā kolimators parasti tiek pagriezts par 270°. Pretstatā šī staru kūļa datu
iegūšanai kolimatora leņķis jāiestata uz 0°. Šajā pozīcijā lapiņas pārvietojas gentrija galda
virzienā.
 

PIEZĪME: maksimālais MLC lauka izmērs ir 136,5 × 116 mm². Žokļa lauka lielums vienmēr tiek
fiksēts līdz 140 × 120 mm².
 

Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

CAX profili gaisā
MLC lauka izmēri: 19,4 × 19,4,
29,2 × 29,2, 58,3 × 58,3, 77,8 × 77,8,
97,2 × 97,2, 111,8 × 111,8, 58,3 × 111,8,
97,2 × 111,8, 136,1 × 58,3, 136,1 × 97,2
Z = 850 … 1 150

10
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

175. lpp. ☐

X profili gaisā
MLC lauka izmēri: 19,4 × 19,4,
29,2 × 29,2, 58,3 × 58,3, 77,8 × 77,8,
97,2 × 97,2, 111,8 × 111,8, 58,3 × 111,8,
97,2 × 111,8, 136,1 × 58,3, 136,1 × 97,2
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Y profili gaisā
MLC lauka izmēri: 19,4 × 19,4,
29,2 × 29,2, 58,3 × 58,3, 77,8 × 77,8,
97,2 × 97,2, 111,8 × 111,8, 58,3 × 111,8,
97,2 × 111,8, 136,1 × 58,3, 136,1 × 97,2
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Izvades faktori gaisā
MLC lauka izmēri: 19,4 × 19,4,
29,2 × 29,2, 58,3 × 58,3, 77,8 × 77,8,
97,2 × 97,2, 111,8 × 111,8, 58,3 × 111,8,
97,2 × 111,8, 136,1 × 58,3, 136,1 × 97,2
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

10
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā
pret MU
MLC lauka izmērs: 97,2 × 97,2
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris 176. lpp. ☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā
pret MU
MLC lauka izmērs: 97,2 × 97,2
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris ☐

CAX PDD ūdenī
MLC lauka izmērs: 97,2 × 97,2
SSD = 1 000

1 Jonizācijas kam-
baris 176. lpp. ☐

MONTE CARLO: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

X profili ūdenī
MLC lauka izmērs: 97,2 × 97,2
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Y profili ūdenī
MLC lauka izmērs: 97,2 × 97,2;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

CAX PDD ūdenī
MLC lauka izmēri:
9,7 × 9,7
19,4 × 19,4
29,2 × 29,2
58,3 × 58,3
77,8 × 77,8
97,2 × 97,2
111,8 × 111,8
58,3 × 111,8
97,2 × 111,8
136,1 × 58,3
136,1 x 97,2
SSD = 900

11

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

176. lpp. ☐

X profili ūdenī
MLC lauka izmēri:
9,7 × 9,7
19,4 × 19,4
29,2 × 29,2
58,3 × 58,3
77,8 × 77,8
97,2 × 97,2
111,8 × 111,8
58,3 × 111,8
97,2 × 111,8
136,1 × 58,3
136,1 x 97,2
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Y profili ūdenī
MLC lauka izmēri:
9,7 × 9,7
19,4 × 19,4
29,2 × 29,2
58,3 × 58,3
77,8 × 77,8
97,2 × 97,2
111,8 × 111,8
58,3 × 111,8
97,2 × 111,8
136,1 × 58,3
136,1 x 97,2
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu platums: 2,43 mm
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

Izvades faktori ūdenī
MLC lauka izmēri:
9,7 × 9,7
19,4 × 19,4
29,2 × 29,2
58,3 × 58,3
77,8 × 77,8
97,2 × 97,2
111,8 × 111,8
58,3 × 111,8
97,2 × 111,8
136,1 × 58,3
136,1 x 97,2
SSD = 900; X = 0; Y = 0, Z = 100

11

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

MONTE CARLO: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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8.6 Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu
platums: 2,44 mm

Kontrolsaraksts

PIEZĪME: Monte Carlo atbalsts šim MLC ir pieejams, sākot ar iPlan RT Dose 4.5.4 versiju
(nepieciešama licence); nepieciešama integrācija ar Elekta/Mosaiq.
 

PIEZĪME: apex gadījumā kolimators parasti tiek pagriezts par 270°. Pretstatā šī staru kūļa datu
iegūšanai kolimatora leņķis jāiestata uz 0°. Šajā pozīcijā lapiņas pārvietojas gentrija galda
virzienā.
 

PIEZĪME: maksimālais MLC lauka izmērs ir 136,6 × 116 mm². Žokļa lauka lielums vienmēr tiek
fiksēts līdz 140 × 120 mm².
 

Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

CAX profili gaisā
MLC lauka izmēri: 19,5 × 19,5,
29,3 × 29,3, 58,6 × 58,6, 78,1 × 78,1,
97,6 × 97,6, 112,2 × 112,2, 58,6 × 112,2,
97,6 × 112,2, 136,6 × 58,6, 136,6 × 97,6
Z = 850 … 1 150

10
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

175. lpp. ☐

X profili gaisā
MLC lauka izmēri: 19,5 × 19,5,
29,3 × 29,3, 58,6 × 58,6, 78,1 × 78,1,
97,6 × 97,6, 112,2 × 112,2, 58,6 × 112,2,
97,6 × 112,2, 136,6 × 58,6, 136,6 × 97,6
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Y profili gaisā
MLC lauka izmēri: 19,5 × 19,5,
29,3 × 29,3, 58,6 × 58,6, 78,1 × 78,1,
97,6 × 97,6, 112,2 × 112,2, 58,6 × 112,2,
97,6 × 112,2, 136,6 × 58,6, 136,6 × 97,6
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Izvades faktori gaisā
MLC lauka izmēri: 19,5 × 19,5,
29,3 × 29,3, 58,6 × 58,6, 78,1 × 78,1,
97,6 × 97,6, 112,2 × 112,2, 58,6 × 112,2,
97,6 × 112,2, 136,6 × 58,6, 136,6 × 97,6
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

10
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā
pret MU
MLC lauka izmērs: 97,6 × 97,6
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris 176. lpp. ☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā
pret MU
MLC lauka izmērs: 97,6 × 97,6
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris ☐

CAX PDD ūdenī
MLC lauka izmērs: 97,6 × 97,6
SSD = 1 000

1 Jonizācijas kam-
baris 176. lpp. ☐

Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu platums: 2,44 mm
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

X profili ūdenī
MLC lauka izmērs: 97,6 × 97,6
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Y profili ūdenī
MLC lauka izmērs: 97,6 × 97,6;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

CAX PDD ūdenī
MLC lauka izmēri:
9,8 × 9,8
19,5 × 19,5
29,3 × 29,3
58,6 × 58,6
78,1 × 78,1
97,6 × 97,6
112,2 × 112,2
58,6 × 112,2
97,6 × 112,2
136,6 × 58,6
136,6 x 97,6
SSD = 900

11

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

176. lpp. ☐

X profili ūdenī
MLC lauka izmēri:
9,8 × 9,8
19,5 × 19,5
29,3 × 29,3
58,6 × 58,6
78,1 × 78,1
97,6 × 97,6
112,2 × 112,2
58,6 × 112,2
97,6 × 112,2
136,6 × 58,6
136,6 x 97,6
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Y profili ūdenī
MLC lauka izmēri:
9,8 × 9,8
19,5 × 19,5
29,3 × 29,3
58,6 × 58,6
78,1 × 78,1
97,6 × 97,6
112,2 × 112,2
58,6 × 112,2
97,6 × 112,2
136,6 × 58,6
136,6 x 97,6
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

MONTE CARLO: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

Izvades faktori ūdenī
MLC lauka izmēri:
9,8 × 9,8
19,5 × 19,5
29,3 × 29,3
58,6 × 58,6
78,1 × 78,1
97,6 × 97,6
112,2 × 112,2
58,6 × 112,2
97,6 × 112,2
136,6 × 58,6
136,6 x 97,6
SSD = 900; X = 0; Y = 0, Z = 100

11

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu platums: 2,44 mm
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8.7 Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu
platums: 2,45 mm

Kontrolsaraksts

PIEZĪME: Monte Carlo atbalsts šim MLC ir pieejams, sākot ar iPlan RT Dose 4.5.4 versiju
(nepieciešama licence); nepieciešama integrācija ar Elekta/Mosaiq.
 

PIEZĪME: apex gadījumā kolimators parasti tiek pagriezts par 270°. Pretstatā šī staru kūļa datu
iegūšanai kolimatora leņķis jāiestata uz 0°. Šajā pozīcijā lapiņas pārvietojas gentrija galda
virzienā.
 

PIEZĪME: Maksimālais MLC lauka izmērs ir 137,2 × 116 mm². Žokļa lauka lielums vienmēr tiek
fiksēts līdz 140 × 120 mm².
 

Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

CAX profili gaisā
MLC lauka izmēri: 19,6 × 19,6,
29,4 × 29,4, 58,8 × 58,8, 78,4 × 78,4,
98 × 98, 112,7 × 112,7, 58,8 × 112,7,
98 × 112,7, 137,2 × 58,8, 137,2 × 98
Z = 850 … 1 150

10
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

175. lpp. ☐

X profili gaisā
MLC lauka izmēri: 19,6 × 19,6,
29,4 × 29,4, 58,8 × 58,8, 78,4 × 78,4,
98 × 98, 112,7 × 112,7, 58,8 × 112,7,
98 × 112,7, 137,2 × 58,8, 137,2 × 98
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Y profili gaisā
MLC lauka izmēri: 19,6 × 19,6,
29,4 × 29,4, 58,8 × 58,8, 78,4 × 78,4,
98 × 98, 112,7 × 112,7, 58,8 × 112,7,
98 × 112,7, 137,2 × 58,8, 137,2 × 98
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Izvades faktori gaisā
MLC lauka izmēri: 19,6 × 19,6,
29,4 × 29,4, 58,8 × 58,8, 78,4 × 78,4,
98 × 98, 112,7 × 112,7, 58,8 × 112,7,
98 × 112,7, 137,2 × 58,8, 137,2 × 98
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

10
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā
pret MU
MLC lauka izmērs: 98 × 98
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris 176. lpp. ☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā
pret MU
MLC lauka izmērs: 98 × 98
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris ☐

CAX PDD ūdenī
MLC lauka izmērs: 98 × 98
SSD = 1 000

1 Jonizācijas kam-
baris 176. lpp. ☐

MONTE CARLO: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

X profili ūdenī
MLC lauka izmērs: 98 × 98
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Y profili ūdenī
MLC lauka izmērs: 98 × 98
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

CAX PDD ūdenī
MLC lauka izmēri:
9,8 × 9,8
19,6 × 19,6
29,4 × 29,4
58,8 × 58,8
78,4 × 78,4
98 × 98
112,7 × 112,7
58,8 × 112,7
98 × 112,7
137,2 × 58,8
137,2 x 98
SSD = 900

11

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

176. lpp. ☐

X profili ūdenī
MLC lauka izmēri:
9,8 × 9,8
19,6 × 19,6
29,4 × 29,4
58,8 × 58,8
78,4 × 78,4
98 × 98
112,7 × 112,7
58,8 × 112,7
98 × 112,7
137,2 × 58,8
137,2 x 98
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Y profili ūdenī
MLC lauka izmēri:
9,8 × 9,8
19,6 × 19,6
29,4 × 29,4
58,8 × 58,8
78,4 × 78,4
98 × 98
112,7 × 112,7
58,8 × 112,7
98 × 112,7
137,2 × 58,8
137,2 x 98
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu platums: 2,45 mm
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

Izvades faktori ūdenī
MLC lauka izmēri:
9,8 × 9,8
19,6 × 19,6
29,4 × 29,4
58,8 × 58,8
78,4 × 78,4
98 × 98
112,7 × 112,7
58,8 × 112,7
98 × 112,7
137,2 × 58,8
137,2 x 98
SSD = 900; X = 0; Y = 0, Z = 100

11

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

MONTE CARLO: STARU DATU KONTROLSARAKSTI

Tehniskais atsauces ceļvedis Pārsk. 1.8 Brainlab fizikas principi 195



8.8 Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu
platums: 2,46 mm

Kontrolsaraksts

PIEZĪME: Monte Carlo atbalsts šim MLC ir pieejams, sākot ar iPlan RT Dose 4.5.4 versiju
(nepieciešama licence); nepieciešama integrācija ar Elekta/Mosaiq.
 

PIEZĪME: apex gadījumā kolimators parasti tiek pagriezts par 270°. Pretstatā šī staru kūļa datu
iegūšanai kolimatora leņķis jāiestata uz 0°. Šajā pozīcijā lapiņas pārvietojas gentrija galda
virzienā.
 

PIEZĪME: Maksimālais MLC lauka izmērs ir 137,8 × 116 mm². Žokļa lauka lielums vienmēr tiek
fiksēts līdz 140 × 120 mm².
 

Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

CAX profili gaisā
MLC lauka izmēri: 19,7 × 19,7,
29,5 × 29,5, 59 × 59, 78,7 × 78,7,
98,4 × 98,4, 113,2 × 113,2, 59 × 113,2,
98,4 × 113,2, 137,8 × 59, 137,8 × 98,4
Z = 850 … 1 150

10
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

175. lpp. ☐

X profili gaisā
MLC lauka izmēri: 19,7 × 19,7,
29,5 × 29,5, 59 × 59, 78,7 × 78,7,
98,4 × 98,4, 113,2 × 113,2, 59 × 113,2,
98,4 × 113,2, 137,8 × 59, 137,8 × 98,4
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Y profili gaisā
MLC lauka izmēri: 19,7 × 19,7,
29,5 × 29,5, 59 × 59, 78,7 × 78,7,
98,4 × 98,4, 113,2 × 113,2, 59 × 113,2,
98,4 × 113,2, 137,8 × 59, 137,8 × 98,4
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Izvades faktori gaisā
MLC lauka izmēri: 19,7 × 19,7,
29,5 × 29,5, 59 × 59, 78,7 × 78,7,
98,4 × 98,4, 113,2 × 113,2, 59 × 113,2,
98,4 × 113,2, 137,8 × 59, 137,8 × 98,4
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

10
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā
pret MU
MLC lauka izmērs: 98,4 × 98,4
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris 176. lpp. ☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā
pret MU
MLC lauka izmērs: 98,4 × 98,4
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris ☐

CAX PDD ūdenī
MLC lauka izmērs: 98,4 × 98,4
SSD = 1 000

1 Jonizācijas kam-
baris 176. lpp. ☐

Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu platums: 2,46 mm
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

X profili ūdenī
MLC lauka izmērs: 98,4 × 98,4;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Y profili ūdenī
MLC lauka izmērs: 98,4 × 98,4
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

CAX PDD ūdenī
MLC lauka izmēri:
9,8 × 9,8
19,7 × 19,7
29,5 × 29,5
59 × 59
78,7 × 78,7
98,4 × 98,4
113,2 × 113,2
59 × 113,2
98,4 × 113,2
137,8 × 59
137,8 x 98,4
SSD = 900

11

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

176. lpp. ☐

X profili ūdenī
MLC lauka izmēri:
9,8 × 9,8
19,7 × 19,7
29,5 × 29,5
59 × 59
78,7 × 78,7
98,4 × 98,4
113,2 × 113,2
59 × 113,2
98,4 × 113,2
137,8 × 59
137,8 x 98,4
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Y profili ūdenī
MLC lauka izmēri:
9,8 × 9,8
19,7 × 19,7
29,5 × 29,5
59 × 59
78,7 × 78,7
98,4 × 98,4
113,2 × 113,2
59 × 113,2
98,4 × 113,2
137,8 × 59
137,8 x 98,4
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

MONTE CARLO: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

Izvades faktori ūdenī
MLC lauka izmēri:
9,8 × 9,8
19,7 × 19,7
29,5 × 29,5
59 × 59
78,7 × 78,7
98,4 × 98,4
113,2 × 113,2
59 × 113,2
98,4 × 113,2
137,8 × 59
137,8 x 98,4
SSD = 900; X = 0; Y = 0, Z = 100

11

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu platums: 2,46 mm
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8.9 Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu
platums: 2,47 mm

Kontrolsaraksts

PIEZĪME: Monte Carlo atbalsts šim MLC ir pieejams, sākot ar iPlan RT Dose 4.5.4 versiju
(nepieciešama licence); nepieciešama integrācija ar Elekta/Mosaiq.
 

PIEZĪME: apex gadījumā kolimators parasti tiek pagriezts par 270°. Pretstatā šī staru kūļa datu
iegūšanai kolimatora leņķis jāiestata uz 0°. Šajā pozīcijā lapiņas pārvietojas gentrija galda
virzienā.
 

PIEZĪME: Maksimālais MLC lauka izmērs ir 138,3 × 116 mm². Žokļa lauka lielums vienmēr tiek
fiksēts līdz 140 × 120 mm².
 

Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

CAX profili gaisā
MLC lauka izmēri: 19,8 × 19,8,
29,6 × 29,6, 59,3 × 59,3, 79 × 79,
98,8 × 98,8, 113,6 × 113,6, 59,3 × 113,6,
98,8 × 113,6, 138,3 × 59,3, 138,3 × 98,8
Z = 850 … 1 150

10
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

175. lpp. ☐

X profili gaisā
MLC lauka izmēri: 19,8 × 19,8,
29,6 × 29,6, 59,3 × 59,3, 79 × 79,
98,8 × 98,8, 113,6 × 113,6, 59,3 × 113,6,
98,8 × 113,6, 138,3 × 59,3, 138,3 × 98,8
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Y profili gaisā
MLC lauka izmēri: 19,8 × 19,8,
29,6 × 29,6, 59,3 × 59,3, 79 × 79,
98,8 × 98,8, 113,6 × 113,6, 59,3 × 113,6,
98,8 × 113,6, 138,3 × 59,3, 138,3 × 98,8
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Izvades faktori gaisā
MLC lauka izmēri: 19,8 × 19,8,
29,6 × 29,6, 59,3 × 59,3, 79 × 79,
98,8 × 98,8, 113,6 × 113,6, 59,3 × 113,6,
98,8 × 113,6, 138,3 × 59,3, 138,3 × 98,8
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

10
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā
pret MU
MLC lauka izmērs: 98,8 × 98,8
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris 176. lpp. ☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā
pret MU
MLC lauka izmērs: 98,8 × 98,8
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris ☐

CAX PDD ūdenī
MLC lauka izmērs: 98,8 × 98,8
SSD = 1 000

1 Jonizācijas kam-
baris 176. lpp. ☐

MONTE CARLO: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

X profili ūdenī
MLC lauka izmērs: 98,8 × 98,8;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Y profili ūdenī
MLC lauka izmērs: 98,8 × 98,8
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

CAX PDD ūdenī
MLC lauka izmēri:
9,9 × 9,9
19,8 × 19,8
29,6 × 29,6
59,3 × 59,3
79 × 79
98,8 × 98,8
113,6 × 113,6
59,3 × 113,6
98,8 × 113,6
138,3 × 59,3
138,3 x 98,8
SSD = 900

11

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

176. lpp. ☐

X profili ūdenī
MLC lauka izmēri:
9,9 × 9,9
19,8 × 19,8
29,6 × 29,6
59,3 × 59,3
79 × 79
98,8 × 98,8
113,6 × 113,6
59,3 × 113,6
98,8 × 113,6
138,3 × 59,3
138,3 x 98,8
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Y profili ūdenī
MLC lauka izmēri:
9,9 × 9,9
19,8 × 19,8
29,6 × 29,6
59,3 × 59,3
79 × 79
98,8 × 98,8
113,6 × 113,6
59,3 × 113,6
98,8 × 113,6
138,3 × 59,3
138,3 x 98,8
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu platums: 2,47 mm
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

Izvades faktori ūdenī
MLC lauka izmēri:
9,9 × 9,9
19,8 × 19,8
29,6 × 29,6
59,3 × 59,3
79 × 79
98,8 × 98,8
113,6 × 113,6
59,3 × 113,6
98,8 × 113,6
138,3 × 59,3
138,3 x 98,8
SSD = 900; X = 0; Y = 0, Z = 100

11

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

MONTE CARLO: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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8.10 Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu
platums: 2,48 mm

Kontrolsaraksts

PIEZĪME: Monte Carlo atbalsts šim MLC ir pieejams, sākot ar iPlan RT Dose 4.5.4 versiju
(nepieciešama licence); nepieciešama integrācija ar Elekta/Mosaiq.
 

PIEZĪME: apex gadījumā kolimators parasti tiek pagriezts par 270°. Pretstatā šī staru kūļa datu
iegūšanai kolimatora leņķis jāiestata uz 0°. Šajā pozīcijā lapiņas pārvietojas gentrija galda
virzienā.
 

PIEZĪME: Maksimālais MLC lauka izmērs ir 138,88 × 116 mm². Žokļa lauka lielums vienmēr tiek
fiksēts līdz 140 × 120 mm².
 

Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

CAX profili gaisā
MLC lauka izmēri: 19,8 × 19,8,
29,8 × 29,8, 59,5 × 59,5, 79,4 × 79,4,
99,2 × 99,2, 114,1 × 114,1, 59,5 × 114,1,
99,2 × 114,1, 138,9 × 59,5, 138,9 × 99,2
Z = 850 … 1 150

10
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

175. lpp. ☐

X profili gaisā
MLC lauka izmēri: 19,8 × 19,8,
29,8 × 29,8, 59,5 × 59,5, 79,4 × 79,4,
99,2 × 99,2, 114,1 × 114,1, 59,5 × 114,1,
99,2 × 114,1, 138,9 × 59,5, 138,9 × 99,2
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Y profili gaisā
MLC lauka izmēri: 19,8 × 19,8,
29,8 × 29,8, 59,5 × 59,5, 79,4 × 79,4,
99,2 × 99,2, 114,1 × 114,1, 59,5 × 114,1,
99,2 × 114,1, 138,9 × 59,5, 138,9 × 99,2
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Izvades faktori gaisā
MLC lauka izmēri: 19,8 × 19,8,
29,8 × 29,8, 59,5 × 59,5, 79,4 × 79,4,
99,2 × 99,2, 114,1 × 114,1, 59,5 × 114,1,
99,2 × 114,1, 138,9 × 59,5, 138,9 × 99,2
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

10
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā
pret MU
MLC lauka izmērs: 99,2 × 99,2
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris 176. lpp. ☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā
pret MU
MLC lauka izmērs: 99,2 × 99,2
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris ☐

CAX PDD ūdenī
MLC lauka izmērs: 99,2 × 99,2
SSD = 1 000

1 Jonizācijas kam-
baris 176. lpp. ☐

Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu platums: 2,48 mm
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

X profili ūdenī
MLC lauka izmērs: 99,2 × 99,2;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Y profili ūdenī
MLC lauka izmērs: 99,2 × 99,2
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

CAX PDD ūdenī
MLC lauka izmēri:
9,9 × 9,9
19,8 × 19,8
29,8 × 29,8
59,5 × 59,5
79,4 × 79,4
99,2 × 99,2
114,1 × 114,1
59,5 × 114,1
99,2 × 114,1
138,9 × 59,5
138,9 x 99,2
SSD = 900

11

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

176. lpp. ☐

X profili ūdenī
MLC lauka izmēri:
9,9 × 9,9
19,8 × 19,8
29,8 × 29,8
59,5 × 59,5
79,4 × 79,4
99,2 × 99,2
114,1 × 114,1
59,5 × 114,1
99,2 × 114,1
138,9 × 59,5
138,9 x 99,2
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Y profili ūdenī
MLC lauka izmēri:
9,9 × 9,9
19,8 × 19,8
29,8 × 29,8
59,5 × 59,5
79,4 × 79,4
99,2 × 99,2
114,1 × 114,1
59,5 × 114,1
99,2 × 114,1
138,9 × 59,5
138,9 x 99,2
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

33

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

MONTE CARLO: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

Izvades faktori ūdenī
MLC lauka izmēri:
9,9 × 9,9
19,8 × 19,8
29,8 × 29,8
59,5 × 59,5
79,4 × 79,4
99,2 × 99,2
114,1 × 114,1
59,5 × 114,1
99,2 × 114,1
138,9 × 59,5
138,9 x 99,2
SSD = 900; X = 0; Y = 0, Z = 100

11

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Staru kūļa dati sistēmai Elekta Apex, lapiņu platums: 2,48 mm
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8.11 MHI MLC 60 staru dati

Kontrolsaraksts

PIEZĪME: Monte Carlo atbalsts šim MLC ir pieejams, sākot ar iPlan RT Dose 4.1 versiju
(nepieciešama licence).
 

Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

CAX profili gaisā
MLC lauku izmēri: 20 × 20, 30 × 30, 50 × 50,
70 × 70, 100 × 100, 150 × 150, 50 × 150,
100 × 150, 150 × 50, 150 × 100
Z = 850 ... 1 150

10
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

175. lpp. ☐

X profili gaisā
MLC lauka izmēri: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 100 x 150,
150 x 50, 150 x 100
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Y profili gaisā
MLC lauka izmēri: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 100 x 150,
150 x 50, 150 x 100
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Izvades faktori gaisā
MLC lauka izmēri: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 100 x 150,
150 x 50, 150 x 100
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

10
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā pret MU
MLC lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris 176. lpp. ☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā pret MU
MLC lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris ☐

CAX PDD ūdenī
MLC lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Jonizācijas kam-
baris 176. lpp. ☐

X profili ūdenī
MLC lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Y profili ūdenī
MLC lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

CAX PDD ūdenī
MLC lauka izmēri: 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

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

176. lpp. ☐

MONTE CARLO: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

X profili ūdenī
MLC lauka izmēri: 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

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Y profili ūdenī
MLC lauka izmēri: 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

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Izvades faktori ūdenī
MLC lauka izmēri: 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

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

MHI MLC 60 staru dati
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8.12 Novalis/Brainlab m3 staru dati (Varian, Elekta,
Siemens Mevatron, Primus, Oncor 82 lapiņu
MLC)

Kontrolsaraksts

PIEZĪME: Monte Carlo atbalsts šim MLC ir pieejams, sākot ar iPlan RT Dose 4.1 versiju
(nepieciešama licence). Režīmam bez izlīdzināšanas filtra ir nepieciešama sistēma iPlan
RT 4.5.4 vai jaunāka.
 

Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

CAX profili gaisā
MLC lauka izmēri: pilnīgi atvilkti
Žokļu lauka izmēri: 18 x 18, 24 x 24, 42 x 42,
60 x 60, 80 x 80, 98 x 98, 24 x 98, 42 x 98,
100 x 24, 98 x 42
Z = 850 ... 1 150

10
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

175. lpp. ☐

X profili gaisā
MLC lauka izmēri: pilnīgi atvilkti
Žokļu lauka izmēri: 18 x 18, 24 x 24, 42 x 42,
60 x 60, 80 x 80, 98 x 98, 24 x 98, 42 x 98,
98 x 24, 98 x 42
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Y profili gaisā
MLC lauka izmēri: pilnīgi atvilkti
Žokļu lauka izmēri: 18 x 18, 24 x 24, 42 x 42,
60 x 60, 80 x 80, 98 x 98, 24 x 98, 42 x 98,
98 x 24, 98 x 42
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Izvades faktori gaisā
MLC lauka izmēri: pilnīgi atvilkti
Žokļu lauka izmēri: 18 x 18, 24 x 24, 42 x 42,
60 x 60, 80 x 80, 98 x 98, 24 x 98, 42 x 98,
98 x 24, 98 x 42
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

10
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā pret MU
MLC lauka izmērs: 100 x 100;
Žokļu lauka izmērs: 98 x 98
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris 176. lpp. ☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā pret MU
MLC lauka izmērs: 100 x 100;
Žokļu lauka izmērs: 98 x 98
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris ☐

CAX PDD ūdenī
MLC lauka izmērs: 100 x 100;
Žokļu lauka izmērs: 98 x 98
SSD = 1 000

1 Jonizācijas kam-
baris 176. lpp. ☐

MONTE CARLO: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

X profili ūdenī
MLC lauka izmērs: 100 x 100;
Žokļu lauka izmērs: 98 x 98
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Y profili ūdenī
MLC lauka izmērs: 100 x 100;
Žokļu lauka izmērs: 98 x 98
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

CAX PDD ūdenī
MLC (žokļa) lauka izmēri:
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

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

176. lpp. ☐

X profili ūdenī
MLC (žokļa) lauka izmēri:
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

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Novalis/Brainlab m3 staru dati (Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus, Oncor 82 lapiņu MLC)

208 Tehniskais atsauces ceļvedis Pārsk. 1.8 Brainlab fizikas principi



Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

Y profili ūdenī
MLC (žokļa) lauka izmēri:
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

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Izvades faktori ūdenī
MLC (žokļa) lauka izmēri:
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

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

MONTE CARLO: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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8.13 Brainlab m3 uz Siemens Oncor 160/Artiste staru
dati

Kontrolsaraksts

PIEZĪME: Monte Carlo atbalsts šim MLC ir pieejams, sākot ar iPlan RT Dose 4.1 versiju
(nepieciešama licence). Režīmam bez izlīdzināšanas filtra ir nepieciešama sistēma iPlan
RT 4.5.4 vai jaunāka.
 

Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

CAX profili gaisā
MLC lauka izmēri: pilnīgi atvilkti
Žokļu lauka izmēri: 18 x 18, 24 x 24, 42 x 42,
60 x 60, 80 x 80, 98 x 94, 24 x 94, 42 x 94, 98 x 24,
98 x 42
Z = 850 ... 1 150

10
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

175. lpp. ☐

X profili gaisā
MLC lauka izmēri: pilnīgi atvilkti
Žokļu lauka izmēri: 18 x 18, 24 x 24, 42 x 42,
60 x 60, 80 x 80, 98 x 94, 24 x 94, 42 x 94, 98 x 24,
98 x 42
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Y profili gaisā
MLC lauka izmēri: pilnīgi atvilkti
Žokļu lauka izmēri: 18 x 18, 24 x 24, 42 x 42,
60 x 60, 80 x 80, 98 x 94, 24 x 94, 42 x 94, 98 x 24,
98 x 42
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Izvades faktori gaisā
MLC lauka izmēri: pilnīgi atvilkti
Žokļu lauka izmēri: 18 x 18, 24 x 24, 42 x 42,
60 x 60, 80 x 80, 98 x 94, 24 x 94, 42 x 94, 98 x 24,
98 x 42
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

10
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā pret MU
MLC lauka izmērs: 98 x 98,7;
Žokļu lauka izmērs: 98 x 94
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris 176. lpp. ☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā pret MU
MLC lauka izmērs: 98 x 98,7;
Žokļu lauka izmērs: 98 x 94
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris ☐

CAX PDD ūdenī
MLC lauka izmērs: 98 x 98,7;
Žokļu lauka izmērs: 98 x 94
SSD = 1 000

1 Jonizācijas kam-
baris 176. lpp. ☐

X profili ūdenī
MLC lauka izmērs: 98 x 98,7;
Žokļu lauka izmērs: 98 x 94
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Brainlab m3 uz Siemens Oncor 160/Artiste staru dati
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

Y profili ūdenī
MLC lauka izmērs: 98 x 98,7;
Žokļu lauka izmērs: 98 x 94
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

CAX PDD ūdenī
MLC (žokļa) lauka izmēri:
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

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

176. lpp. ☐

X profili ūdenī
MLC (žokļa) lauka izmēri:
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

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Y profili ūdenī
MLC (žokļa) lauka izmēri:
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

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

MONTE CARLO: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

Izvades faktori ūdenī
MLC (žokļa) lauka izmēri:
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

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Brainlab m3 uz Siemens Oncor 160/Artiste staru dati
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8.14 Varian HD120 staru kūļa dati (SRS izlīdzināšanas
filtrs)

Kontrolsaraksts

PIEZĪME: Monte Carlo atbalsts šim MLC ir pieejams, sākot ar iPlan RT Dose 4.1 versiju
(nepieciešama licence).
 

PIEZĪME: SRS režīms attiecas uz Novalis Tx un Varian Trilogy lineāro paātrinātāju SRS
izlīdzināšanas filtra režīmu. Šajā SRS režīmā tiek izmantoti 6 MV fotonu stari un augsts devas
koeficients 1 000 MU/min kopā ar ierobežotu maksimālo lauka izmēru 15 x 15 cm². Ja lineārais
paātrinātājs darbojas SRS režīmā, tiek izmantots cits izlīdzināšanas filtrs. Tāpēc režīma Standard
un SRS staru dati nedaudz atšķiras.
 

Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

CAX profili gaisā
MLC lauka izmēri: pilnīgi atvilkti
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 100 x 150,
150 x 50, 150 x 100
Z = 850 ... 1 150

10
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

175. lpp. ☐

X profili gaisā
MLC lauka izmēri: pilnīgi atvilkti
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 100 x 150,
150 x 50, 150 x 100
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Y profili gaisā
MLC lauka izmēri: pilnīgi atvilkti
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 100 x 150,
150 x 50, 150 x 100
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Izvades faktori gaisā
MLC lauka izmēri: pilnīgi atvilkti
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 100 x 150,
150 x 50, 150 x 100
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

10
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā pret MU
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris 176. lpp. ☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā pret MU
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris ☐

CAX PDD ūdenī
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Jonizācijas kam-
baris 176. lpp. ☐

X profili ūdenī
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

MONTE CARLO: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

Y profili ūdenī
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

CAX PDD ūdenī
MLC (žokļa) lauka izmēri:
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

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

176. lpp. ☐

X profili ūdenī
MLC (žokļa) lauka izmēri:
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

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Y profili ūdenī
MLC (žokļa) lauka izmēri:
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

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Varian HD120 staru kūļa dati (SRS izlīdzināšanas filtrs)
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

Izvades faktori ūdenī
MLC (žokļa) lauka izmēri:
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

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

MONTE CARLO: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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8.15 Varian HD120 staru dati (standarta apstarošanas
režīms un režīms bez izlīdzināšanas filtra)

Kontrolsaraksts

PIEZĪME: Monte Carlo atbalsts šim MLC ir pieejams, sākot ar iPlan RT Dose 4.1 versiju
(nepieciešama licence). Režīmam bez izlīdzināšanas filtra ir nepieciešama sistēma iPlan
RT 4.5.4 vai jaunāka.
 

Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

CAX profili gaisā
MLC lauka izmēri: pilnīgi atvilkti
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80,
100 x 100, 150 x 150, 220 x 220, 50 x 220, 100 x 220,
250 x 50, 250 x 100
Z = 850 ... 1 150

11
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

175. lpp. ☐

X profili gaisā
MLC lauka izmēri: pilnīgi atvilkti
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80,
100 x 100, 150 x 150, 220 x 220, 50 x 220, 100 x 220,
250 x 50, 250 x 100
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

33
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Y profili gaisā
MLC lauka izmēri: pilnīgi atvilkti
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80,
100 x 100, 150 x 150, 220 x 220, 50 x 220, 100 x 220,
250 x 50, 250 x 100
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

33
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Izvades faktori gaisā
MLC lauka izmēri: pilnīgi atvilkti
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80,
100 x 100, 150 x 150, 220 x 220, 50 x 220, 100 x 220,
250 x 50, 250 x 100
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

11
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā pret MU
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris 176. lpp. ☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā pret MU
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris ☐

CAX PDD ūdenī
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Jonizācijas kam-
baris 176. lpp. ☐

X profili ūdenī
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Y profili ūdenī
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Varian HD120 staru dati (standarta apstarošanas režīms un režīms bez izlīdzināšanas filtra)
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

CAX PDD ūdenī
MLC (žokļa) lauka izmēri:
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

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

176. lpp. ☐

X profili ūdenī
MLC (žokļa) lauka izmēri:
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

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Y profili ūdenī
MLC (žokļa) lauka izmēri:
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

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

MONTE CARLO: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

Izvades faktori ūdenī
MLC (žokļa) lauka izmēri:
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

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Varian HD120 staru dati (standarta apstarošanas režīms un režīms bez izlīdzināšanas filtra)
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8.16 Siemens 3-D (58 lapiņas) staru dati

Kontrolsaraksts

PIEZĪME: Monte Carlo atbalsts šim MLC ir pieejams, sākot ar iPlan RT Dose 4.1 versiju
(nepieciešama licence).
 

Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

CAX profili gaisā
MLC lauka izmēri: izmantojiet MLC kā X žokļu pāri.
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50, 70 x 70,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 100 x 400,
400 x 50, 400 x 100;
Z = 850 ... 1 150

11
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

175. lpp. ☐

X profili gaisā
MLC lauka izmēri: izmantojiet MLC kā X žokļu pāri.
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50, 70 x 70,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 100 x 400,
400 x 50, 400 x 100;
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

33
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Y profili gaisā
MLC lauka izmēri: izmantojiet MLC kā X žokļu pāri.
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50, 70 x 70,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 100 x 400,
400 x 50, 400 x 100;
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

33
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Izvades faktori gaisā
MLC lauka izmēri: izmantojiet MLC kā X žokļu pāri.
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50, 70 x 70,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 100 x 400,
400 x 50, 400 x 100;
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

11
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā pret MU
MLC lauka izmērs: 100 x 110;
Y žokļu atvere: 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris 176. lpp. ☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā pret MU
MLC lauka izmērs: 100 x 110;
Y žokļu atvere: 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris ☐

CAX PDD ūdenī
MLC lauka izmērs: 100 x 110;
Y žokļu atvere: 100;
SSD = 1 000

1 Jonizācijas kam-
baris 176. lpp. ☐

X profili ūdenī
MLC lauka izmērs: 100 x 110;
Y žokļu atvere: 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

MONTE CARLO: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

Y profili ūdenī
MLC lauka izmērs: 100 x 110;
Y žokļu atvere: 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

CAX PDD ūdenī
MLC lauka izmēri (Y žokļi):
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

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

176. lpp. ☐

X profili ūdenī
MLC lauka izmēri (Y žokļi):
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

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Y profili ūdenī
MLC lauka izmēri (Y žokļi):
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

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Siemens 3-D (58 lapiņas) staru dati
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

Izvades faktori ūdenī
MLC lauka izmēri (Y žokļi):
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

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

MONTE CARLO: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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8.17 Siemens 3-D (82 lapiņas) staru dati

Kontrolsaraksts

PIEZĪME: Monte Carlo atbalsts šim MLC ir pieejams, sākot ar iPlan RT Dose 4.1 versiju
(nepieciešama licence). Režīmam bez izlīdzināšanas filtra ir nepieciešama sistēma iPlan
RT 4.5.4 vai jaunāka.
 

Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

CAX profili gaisā
MLC lauka izmēri: izmantojiet MLC kā X žokļu pāri.
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50, 70 x 70,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
Z = 850 ... 1 150

11
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

175. lpp. ☐

X profili gaisā
MLC lauka izmēri: izmantojiet MLC kā X žokļu pāri.
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50, 70 x 70,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

33
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Y profili gaisā
MLC lauka izmēri: izmantojiet MLC kā X žokļu pāri.
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50, 70 x 70,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

33
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Izvades faktori gaisā
MLC lauka izmēri: izmantojiet MLC kā X žokļu pāri.
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50, 70 x 70,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

11
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā pret MU
MLC lauka izmērs: 100 x 110;
Y žokļu atvere: 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris 176. lpp. ☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā pret MU
MLC lauka izmērs: 100 x 110;
Y žokļu atvere: 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris ☐

CAX PDD ūdenī
MLC lauka izmērs: 100 x 110;
Y žokļu atvere: 100;
SSD = 1 000

1 Jonizācijas kam-
baris 176. lpp. ☐

X profili ūdenī
MLC lauka izmērs: 100 x 110;
Y žokļu atvere: 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Siemens 3-D (82 lapiņas) staru dati
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

Y profili ūdenī
MLC lauka izmērs: 100 x 110;
Y žokļu atvere: 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

CAX PDD ūdenī
MLC lauka izmēri (Y žokļi):
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

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

176. lpp. ☐

X profili ūdenī
MLC lauka izmēri (Y žokļi):
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

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Y profili ūdenī
MLC lauka izmēri (Y žokļi):
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

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

MONTE CARLO: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

Izvades faktori ūdenī
MLC lauka izmēri (Y žokļi):
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

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Siemens 3-D (82 lapiņas) staru dati
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8.18 Siemens 160 staru dati

Kontrolsaraksts

PIEZĪME: Monte Carlo atbalsts šim MLC ir pieejams, sākot ar iPlan RT Dose 4.1 versiju
(nepieciešama licence). Režīmam bez izlīdzināšanas filtra ir nepieciešama sistēma iPlan
RT 4.5.4 vai jaunāka.
 

Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

CAX profili gaisā
MLC lauka izmēri: izmantojiet MLC kā X žokļu pāri.
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60, 80 x 80,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 100 x 400,
400 x 50, 400 x 100
Z = 850 ... 1 150

11
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

175. lpp. ☐

X profili gaisā
MLC lauka izmēri: izmantojiet MLC kā X žokļu pāri.
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60, 80 x 80,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 100 x 400,
400 x 50, 400 x 100
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

33
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Y profili gaisā
MLC lauka izmēri: izmantojiet MLC kā X žokļu pāri.
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60, 80 x 80,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 100 x 400,
400 x 50, 400 x 100
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

33
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Izvades faktori gaisā
MLC lauka izmēri: izmantojiet MLC kā X žokļu pāri.
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60, 80 x 80,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 100 x 400,
400 x 50, 400 x 100
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

11
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā pret MU
MLC lauka izmērs: 100 x 100;
Y žokļu atvere: 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris 176. lpp. ☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā pret MU
MLC lauka izmērs: 100 x 100;
Y žokļu atvere: 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris ☐

CAX PDD ūdenī
MLC lauka izmērs: 100 x 100;
Y žokļu atvere: 100;
SSD = 1 000

1 Jonizācijas kam-
baris 176. lpp. ☐

X profili ūdenī
MLC lauka izmērs: 100 x 100;
Y žokļu atvere: 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

MONTE CARLO: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

Y profili ūdenī
MLC lauka izmērs: 100 x 100;
Y žokļu atvere: 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

CAX PDD ūdenī
MLC lauka izmēri (Y žokļi):
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

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

176. lpp. ☐

X profili ūdenī
MLC lauka izmēri (Y žokļi):
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

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Y profili ūdenī
MLC lauka izmēri (Y žokļi):
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

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Siemens 160 staru dati
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

Izvades faktori ūdenī
MLC lauka izmēri (Y žokļi):
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

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

MONTE CARLO: STARU DATU KONTROLSARAKSTI

Tehniskais atsauces ceļvedis Pārsk. 1.8 Brainlab fizikas principi 227



8.19 Siemens ModuLeaf staru dati

Kontrolsaraksts

PIEZĪME: Monte Carlo atbalsts šim MLC ir pieejams, sākot ar iPlan RT Dose 4.1 versiju
(nepieciešama licence). Režīmam bez izlīdzināšanas filtra ir nepieciešama sistēma iPlan
RT 4.5.4 vai jaunāka.
 

Tālāk esošajā tabulā atrodamo žokļa un MLC lauka izmēra specifikāciju pamatā ir
izocentriskais lapiņu platums 2,5 mm. Tas ir aptuvens piemērs, ja ModuLeaf ir uzstādīts uz
Siemens lineārā paātrinātāja ar SCD 678,6 mm vai Elekta lineārā paātrinātāja ar SCD
673,6 mm. Instalācijas, kuru SCD ir ārpus šī lauku izmēra diapazona, ir atbilstoši jāpielāgo.

Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

CAX profili gaisā
MLC lauka izmērs: 120 x 100;
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80,
100 x 100, 40 x 100, 80 x 100, 120 x 40, 120 x 100
Z = 850 ... 1 150

9
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

175. lpp. ☐

X profili gaisā
MLC lauka izmērs: 120 x 100;
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80,
100 x 100, 40 x 100, 80 x 100, 120 x 40, 120 x 100;
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

27
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Y profili gaisā
MLC lauka izmērs: 120 x 100.
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80,
100 x 100, 40 x 100, 80 x 100, 120 x 40, 120 x 100;
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

27
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Izvades faktori gaisā
MLC lauka izmērs: 120 × 100.
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80,
100 x 100, 40 x 100, 80 x 100, 120 x 40, 120 x 100;
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

9
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā pret MU
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris 176. lpp. ☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā pret MU
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris ☐

CAX PDD ūdenī
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Jonizācijas kam-
baris 176. lpp. ☐

X profili ūdenī
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Y profili ūdenī
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Siemens ModuLeaf staru dati
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

CAX PDD ūdenī
MLC (žokļa) lauka izmēri:
10 × 10 (12 × 12)
20 × 20 (22 × 22)
40 × 40 (42 × 42)
60 × 60 (60 × 60)
80 × 80 (80 × 80)
100 × 100 (100 × 100)
40 × 100 (42 × 100)
80 × 100 (80 × 100)
120 × 40 (120 × 42)
120 × 100 (120 × 100)
SSD = 900

10

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

176. lpp. ☐

X profili ūdenī
MLC (žokļa) lauka izmēri:
10 × 10 (12 × 12)
20 × 20 (22 × 22)
40 × 40 (42 × 42)
60 × 60 (60 × 60)
80 × 80 (80 × 80)
100 × 100 (100 × 100)
40 × 100 (42 × 100)
80 × 100 (80 × 100)
120 × 40 (120 × 42)
120 × 100 (120 × 100)
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

30

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Y profili ūdenī
MLC (žokļa) lauka izmēri:
10 × 10 (12 × 12)
20 × 20 (22 × 22)
40 × 40 (42 × 42)
60 × 60 (60 × 60)
80 × 80 (80 × 80)
100 × 100 (100 × 100)
40 × 100 (42 × 100)
80 × 100 (80 × 100)
120 × 40 (120 × 42)
120 × 100 (120 × 100)
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

30

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

MONTE CARLO: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

Izvades faktori ūdenī
MLC (žokļa) lauka izmēri:
10 × 10 (12 × 12)
20 × 20 (22 × 22)
40 × 40 (42 × 42)
60 × 60 (60 × 60)
80 × 80 (80 × 80)
100 × 100 (100 × 100)
40 × 100 (42 × 100)
80 × 100 (80 × 100)
120 × 40 (120 × 42)
120 × 100 (120 × 100)
SSD = 900; X = 0; Y = 0, Z = 100

10

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Siemens ModuLeaf staru dati
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8.20 Varian 52 staru dati

Kontrolsaraksts

PIEZĪME: Monte Carlo atbalsts šim MLC ir pieejams, sākot ar iPlan RT Dose 4.1 versiju
(nepieciešama licence).
 

Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

CAX profili gaisā
MLC lauka izmērs: 400 × 256.
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50, 70 x 70,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
Z = 850 ... 1 150

11
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

175. lpp. ☐

X profili gaisā
MLC lauka izmērs: 400 × 256.
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50, 70 x 70,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

33
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Y profili gaisā
MLC lauka izmērs: 400 × 256.
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50, 70 x 70,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

33
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Izvades faktori gaisā
MLC lauka izmērs: 400 × 256.
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50, 70 x 70,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

11
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā pret MU
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris 176. lpp. ☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā pret MU
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris ☐

CAX PDD ūdenī
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Jonizācijas kam-
baris 176. lpp. ☐

X profili ūdenī
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Y profili ūdenī
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

MONTE CARLO: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

CAX PDD ūdenī
MLC (žokļa) lauka izmēri:
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

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

176. lpp. ☐

X profili ūdenī
MLC (žokļa) lauka izmēri:
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

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Y profili ūdenī
MLC (žokļa) lauka izmēri:
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

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Varian 52 staru dati
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

Izvades faktori ūdenī
MLC (žokļa) lauka izmēri:
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

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

MONTE CARLO: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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8.21 Varian 80 staru dati

Kontrolsaraksts

PIEZĪME: Monte Carlo atbalsts šim MLC ir pieejams, sākot ar iPlan RT Dose 4.1 versiju
(nepieciešama licence).
 

Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

CAX profili gaisā
MLC lauka izmērs: 400 × 400.
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50, 70 x 70,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
Z = 850 ... 1 150

11
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

175. lpp. ☐

X profili gaisā
MLC lauka izmērs: 400 × 400.
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50, 70 x 70,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

33
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Y profili gaisā
MLC lauka izmērs: 400 × 400.
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50, 70 x 70,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

33
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Izvades faktori gaisā
MLC lauka izmērs: 400 × 400.
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50, 70 x 70,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
100 x 400, 400 x 50, 400 x 100
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

11
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā pret MU
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris 176. lpp. ☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā pret MU
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris ☐

CAX PDD ūdenī
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Jonizācijas kam-
baris 176. lpp. ☐

X profili ūdenī
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Y profili ūdenī
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Varian 80 staru dati
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

CAX PDD ūdenī
MLC (žokļa) lauka izmēri:
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

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

176. lpp. ☐

X profili ūdenī
MLC (žokļa) lauka izmēri:
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

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Y profili ūdenī
MLC (žokļa) lauka izmēri:
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

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

MONTE CARLO: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

Izvades faktori ūdenī
MLC (žokļa) lauka izmēri:
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

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Varian 80 staru dati
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8.22 Varian 120 staru kūļa dati (SRS izlīdzināšanas
filtrs)

Kontrolsaraksts

PIEZĪME: Monte Carlo atbalsts šim MLC ir pieejams, sākot ar iPlan RT Dose 4.1 versiju
(nepieciešama licence).
 

PIEZĪME: SRS režīms attiecas uz Novalis Tx un Varian Trilogy lineāro paātrinātāju SRS
izlīdzināšanas filtra režīmu. Šajā SRS režīmā tiek izmantoti 6 MV fotonu stari un augsts devas
koeficients 1 000 MU/min kopā ar ierobežotu maksimālo lauka izmēru 15 x 15 cm². Ja lineārais
paātrinātājs darbojas SRS režīmā, tiek izmantots cits izlīdzināšanas filtrs. Tāpēc režīma Standard
un SRS staru dati nedaudz atšķiras.
 

Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

CAX profili gaisā
MLC lauka izmērs: 400 × 400.
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80,
100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 100 x 150, 150 x 50,
150 x 100
Z = 850 ... 1 150

10
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

175. lpp. ☐

X profili gaisā
MLC lauka izmērs: 400 × 400.
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80,
100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 100 x 150, 150 x 50,
150 x 100
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Y profili gaisā
MLC lauka izmērs: 400 × 400.
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80,
100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 100 x 150, 150 x 50,
150 x 100
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

30
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Izvades faktori gaisā
MLC lauka izmērs: 400 × 400.
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80,
100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 100 x 150, 150 x 50,
150 x 100
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

10
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā pret MU
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris 176. lpp. ☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā pret MU
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris ☐

CAX PDD ūdenī
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Jonizācijas kam-
baris 176. lpp. ☐

X profili ūdenī
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

MONTE CARLO: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

Y profili ūdenī
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

CAX PDD ūdenī
MLC (žokļa) lauka izmēri:
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

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

176. lpp. ☐

X profili ūdenī
MLC (žokļa) lauka izmēri:
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

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Y profili ūdenī
MLC (žokļa) lauka izmēri:
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

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Varian 120 staru kūļa dati (SRS izlīdzināšanas filtrs)
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

Izvades faktori ūdenī
MLC (žokļa) lauka izmēri:
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

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

MONTE CARLO: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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8.23 Varian 120 staru kūļa dati (standarta starojums
un režīms bez izlīdzināšanas filtra)

Kontrolsaraksts

PIEZĪME: Monte Carlo atbalsts šim MLC ir pieejams, sākot ar iPlan RT Dose 4.1 versiju
(nepieciešama licence). Režīmam bez izlīdzināšanas filtra ir nepieciešama sistēma iPlan
RT 4.5.4 vai jaunāka.
 

Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

CAX profili gaisā
MLC lauka izmērs: 400 × 400.
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50, 70 x 70,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 100 x 400,
400 x 50, 400 x 100
Z = 850 ... 1 150

11
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

175. lpp. ☐

X profili gaisā
MLC lauka izmērs: 400 × 400.
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50, 70 x 70,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 100 x 400,
400 x 50, 400 x 100
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

33
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Y profili gaisā
MLC lauka izmērs: 400 × 400.
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50, 70 x 70,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 100 x 400,
400 x 50, 400 x 100
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

33
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Izvades faktori gaisā
MLC lauka izmērs: 400 × 400.
Žokļu lauka izmēri: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50, 70 x 70,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 100 x 400,
400 x 50, 400 x 100
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

11
Jonizācijas kam-
baris ar uzkrāša-
nās uzgali

☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā pret MU
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris 176. lpp. ☐

Absolūtā deva, izteikta Gy attiecībā pret MU
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrētais kam-
baris ☐

CAX PDD ūdenī
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Jonizācijas kam-
baris 176. lpp. ☐

X profili ūdenī
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Y profili ūdenī
MLC un žokļu lauka izmērs: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Varian 120 staru kūļa dati (standarta starojums un režīms bez izlīdzināšanas filtra)
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

CAX PDD ūdenī
MLC (žokļa) lauka izmēri:
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

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

176. lpp. ☐

X profili ūdenī
MLC (žokļa) lauka izmēri:
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

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Y profili ūdenī
MLC (žokļa) lauka izmēri:
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

Jonizācijas kam-
baris vai augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

MONTE CARLO: STARU DATU KONTROLSARAKSTI
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Uzdevums Mērījumu skaits Aprīkojums Skatīt arī Gatavs

Izvades faktori ūdenī
MLC (žokļa) lauka izmēri:
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

Jonizācijas kam-
baris un augstas
izšķirtspējas de-
tektors

☐

Varian 120 staru kūļa dati (standarta starojums un režīms bez izlīdzināšanas filtra)
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9 CIRCULAR CONE:
ALGORITMS

9.1 Circular Cone devas algoritms

Vispārīgā informācija

Kopumā stereotaktiskajiem devu aprēķina modeļiem galvenais pieņēmums nosaka, ka
sekundārajai izkliedei nav būtiskas nozīmes. Vairāki autori ir ierosinājuši un pētījuši šo hipotēzi
(Rice et al 1987, Luxton et al 1991, Hartmann et al 1995), un devas aprēķiniem ir bijusi tendence
būt funkcijai, kas veidota tikai no trim pamata stara parametriem - audu fantoma attiecībām,
relatīvajiem izvades faktoriem un viena stara profiliem. Izkliede (īpaši fantoma izkliede) šiem
mērījumiem tiek uzskatīta kā pašsaprotama un, mainoties vides dziļumam, nozīmīgi nemainās.
Šeit devas algoritms un aprēķins ir aprakstīti tā, kā tie tiek pielietoti un izpildīti cirkulārā loka
ārstēšanas modalitātē.

Staru datu mērījumi

Lai gan devas aprēķinu iespējams veikt, izmantojot tikai ierobežotu daudzumu staru datu
mērījumu, veids, kādā staru dati tiek iegūti, fiziķim rada izaicinājumus. Īpaši šauriem staru
ķirurģijas stariem ar asiem devas gradientiem ir nepieciešami detektori un kambari ar augstu
telpisko izšķirtspēju. Literatūrā ir rūpīgi aprakstītas iesaistītās specifiskās problēmas un precīzu
staru datu mērījumu metodes, absorbētās devas kalibrācija un ārstēšanas plāna pārbaude (Rice
et al 1987, Podgorsak et al 1988, Bjarngard et al 1990, Serago et al 1992, Hartmann et al 1995,
AAPM report 54 1995, Heydrian et al 1996).

CIRCULAR CONE: ALGORITMS
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9.1.1 Circular Cone

Maksimālā dziļuma (dmax) definīcija

Dziļums dmax ir dziļums, kurā dziļuma devas līkne sasniedz maksimumu. Tomēr, mainoties lauka
izmēram kopumā un it īpai - riņķveidīgajam lauka izmēram, is dziļums var mainīties. Tāpēc tiem
lauku izmēriem, kurus paredzēts lietot Brainlab plānošanas programmatūrā, ir jāaprēķina vidējā
dmax vērtība. Vidējā vērtība tiek saukta par dmax.
Tā kā šajā dziļumā dmax ir jāveic kopējā izkliedes faktora St mērījums, šai vērtībai vajadzētu būt
pielāgojamai un mērījumiem pieejamai. Lietojumprogrammā Beam Profile Editor/ Physics
Administration ir jāievada dmax vērtība (skatiet savas Brainlab plānošanas programmatūras
lietotāja ceļveža atbilstošo nodaļu).

Devas vērtības

Devas funkcija D ir atkarīga no koniskā kolimatora diametra c, attāluma, kas ir perpendikulārs
stara centrālajai asij r, audu dziļuma d un attāluma no avota līdz virsmai (SSD).

D D c r d SSD, , ,( )=

Audu devas attiecība pret fantoma devu

Audu devas attiecība pret fantoma devu parasti tiek mērīta, saglabājot attālumu no avota līdz
detektoram (SDD) nemainīgu, bet mainot attālumu no avota līdz virsmai.
Audu devas attiecība pret fantoma devu (TPR) ir atkarīga no koniskā kolimatora diametra c, audu
dziļuma d, attāluma no centrālās ass r un attāluma no avota līdz virsmai SSD. Parasti TPR tiek
mērīts pie stara centrālās ass (r = 0). Ja ļoti šauriem laukiem netiek ņemti vērā robežu efekti, TPR
ir neatkarīgs no SSD:

TPR d c,( ) D c 0  d SSD,,,( ) D c 0 dnorm SSDdnorm
, , ,( )=

Devas attiecība fantoma dziļumā d, kas ir relatīvs kolimatora diametra c normalizācijas dziļumam
dnorm. Audu devas attiecība pret fantoma devu ir līdzvērtīga audu maksimālajai attiecībai TMR, ja
normalizācijas dziļums ir vienāds ar maksimālo dziļumu (dnorm = dmax). 6 MV rentgenstaram dmax
ir aptuveni 15 mm. Mērījumi tiek veikti, ja mērīšanas ierīce ir fiksēta stara izocentrā uz stara
centrālās ass (r = 0). Divos devu mērījumos iegūtajam attālumam no avota līdz virsmai (SDD) ir
jāatšķiras.

TPR aprēķināšana no PDD

TPR ir iespējams aprēķināt no standarta procentuālā dziļuma devas (PDD) mērījuma; tas ir
mērījums, ja attālums no avota līdz virsmai (SSD) ir nemainīgs un mērīšanas ierīce tiek pārvietota
pa centrālā stara asi. Standarta pārveidošanas formula ir:

TPR d c,( ) 1
100
--------- SSD d+

SSD dnorm+
------------------------------ 
  2

PDD d c SSD, ,( )⋅ ⋅=

kur:
SSD = attālums no avota līdz virsmai
(SID - dmax šeit: 34. att.)
un kur: SID ir attālums no avota līdz izocentram
PDD = procentuālā dziļuma deva (maksimālā deva = 100%)
PIEZĪME: šī formula ir tuvinājums, jo tajā tiek pieņemts, ka fantoma izkliede nav atkarīga no SSD.
 

Circular Cone devas algoritms
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Nobīdes no ass attiecība (Off-Axis Ratio - OAR)

Nobīdes no ass attiecības funkcija tiek noteikta, izmērot stara centrālo asi šķērsojošo profilu
virzienā, kas ir perpendikulārs centrālās ass staram. Nobīdes no ass attiecības vērtība ir atkarīga
no koniskā kolimatora diametra c, attāluma no centrālās ass r, audu dziļuma d un attāluma no
avota līdz virsmai SSD.
Nobīdes no ass attiecības funkcija OAR tiek definēta kā:

OAR c r d SSD, , ,( ) D c r d SSD, , ,( ) D c 0 d SSD, , ,( )=

Tā ir devas, kas izmērīta radiālā attālumā r, attiecība, kas ir relatīva devai, kas izmērīta centrālajā
asī pie kolimatora diametra c. Mērījumi tiek veikti izocentra līmenī, fantoma konstantā līmenī d. Šis
dziļums parasti tiek izvēlēts lielāks par dmax. (Ieteicamā d vērtība ir 75 mm, tas ir, SSD = 925 mm.)
Tādējādi OAR formulu var vienkāršot šādi:

OAR c r d, ,( ) D c r d SSDd, , ,( ) D c 0 d SSDd, , ,( )=

kur SSDd ir SSD, kas nepieciešams, lai detektoru novietotu izocentra attālumā audu dziļumā d.

Kopējais izkliedes faktors St

Kopējais izkliedes faktors St reizēm tiek saukts par relatīvo izvades faktoru. Tas tiek definēts kā
attiecība starp devu, kas mērīta ar iestatījumiem, kuri ir specifiski ārstēšanas plānošanas
programmai, un iestatījumiem, kuri ir specifiski lineārā paātrinātāja kalibrācijai (skatiet tālāk sadaļu
„Monitorvienību kalibrācija”).
Kopējais izkliedes faktors St tiek definēts kā:

St c( ) D c 0 dmax SSDdmax
, , ,( ) D 100 100mm2 0 dcal SSDcal, ,,×( )=

Tā ir devas, kas atrodas izocentrā dziļumā dmax uz centrālās ass, attiecība pret kolimatora
diametru c, kas ir relatīva pret devu, kas mērīta atsauces apstākļos (skatiet šeit: 245. lpp.)
standarta 100 x 100 mm2 kvadrātveida kalibrācijas laukā. Tomēr otras devas funkcijas neatkarīgie
mainīgie var mainīties, ja vietējās kalibrācijas apstākļi atšķiras no aprakstītajiem iestatījumiem.

Monitorvienību kalibrācija

Monitorvienības (Monitor units - MU) ir mērvienības, kas tiek lietotas, lai aprēķinātu lineārā
paātrinātāja piegādāto devu. Šīs vienības tiek kalibrētas līdz absorbētai devai pret ūdeni grejos.
Tas parasti tiek veikts, izmantojot ūdens fantomu ar atsauces noteikumiem standarta dziļumā
(dcal) attālumā no avota līdz virsmai (SSDcal) un standarta lauka izmērā (parasti 100 × 100 mm²),
kas rada lineārā paātrinātāja nominālo izvadi Gy/MU mērvienībās.

NLOut D 100 100mm2 0  dcal SSDcal,,( , ) ⁄= MU

Atbilstošie dati ir jāievada lietojumprogrammā Beam Profile Editor/Physics Administration
(skatiet Brainlab plānošanas programmatūras lietotāja ceļveža attiecīgo nodaļu).
Dažādi ārstēšanas centri lineārā paātrinātāja izvades kalibrēšanai var izmantot dažādus punktus,
piemēram:

NLOut 1 Gy 100⁄ at dcal 50mm, SSDcal 1000 mm===

Neatkarīgi no iestatījumiem, kas izmantoti, lai definētu lineārā paātrinātāja nominālo izvadi, ir
svarīgi, lai arī kopējo izkliedes faktoru St mērījums tiktu veikts relatīvi pret šo kalibrācijas pozīciju:

St c( )
D c 0 dmax SSDBL, , ,( )

D 100 100mm2 0 dcal SSDcal, , ,( )
-----------------------------------------------------------------------------------=
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kur dcal ir kalibrācijas dziļuma deva fantomā, kurā tiek veikta kalibrācija. Kalibrācijas attālums no
avota līdz virsmai SSDcal un SSDBL ir SSD, kur Brainlab plānošanas programmatūrā tiek veikti St
mērījumi.
Katra kolimatora D(c, 0, dmax, SSDBL) vienmēr tiek mērīts izocentrā:
dmax un SSDBL = SID - dmax.

Circural Cone devas aprēķina ģeometrija

34. att. 

Riņķveidīgo lauku devas aprēķins

Deva D patvaļīgā fiksēta rentgenstara stara punktā P tiek aprēķināta, izmantojot tālāk norādīto
vienādojumu.

TPR d c,( ) OAR c r',( ) St c( ) SID
R

---------- 
  2

D c d r R,,,( ) = MU NLOut. . . . .

kur:

c Kolimatora diametrs izocentrā, kas mērīts perpendikulāri stara centrālajai asij
(mm).

d Punkta dziļums audos (mm).

r Interesējošā punkta radiālais attālums no centrālās ass (mm).

R Punkta attālums no avota (mm).

MU Fiksētā stara monitorvienības.

NLOut
Absolūtā lineārā paātrinātāja izvade uz 100 Gy, kas mērīta ūdens fantomā at-
vērtam laukam (kalibrēšanas lauka lielums) atsauces apstākļos dcal un attālu-
mā no avota līdz virsmai SSDcal.

SID Attālums no avota līdz izocentram, parasti 1 000 mm.

TPR(d,c) Audu devas attiecība pret fantoma devu kolimācijas diametram c audu dziļumā
d.

OAR(c,r´)

Kolimācijas diametra c nobīdes no ass attiecība radiālā attālumā r´ no centrā-
lās ass izocentra līmenī, kur:

r' r SID R⁄⋅=

St(c) Kopējais izkliedes faktors (bieži saukts par relatīvo izvades faktoru) kolimato-
ram ar diametru c.

Šī algoritma galvenās sastāvdaļas plašāk ir raksturotas iepriekšējās sadaļās.

Circular Cone devas algoritms
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Loka simulācija

Stereotaktiskā staru ķirurģija tiek veikta ar lokizlādes (kustīgiem) cirkulāri kolimētiem stariem. Lai
aprēķinātu devu, kas tiek piegādāta ar šādu loku, to simulē ar noteiktu fiksēto staru skaitu. Tie tiek
novietoti 2, 5 vai 10 grādu leņķī atkarībā no lietotāja izvēles un programmatūras versijas.
Tādējādi deva noteiktā punktā P ir katra fiksētā lauka, kas piedalās loka simulācijā, devuma
summa. Lokam, kas sadalīts N fiksētajos staros, deva punktā tiek aprēķināta kā:

DP c( ) DP i, c di ri Ri, , ,( )

i 1=

N

=

kur:

DP i, c di ri Ri, , ,( )
MUi

N
----------- NLOut TPR di c,( ) OAR c ri,( ) St c( ) SID

Ri
---------- 

  2
= . . . . .

di, ri, Ri vērtības tiek aprēķinātas plaknē, kuru nosaka centrālā stara ass, punkts P, izocentrs un
rentgenstaru avots, kad tas padod i fiksēto staru lokā.

Vienāds monitorvienību sadalījums

MUi ir stara i monitorvienību skaits. Lai iegūtu vienādu monitorvienību vērtību vienā sadalījuma
leņķī, pirmajā starā (i = 1) un pēdējā starā (i = N) tiek izmantota puse no citu staru
monitorvienībām. Ja kopējais monitorvienību skaits ir MUtot, formula, lai aprēķinātu MUi, kur N >
1, ir:

MUi

MUtot
2 N 1–( )
--------------------- for i 1 i∨ N= =

MUtot
N 1–
--------------- otherwise









=

di vērtība var būt faktiskais izocentra dziļums, tas ir, pieņemot, ka audu blīvums ir vienāds ar
ūdens blīvumu, vai arī tas var būt vienādā dziļumā, ja tiek ņemtas vērā visas audu blīvuma
nehomogenitātes.
Punktus uz pacienta ādas virsmas, kur katram loka segmentam tiek sākts devas aprēķins,
iespējams apskatīt, ja tiek izvēlēta loka plaknes rekonstrukcija.

Loka simulācija programmatūrā

Loka plaknes rekonstrukcijā esošie baltie punkti, kas attēloti zemāk, norāda uz ieejas punktiem
katrā loka segmentā.

35. att. 
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Gadījumos, kad loka plakne šķērso kādu ārējo struktūru, kas nav pacienta audi (šajā gadījumā
maskas fiksācijas turētājs), deva tiek aprēķināta no šīs struktūras šķērsošanas punkta.
Ja nav izvēlēta ceļa garuma korekcija, tiks pieņemts, ka visi pamatā esoie audi, kauls un gaiss ir
līdzvērtīgi ar ūdeni. Šādos gadījumos līdzvērtīgā ceļa garuma korekcijas aprēķins ir precīzāks, jo
korekcija tiek veikta gan pamatā esošā gaisa blīvumam, gan arī kaula struktūrām, kuru blīvums ir
lielāks.

Ādas līkne

Kad tiek aprēķināta staru ķirurģijas deva, netiek ņemta vērā izmaiņa ādas virsmas līknē pa katra
loka fiksētā stara segmenta lauku. Jebkuras kļūdas, kas radušās šīs problēmas dēļ, ir ļoti mazas,
jo stereotaktiskajā staru terapijā (radioķirurģijā) izmantoto lauku platības izmērs arī ir mazs
(< 50 mm diametrs izocentrā). Visam lokam ir precīzi aprēķināti katra fiksētā stara segmenta
saskares punkti ar ādas virsmu.

Circular Cone devas algoritms
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9.2 Circular Cone algoritma ierobežojumi

Ekstrapolācija ārpus izmērīto vērtību diapazona

Circular Cone devas algoritmā devas aprēķinam tiek izmantotas izmērītas vērtības tabulas formā.
Lai gan šo algoritmu lietojums ārpus izmērītā vērtību diapazona nav ieteicams, algoritmā tiek
izmantotas ekstrapolācijas, kas ir raksturotas nākamajā tabulā. Ir jāatceras, ka ekstrapolētās
vērtības neatspoguļo realitāti ar tādu pašu precizitāti, kā to parasti dara devas algoritms.

Ja devas algoritms tiek lietots ar parametriem ārpus izmērītajām vērtībām, kas atrodamas
tabulā, aprēķinātās devas precizitāti nav iespējams garantēt. Ir jānodrošina, lai visi
nepieciešamie parametri, īpaši lauka izmērs, dziļums un pacienta ārstēšanas nobīdes no
ass attālums, tiek iekļauti izmērītajos stara datos.

Izmērītās vērtības

Dziļuma deva

Dziļums < minimālais dziļums Konstanta PDD/TPR ekstrapolācija (min. dziļums)

Dziļums > maksimālais dzi-
ļums

Eksponenciālie ekstrapolācijas punkti eksponenciālā dziļuma no-
teikšanai: maksimālais dziļums, vidējais dziļums (dziļums aptuve-
ni pa vidu starp maksimālās devas dziļumu un maksimālo dziļu-
mu)

OAR

Rādiuss < minimālais rādiuss Konstanta OAR ekstrapolācija (min. rādiuss)

Rādiuss > maksimālais rā-
diuss Konstanta OAR ekstrapolācija (max. rādiuss)
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9.2.1 Citi ierobežojumi

Circular Cone ierobežojumi

Ja Circular Cone algoritms tiek lietots devas aprēķiniem netālu no nehomogēnām zonām,
tādām kā plaušu vai kaulu audi, vai robežai ar šiem audiem (abi dažu centimetru attālumā),
aprēķinātā deva var atšķirties no reālās piegādātās devas par vairāk nekā 10%.

Ja Circular Cone algoritms tiek lietots devas aprēķiniem citos dziļumos, nevis tajā dziļumā,
kurā ir mērītas nobīdes no ass attiecības, rezultāti var būt neprecīzi. Aprēķinātais pusēnas
platums var atšķirties no faktiski piegādātās devas pusēnas.

Vispārējie devas aprēķina ierobežojumi maziem ārstēšanas laukiem apkopoti šeit: 316.
lpp.. Šo ierobežojumu neievērošana var izraisīt aprēķinātās devas atšķirību no reālās
piegādātās devas par vairāk nekā 10%.

Circular Cone algoritma ierobežojumi
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10 CIRCULAR CONE:
VISPĀRĒJIE STARU DATU
MĒRĪJUMI

10.1 Darba sākšana

Šīs nodaļas mērķis

Šajā nodaļā ir aprakstītas ieteicamās mērīšanas metodes, lai iegūtu staru datus, kas nepieciešami
devas aprēķiniem, izmantojot Circular Cone devas algoritmu un Excel veidnes metodi.
PIEZĪME: informāciju par mērījumu metodēm, kas ieteicamas, lai iegūtu staru datus, ko lietot ar
neapstrādāto datu metodi, skatiet: 277. lpp..
 

Lineārā paātrinātāja nodošana ekspluatācijā

Pirms lineārā paātrinātāja nodošanas ekspluatācijā jums ir jāiepazīstas ar valsts vietējiem vai
starptautiskiem noteikumiem par lineārā paātrinātāja nodošanu ekspluatācijā, piem., AAPM
TG-106 Report.
Šajā atskaitē ir sniegtas vadlīnijas un ieteikumi, kā pareizi izvēlēties fantomus un detektorus,
iestatīt fantomu datu iegūšanai ar skenēšanas datiem vai bez tiem, darbības specifiskai fotonu un
elektronu stara parametru iegūšanai un metodes mērījumu kļūdu samazināšanai (< 1%), staru
datu apstrāde un detektoru izmēra sadalījums, lai iegūtu precīzus profilus. Šajā TG-106 atskaitē
vēl ir atrodama īsa diskusija par jaunu tendenci Monte Carlo simulācijas metodēm, kas tiek
izmantotas fotonu un elektronu stara lietošanā. Šajā atskaitē aplūkotajām darbībām vajadzētu
palīdzēt kvalificētam medicīnas fiziķim veikt pilnīgu staru kopas datu mērīšanu vai datu
apakškopas pārbaudi pirms periodiskās kvalitātes nodrošināšanas mērījumu sākotnējās
lietošanas (Das et al 2008).

Definīcijas un saīsinājumi

Jēdziens Izskaidrojums

OAR

Nobīdes no ass attiecība:

OAR c r d, ,( ) D c r d, ,( ) D c r 0= d, ,( )=
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Jēdziens Izskaidrojums

TPR

Audu fantoma koeficients: (SSD mainās ar d).

TPR d c,( ) D c r 0= d, ,( ) D c r 0= dnorm, ,( )=

PIEZĪME: lai no PDD aprēķinātu TPR, var lietot šo pārveidošanas formulu:
 

TPR d c,( ) PDD d c SSD, ,( )
100

--------------------------------------- SSD d+
SSD dnorm+
------------------------------ 
  2
⋅=

PIEZĪME: šī formula ir tuvinājums. Tajā tiek pieņemts, ka fantoma izkliede
nav atkarīga no SSD.
 

TMR
Audu devas attiecība pret fantoma devu ir līdzvērtīga audu maksimālajai at-
tiecībai TMR, ja normalizācijas dziļums ir vienāds ar maksimālo dziļumu
(dnorm = dmax).

PDD

Dziļuma deva procentos:

PDD c d SSD, ,( ) D c r 0= d, ,( ) D c r 0= dnorm, ,( ) 100⋅⁄=

(salīdzinājumā ar TPR, SSD ir fiksēts).

St

Kopējais izkliedes faktors, saukts arī par relatīvo izvades faktoru:

St c( ) D c r 0= dnorm, ,( ) D 100 100mm2× r 0= dcal, ,( )=

D(c,r,d)
Deva, kas dziļumā d ir mērīta kolimatoram c, kad nobīdes no ass attālums ir
r (SSD ir mainīgs; lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet OAR, PDD/TPR un
izkliedes mērījumu aprakstus).

D(100 × 100 mm²
, r = 0, dcal)

Deva, kas mērīta 100 x 100 mm² kvadrātveida laukam dziļumā dcal
(SSD = SID = 1 000 mm), ko sauc arī par nominālo lineārā paātrinātāja izva-
di (NLOut).

SSD Attālums no avota līdz virsmai.

c Lineārajam paātrinātājam pievienotā koniskā kolimatora diametrs.

r Nobīdes no ass attālums, kas ir perpendikulārs centrālā stara asij.

d Dziļums ūdenī vai materiālā, kas ir līdzvērtīgs ūdenim.

dnorm Normalizācijas dziļums, parasti vidējais maksimālās devas dziļums.

dcal
Kalibrācijas dziļums, ko izmanto lineārā paātrinātāja nominālās izvades mērī-
šanā; var izmantot to pašu vērtību, ko dnorm.

Mērījumu precizitāte

Mērījumi, kuri norādīti šajā lietotāja rokasgrāmatā, ir pietiekami, lai sasniegtu Brainlab devas
algoritmu specifisko precizitāti. Ja vēlaties uzlabot devas aprēķina precizitāti, veiciet mērījumus
īpaši uzmanīgi, atkārtojiet tos, izvēlieties labākos rezultātus (piem., ar zemāko troksni) un
aprēķiniet to vidējo aritmētisko. Lai gan lietot lauka izmēra pieaugumu, kas dziļumā vai radiālā
virzienā ir mazāks par ieteicamo, nav aizliegts, tomēr tas nozīmīgi neuzlabos devas precizitāti.

Brainlab devas algoritmu precizitāte ir tieši atkarīga no staru datu mērījumu precizitātes un
diapazona. Tādēļ ir jānodrošina, lai stara datu mērījumi aptver to lauku izmēru un dziļumu
diapazonu, kas tiks lietots sekojošajā ārstēšanas plānošanā. Tas ir īpaši svarīgi izkliedes
faktoru, radiālo profilu un dziļuma devas mērījumiem.

Lai iegūtu precīzus rezultātus, lineārais paātrinātājs un motorizētā ūdens tvertne ir jāiestata
īpaši uzmanīgi. Centrālā stara asij ir jābūt precīzi vertikālai, t.i., ortogonālai attiecībā pret
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ūdens virsmu. Detektora kustību virzienam katrā gadījumā ir jābūt precīzi salāgotam ar
ūdens virsmu un ar centrālā stara asi.

Datu korekcija

Lai mērījumu datu iegūšanas laikā izvairītos no mazām kļūdām, iespējama ierobežota daudzuma
datu korekcija. Tomēr šādas korekcijas ir jāveic uzmanīgi. Vienmēr labāk ir mērīt datus tā, lai
nevajadzētu veikt tālāku datu korekciju.

Staru profila pārbaude

Slimnīcas fiziķa atbildība ir veikt katra no jauna izveidota vai modificēta staru profila (iekārtas
profila) atbilstošu pārbaudi. Tajā ir jāiekļauj visu ārstēšanas modalitāšu un ārstēšanas nosacījumu,
kas tiks lietoti klīniski, pārbaude no sākuma līdz galam. Attiecībā uz KN vienmēr ir jāņem vērā
attiecīgie vietējie valsts vai starptautiskie ieteikumi (piem., IAEA TRS-430).

Atbildība

Nosūtot izmērītos datus Brainlab, Brainlab nav iespējas pārbaudīt šādu vērtību pareizību:
• jebkuri dati, kas tiek saņemti no lietotāja;
• jebkuri dati, kas tiek atdoti lietotājam.

Jebkura Brainlab nodrošinātā atgriezeniskā saite vai ieteikumi saistībā ar saņemtajiem
datiem ir atkarīgi no saņemto datu pareizības. Ja saņemtie dati ir apstrādāti ar Brainlab un
atdoti lietotājam, tas nenozīmē, ka atdotie dati ir pareizi. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par
Brainlab atdoto datu pareizības un arī par visu Brainlab nodrošināto atgriezenisko saišu
vai ieteikumu pareizības pārbaudīšanu. Pirms pacienta ārstēšanas sākšanas lietotājam ir
jāpārbauda Brainlab atdoto datu drošība un efektivitāte. Fakts, ka iekārta Brainlab ir
apstrādājusi konkrētus datus, neietekmē lietotājā vispārējo atbildību par galīgā stara
profila pareizību.
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10.1.1 Ieteicamais aprīkojums

Vispārīgā informācija

Lai veiktu ieteicamos mērījumus, ir nepieciešams tālāk norādītais aprīkojums.

Aprīkojums

Iekārtas daļa Izskaidrojums

Motorizēta ūdens
tvertne

Tvertnei ir jāsniedzas vismaz 50 mm uz visām pusēm no izmērītā lauka iz-
mēra mērījuma dziļuma līmenī. Tai ir jābūt vismaz 50 mm dziļākai par maksi-
mālo mērījumu dziļumu. Kalibrācijas lauka izmēram 100 x 100 mm² ir nepie-
ciešams dziļums līdz 250 mm, fantoms ar pamata laukumu, kas lielāks nekā
250 x 250 mm², un ūdens dziļumam jābūt vismaz 300 mm.

Kalibrētais kam-
baris

Nepieciešams kalibrēts cilindrisks jonizācijas kambaris, kura dobuma tilpums
ir vismaz 0,125 cm3, bet ne vairāk kā 0,6 cm3. Efektīvais mērījuma punkts
tiks noteikts, pamatojoties uz spēkā esošiem starptautiskiem dozimetrijas
standartiem (piem., IAEA TRS-398) un detektora nodrošinātāja attiecīgajiem
ieteikumiem.

Jonizācijas kam-
baris

Cilindrisks jonizācijas kambaris, kura dobuma tilpums ir 0,125 cm³ vai ma-
zāks. Efektīvais mērījuma punkts tiks noteikts, pamatojoties uz spēkā eso-
šiem starptautiskiem dozimetrijas standartiem (piem., IAEA TRS-398) un de-
tektora nodrošinātāja attiecīgajiem ieteikumiem.

Augstas izšķirt-
spējas detektors

Augstas izšķirtspējas profila mērījumiem un mazu lauku dozimetrijai ir nepie-
ciešams ļoti mazs detektors. Brainlab iesaka lietot neekranētu stereotaktisku
diodi.

Ņemiet vērā, ka detektora jutīgums var būt atkarīgs no tā orientācijas. Ievērojiet
dozimetrijas iekārtas ražotāja nodrošinātos tehniskos datus un ieteikumus.

Devu mērījumiem nav ieteicams lietot jonizācijas kambarus ar dobuma tilpumu, kas lielāks
par 0,125 cm3 (piem., Farmer kambarus ar tilpumu 0,6 cm3), jo tajos ir augsts staru
gradients bez izlīdzināšanas filtra (nelīdzināti).
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10.1.2 Vispārējās mērījumu prasības

Vispārīgā informācija

Nākamajā sadaļā ir aprakstīti mērījumi, kas nepieciešami ievadei Circular cone devas algoritmā
staru ķirurģijā ar apaļiem stereotaktiskiem kolimatoriem.

Minimālās prasības mērījumiem

• Lineārā paātrinātāja nominālā izvade (NLOut) laukam 100 x 100 mm2

• Katram cirkulārajam kolimatoram:
- Nobīdes no ass attiecības (OAR) tabula
- Audu devas attiecība pret fantoma devu (TPR) tabula
- Izkliede St

Visiem cirkulārajiem stereotaktiskajiem kolimatoriem OAR, TPR un izkliedes St mērījumi
JĀVEIC ar identisku primāro žokļu lauka izmēru iestatījumu (plašāku informāciju skatiet
šeit: 256. lpp.).

Piestiprinot konusu, pārliecinieties, ka MLC vienmēr ir vienā un tajā pašā stāvoklī.

Datu ievade

Slimnīcas fiziķis ir atbildīgs par šo datu ievadīšanu lietojumprogrammā Beam Profile Editor/
Physics Administration.
Papildu informācija par lietojumprogrammas Beam Profile Editor/Physics Administration
lietošanu ir atrodama atbilstošajā Brainlab plānošanas programmatūras lietotāja ceļvedī.

CIRCULAR CONE: VISPĀRĒJIE STARU DATU MĒRĪJUMI
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10.1.3 Primāro žokļu iestatījumi lietošanai ar Circular Cones

Vispārīgā informācija

Ir svarīgi pārbaudīt, vai laukumu ārpus koniskā kolimatora aizsargātās centrālās daļas pilnībā
nosedz žokļi. Katra klienta atrašanās vietā nozīmīgi atšķiras koniskā kolimatora atveru modeļi un
diapazoni.
Brainlab koniskajiem kolimatoriem, lai izvairītos no radiācijas ārpus koniskā kolimatora vai
noplūdes lauka malās, kas rodas no iespējamajām iestatījumu neprecizitātēm (mehāniska
kolimatora salāgošana, žokļu pozicionēšana un cita tolerance), Brainlab iesaka lietot žokļu
iestatījumus, kas norādīti šajās tabulās: 256. lpp.. Ja šie iestatījumi tiks pareizi izpildīti, tie
palīdzēs noturēt žokļu veidoto lauka izmēru cieši ap lielāko konisko kolimatoru.

Aizklājuma pārbaudīšana

Neatkarīgi no izmantotā žokļu veidotā lauka izmēra Brainlab iesaka izmantot atbilstošu filmas
testu, lai pārbaudītu un dokumentētu pilnīgu aizklājumu ārpus paredzētā centra stara caur konisko
kolimatoru.
Lūdzu, atcerieties, ka žokļu veidotajam laukam ir jābūt centrētam pret centrālo stara asi un visos
koniskajos kolimatoros ir jāizmanto identiska žokļu pozīcija. Ja pēc sākotnējo staru datu
iegūšanas ir paredzēts mainīt žokļu pozīcijas, ir jānosaka, līdz kādai pakāpei žokļu pozīcijas
pielāgojumam ir nepieciešama noteiktu staru profilu atkārtota mērīšana.

Lai, izmantojot Brainlab koniskos kolimatorus, izvairītos no neparedzētas starojuma
noplūdes, Novalis (nevis Novalis Tx) žokļu izmēram ir jābūt mazākam vai vienādam ar
40 x 40 mm2 un visiem pārējiem lineārajiem paātrinātājiem (tostarp Novalis Tx) mazākam
vai vienādam ar 56 x 56 mm2. Koniskajiem kolimatoriem, kas nav Brainlab, skatiet jūsu
koniskā kolimatora ražotāja nodrošināto dokumentāciju.

Nodrošiniet, ka žokļi nepārklāj cirkulārā kolimatora atveri. Brainlab iesaka žokļu izmēru
nodrošināt lielāku vai vienādu ar lielākā koniskā kolimatora diametru plus 5 mm, bet
joprojām ieteicamā maksimālā lauka izmēra robežās.

Kolimatora diametri un žokļu izmēri

Brainlab koniskie kolimatori, kas tiek lietoti ar Novalis
Classic

Brainlab koniskie kolimatori, kas tiek lietoti ar citiem li-
neārajiem paātrinātājiem, tostarp Novalis Tx, Novalis
TrueBeam STx

Lielākā vietā izmantotā
koniskā kolimatora dia-
metrs (mm)

Ieteicamais žokļu veidotā lauka
izmērs visiem koniskajiem koli-
matoriem (mm²)

Lielākā vietā izmantotā
koniskā kolimatora dia-
metrs (mm)

Ieteicamais žokļu veidotā lauka
izmērs visiem koniskajiem koli-
matoriem (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

27,5 34 x 34 20 26 x 26

30 36 x 36 22 28 x 28

Darba sākšana
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Brainlab koniskie kolimatori, kas tiek lietoti ar Novalis
Classic

Brainlab koniskie kolimatori, kas tiek lietoti ar citiem li-
neārajiem paātrinātājiem, tostarp Novalis Tx, Novalis
TrueBeam STx

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 Absolūtā lineārā paātrinātāja kalibrācija

Lineārā paātrinātāja nominālās izvades mērīšana

Devas algoritmiem ir jāievada attiecība starp monitorvienībām un absorbēto devu ūdenī noteikta
stara kvalitātes atsauces apstākļos (skatiet šeit: 319. lpp.).
Šī attiecība tiek definēta kā lineārā paātrinātāja nominālā izvade:
NLout = D(ccal, dcal, SSDcal)/MU
un tiek izteikta kā Gy/100 MU ar:
• kalibrācijas lauka izmēru ccal;
• kalibrācijas dziļumu dcal;
• SSDcal kalibrācijā izmantoto attālumu no avota līdz virsmai.

Ūdens fantoma un kambara iestatījumi

36. att. 
• Lai izmērītu lineārā paātrinātāja nominālo izvadi, jālieto atbilstoši kalibrēts kambaris (skatiet

šeit: 47. lpp.).
• Iestatiet ūdens fantoma izocentru ūdens virsmas līmenī (SSD = SID), kur aktīvā kambara

tilpuma atsauces punkts ir iestatīts izocentrā (iestatījuma pozīcija, dziļums = 0 mm).
• Mērīšanas nolūkā kambaris tiek pārvietots vertikāli uz leju līdz 100 mm dziļumam.

Darba plūsma

Brainlab iesaka ievērot atzītus darbības noteikumus (piem., IAEA TRS-398 vai AAPM TG-51). Vai
var izmantot tālāk aprakstītās darbības.

Darbības

1. Iestatiet ūdens fantoma izocentru ūdens virsmas līmenī (SSD = SID = 1 000 mm).

2. Pielāgojiet aktīvā kambara tilpuma centru, lai tas atbilstu izocentram (ūdens virsmas līme-
nis), un atzīmējiet šo dziļumu kā nulli (skatiet šeit: 36. att.).

3. Pārvietojiet kambari līdz kalibrācijas dziļumam dcal (piem., dcal = 100 mm).

Absolūtā lineārā paātrinātāja kalibrācija
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Darbības

4. Iestatiet žokļu un MLC atvērumu uz 100 × 100 mm2.

5.

• Padodiet 100 MU un nolasiet dozimetra lasījumu grejos (Gy) (piemērojiet visus nepie-
ciešamos pārveidojumus un korekcijas, piem., kambara veidu, stara kvalitāti, tempera-
tūru, spiedienu).

• Rezultāts ir jāizsaka Gy/100 MU.

6. Lai uzlabotu precizitāti, iesakām atkārtot visus mērījumus trīs reizes un izmantot vidējo
aritmētisko vērtību.

Mērījumu rezultātu ievadīšana

Programmatūra Lietojumprogrammā Beam Profile Editor/Physics Administration
nepieciešamie ieraksti

BrainSCAN ar Beam
Profile Editor līdz 5.x
versijai

Lapas General Settings sadaļā Clarkson ievadiet:
• laukā Nominal LINAC Output izmērīto lineārā paātrinātāja nominālo

izvadi.

iPlan RT Dose ar
Beam Profile Edi-
tor 7.x/Physics Ad-
ministration

Lapas Circular Cone Settings sadaļā Circular Cone ievadiet:
• laukā Nominal LINAC Output izmērīto lineārā paātrinātāja nominālo

izvadi.

iPlan RT Dose 4.5
(vai jaunāka) ar Phy-
sics Administration

Dialoglodziņa Properties cilnē Circular Cone ievadiet šādus datus:
• laukā Nominal Linac Output izmērīto nominālā lineārā paātrinātāja iz-

vadi. Svarīgi: lineārā paātrinātāja nominālās izvades SSD un dziļuma
mērījums netiek ievadīts cilnē Circular Cone. Lineārā paātrinātāja no-
minālās izvades iestatījumi tiek iekļauti kopējā izkliedes vērtībā (skatiet
šeit: 260. lpp.).

Precizitātes nodrošināšana

Iespējams izmantot arī citus iestatījumus, ne tikai SSD = 1 000 mm un kalibrācijas dziļums
dcal = 100 mm. Tomēr NLOut un izkliedes atsauces devas

D 100 100mm2 r 0= dcal, ,( )

mērījumi jāveic ar to pašu SSD un tajā pašā dziļumā (skatiet šeit: 260. lpp.).

Lai ūdens mērījumam nodrošinātu precīzu absorbēto devu, dozimetra lasījumam jāpiemēro
vairākas korekcijas, piem., stara kvalitāte (lineārā paātrinātāja enerģija), spiediens,
temperatūra un polaritāte. Ir jāņem vērā dokumentācija, kas tiek piegādāta kopā ar jūsu
dozimetrijas iekārtām, un jūsu valstī piemērojamie vietējie standarti.

CIRCULAR CONE: VISPĀRĒJIE STARU DATU MĒRĪJUMI
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10.3 Izkliedes faktori (izvades faktori)

Vispārīgā informācija

Izkliedes faktori novērtē staru uzkrāšanos, kas rodas kolimatora kolimēšanas efekta dēļ,
salīdzinājumā ar atklāta lauka apstarošanu.

Izkliedes (Relatīvā izvades faktora) mērījumu iestatījumi

• Lai maziem laukiem iegūtu precīzus datus, izmantojiet augstas izšķirtspējas detektoru, kā
norādīts šeit: 254. lpp..

• Mainot detektoru vai tā orientāciju, atkārtoti ūdens fantomā kalibrējiet x/y/z koordinātas.
• Definējiet normalizācijas dziļumu dnorm. Parasti normalizācijas dziļums ir maksimālās devas

vidējais dziļums (dnorm = 15 mm 6 MV rentgenstaram). Sīkāka informācija atrodama šeit: 263.
lpp..

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. att. 
Tā kā Circular Cone izkliedes mērījumi tiek veikti ar atšķirīgu iestatījumu un atšķirīgu detektoru
nekā lineārā paātrinātāja nominālās izvades absolūtās devas mērījums (skatiet šeit: 258. lpp.), abi
mērījumi ① un ④ ir jāsasaista kopā ar atsauces mērījumiem ② un ③. Brainlab iesaka izmantot
ziedlapķēdes metodi un maziem laukiem pārejai no augstas izšķirtspējas detektora uz kalibrētu
jonizācijas kambari izmantot vidēju lauka izmēru (piem., 30 × 30 mm²). Ja kalibrētais kambaris
lauka izmēram 30 × 30 mm² ir pārāk liels, ķēdē jāiekļauj papildu (vidējais) jonizācijas kambaris;
skatiet Ⓐ tālāk tekstā.

Nr. Iekārtas daļa

①
Lineārā paātrinātāja nominālās izvades mērījumu iestatījumi (skatiet šeit: 258. lpp.):
• parasti iestatījumi, kas nav izocentriski;
• kalibrētais jonizācijas kambaris.

Ⓐ

Pēc izvēles: jonizācijas kambara atsauces mērījums:
• tāds pats fantoma iestatījums kā ①;
• tāds pats lauka izmērs kā ①;
• vidēja izmēra jonizācijas kambaris.

Izkliedes faktori (izvades faktori)
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Nr. Iekārtas daļa

②

Izkliedes atsauces mērījumu iestatījumi:
• tāds pats fantoma iestatījums kā ①;
• atšķirīgs MLC/žokļu lauka izmērs, piem., 30 x 30 mm²;
• tāds pats detektors kā ①.

③
Izkliedes atsauces mērījumu iestatījumi:
• tāds pats iestatījums kā ②;
• tāds pats detektors, kāds izmantots Circular Cone izkliedes mērījumos ④.

④
Circular cone izkliedes mērījumi:
• izocentriskie iestatījumi ar dziļumu = dnorm;
• izmantojiet augstas izšķirtspējas detektoru, kā norādīts šeit: 254. lpp..

Darba plūsma

Darbības

1.
Novietojiet detektoru izocentrā dziļumā dnorm (SSD = 1 000 mm - dnorm). Skatiet ④ šeit:
37. att..

2. Piegādājiet 100 MU.

3.
Katram kolimatoram veiciet trīs mērījumus un, lai atskaitītos par neprecīzu devas piegādi/
mērījumu, izmantojiet vidējo vērtību. Žokļus turiet tajā pašā pozīcijā kā PDD/TPR un OAR
mērījumiem.

4.

Izmantojot augstas izšķirtspējas detektoru, izmēriet devu ar izkliedes atsauces iestatīju-
mu. Skatiet ③ iepriekš.
• SID = SSD = 1 000 mm
• Dziļums = dcal
• Lauka izmērs = 30 x 30 mm

5.

Izmantojot jonizācijas kambari, izmēriet devu ar izkliedes atsauces iestatījumu. Skatiet ②
iepriekš.
• SID = SSD = 1 000 mm
• Dziļums = dcal
• Lauka izmērs = 30 x 30 mm

6.

Izmantojot jonizācijas kambari, izmēriet devu ar lineārā paātrinātāja nominālās izvades
iestatījumu, kā norādīts šeit: 258. lpp.. Skatiet ① iepriekš.
• SID = SSD = 1 000 mm
• Dziļums = dcal
• Lauka izmērs = 100 x 100 mm

7. Lai uzlabotu precizitāti, iesakām atkārtot visus mērījumus trīs reizes un izmantot vidējo
aritmētisko vērtību.

Mērījumu rezultātu ievadīšana

Lietojumprogrammas Beam Profile Editor/Physics Administration sadaļā Input Values atlasiet
Scatter un ievadiet atbilstošās vērtības.

Precizitātes nodrošināšana

Neviens mērījums nedrīkst pārsniegt detektora ražotāja noteiktās lauka izmēra specifikācijas.
Kopējais izkliedes faktors St(c) kolimatoram c tiek definēts kā:

CIRCULAR CONE: VISPĀRĒJIE STARU DATU MĒRĪJUMI
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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

kur DHRD un DIC ir attiecīgi augstas izšķirtspējas detektora un jonizācijas kambara devas rādījumi.
PIEZĪME: svarīgi: katram kolimatoram St(c) ir jāmēra atsevišķi, izmantojot to pašu žokļu
novietojumu.
 

Neizmantojiet jonizācijas kambari tieši, lai iestatītu Circular Cone mērījumu. Tas ir pārāk
liels, lai precīzi veiktu mazu lauku dozimetriju.

Izkliedes faktori (izvades faktori)
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10.4 Dziļuma devas profils

Vispārīgā informācija

Dziļuma devu var mērīt lietojot vienu no šīm opcijām:

Opcija Izskaidrojums

PDD (dziļuma deva
procentos)

Ūdens fantoms ir fiksēts. PDD vērtības tiek mērītas, vertikālā virzienā
gar stara asi pielāgojot detektoru.

TPR (devas attiecība
pret fantoma devu)

Detektors tiek novietots izocentrā. TPR vērtības tiek mērītas, mainot
ūdens līmeni (ūdens virsmu).

Normalizācijas dziļums

Dziļuma devas parāda maksimālo devu noteiktā dziļumā, kas savukārt ir atkarīgs no kolimatora
izmēra. Tomēr algoritmam, kas tiek lietots devas aprēķiniem, ir nepieciešams, lai visi dati būtu
normalizēti vienādā dziļumā. Šajā sadaļā šis dziļums ir norādīts kā dnorm. Parasti normalizācijas
dziļums ir maksimālās devas vidējais dziļums (dnorm = 15 mm 6 MV rentgenstaram). Izpildot šo
normalizācijas instrukciju, var gadīties, ka daži grafiki pārsniedz vienotību.
PIEZĪME: TPR/PDD vērtības var patvaļīgi normalizēt, jo tās tiek kontrolētas ar devas algoritmu.
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Tehniskais atsauces ceļvedis Pārsk. 1.8 Brainlab fizikas principi 263



10.4.1 PDD mērījums

Procentuālās dziļuma devas mērījuma iestatījumi

• Lai iegūtu augstu telpisko izšķirtspēju, izmantojiet atbilstošu augstas izšķirtspējas detektoru
(skatiet šeit: 254. lpp.) ar mazu aktīvo tilpumu.

• Mainot detektoru vai tā orientāciju, atkārtoti ūdens fantomā kalibrējiet x/y/z koordinātas.

38. att. 

Darba plūsma

Darbības

1.

Atlasītajam SSD pielāgojiet ūdens virsmu. Ieteicams izmantot SSD = 1 000 mm - dnorm
(tāds pats SSD kā konusa-izkliedes mērījumiem).
PIEZĪME: var izmantot arī SSD = 1 000 mm.
 

2. Izmantojiet ūdens fantoma programmatūru, lai izmērītu dziļumu no 0 līdz vēlamajam dzi-
ļumam (vismaz 250 mm); skatiet šeit: 38. att..

3.
• Aktivizējiet nepārtrauktu lineārā paātrinātāja apstarojumu.
• Detektoram kustības laikā ir jāturpina mērīt.

4.

• Ja mērīšanas sistēma neatbalsta nepārtrauktu datu noteikšanu, PDD profila rekonstruk-
cijai ir ieteicamas šādas dziļuma vērtības (6 MV staram): 0, 5, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 20,
25, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 mm.

• Izmantojiet ūdens fantoma programmatūru, lai izmērītu dziļumus no 0 līdz vēlamajam
dziļumam.

• 0–50 mm dziļumā izmantojiet 1 mm lielu posmu. Lielākam dziļumam var izmantot 1 mm
vai 5 mm lielu posmu.

• Fotonu stariem ar augstāku enerģiju dziļums ir jāmaina atbilstoši paredzētajām dziļuma
devas līknes izmaiņām.

Dziļuma devas profils
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Mērījumu rezultātu ievadīšana

Programmatūra Veicamās darbības

BrainSCAN ar
Beam Profile
Editor līdz 5.x
versijai

1. Vispirms PDD dati ir jāpārveido par TPR datiem. Iespējams lietot šo tuvi-
nājumu:

TPR d c,( ) PDD d c SSD, ,( )
100

--------------------------------------- SSD d+
SSD dnorm+
------------------------------ 
  2
⋅=

Šajā tuvinājumā tiek pieņemts, ka fantoma izkliede nav atkarīga no SSD.

Laukā Normalization Depth normalizācijas dziļums dnorm (milimetros).
TPR tabulās iespējams ievadīt tikai TPR datus.

iPlan RT Dose ar
Beam Profile
Editor 7.x/
Physics Admi-
nistration

• PDD vērtības iespējams normalizēt patvaļīgi. Tomēr, ja tiek veikta normali-
zācija līdz parastam atsauces dziļumam vai maksimumam, var atvieglot
konsekvences pārbaudes. Sabrukšanas ātrumus, piemēram, iespējams
viegli salīdzināt.

• Visiem kolimatoriem PDD vērtībām ir jābūt tā paša dziļuma koordinātu vēr-
tībām.

• Pārveidošanu uz TPR veic programmatūrā iPlan RT Dose, izmantojot
SSD un dnorm vērtības.

• Beam Profile Editor: lapas Circular Cone Settings sadaļā Circular Co-
ne ievadiet SDD.

• Physics Administration: dialoglodziņa Properties cilnes Circular Cone
sadaļā Depth Dose ievadiet SSD.

Ievadiet dziļuma devas vērtības kā ievades vērtības un sadaļā Values are ... norādiet, vai jūsu
datu pamatā ir TPR vai PDD pieeja.

Precizitātes nodrošināšana

• Lai novērstu kļūdas, kas rodas ūdens virsmas liekšanās dēļ (kapilārie efekti), pārvietojiet
kambari virzienā no lejas uz augšu.

• Turiet žokļus tādā pašā pozīcijā kā izkliedes un nobīdes no ass attiecības mērījumiem.
• Katram kolimatoram PDD profili ir jāmēra atsevišķi, izmantojot to pašu žokļu novietojumu.

Nelietojiet jonizācijas kambari, kas ir par lielu precīzai mazu lauku dozimetrijai.
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10.4.2 TPR mērījums

Audu devas attiecības pret fantoma devu mērījuma iestatījumi

• Lai iegūtu augstu telpisko izšķirtspēju, izmantojiet atbilstošu augstas izšķirtspējas detektoru
(skatiet šeit: 254. lpp.) ar mazu aktīvo tilpumu.

• Mainot detektoru vai tā orientāciju, atkārtoti ūdens fantomā kalibrējiet x/y/z koordinātas.

39. att. 

Darba plūsma

Darbības

1. Novietojiet detektoru izocentra līmenī.

2. Izlīdziniet ūdens virsmu ar aktīvā detektora tilpumu.

3.
• Aktivizējiet nepārtrauktu lineārā paātrinātāja apstarojumu.
• Detektoram ir jāturpina mērīt, kamēr tvertne tiek piepildīta ar ūdeni 250 mm virs izocen-

tra (skatiet šeit: 39. att.).

4.

• Ja mērīšanas sistēma neatbalsta nepārtrauktu datu noteikšanu, TPR profila rekonstruk-
cijai ir ieteicamas šādas dziļuma vērtības (6 MV staram): 0, 5, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 20,
25, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 mm.

• Fotonu stariem ar augstāku enerģiju dziļums ir jāmaina atbilstoši paredzētajām dziļuma
devas līknes izmaiņām.

Mērījumu rezultātu ievadīšana

Programmatūra Lietojumprogrammā Beam Profile Editor/Physics Administration
nepieciešamie ieraksti

BrainSCAN ar Beam
Profile Editor līdz 5.x
versijai

• TPR vērtības, kas ir definētas iepriekš, var izmantot tieši.
• Lapas General Settings sadaļas Clarkson laukā Normalization

Depth ievadiet normalizācijas dziļumu dnorm (milimetros).

Dziļuma devas profils
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Programmatūra Lietojumprogrammā Beam Profile Editor/Physics Administration
nepieciešamie ieraksti

iPlan RT Dose ar
Beam Profile Editor
(7.x vai jaunāku) vai
Physics Administra-
tion

• Šajā gadījumā nav nepieciešama SSD vērtība.
• Circular Cone iestatījumus nevar atstāt tukšus, tāpēc izmantojiet

SSD = 1 000 mm vai SSD = 1 000 mm - dnorm.

Ievadiet dziļuma devas vērtības kā ievades vērtības un sadaļā Values are ... norādiet, vai jūsu
datu pamatā ir TPR vai PDD pieeja.

Precizitātes nodrošināšana

• Turiet žokļus tādā pašā pozīcijā kā izkliedes un nobīdes no ass attiecības mērījumiem.
• TPR vērtības iespējams normalizēt patvaļīgi. Tomēr, ja tiek veikta normalizācija līdz parastam

atsauces dziļumam vai maksimumam, var atvieglot konsekvences pārbaudes. Sabrukšanas
ātrumus, piemēram, iespējams viegli salīdzināt.

• Visiem kolimatoriem TPR vērtībām ir jābūt tā paša dziļuma koordinātu vērtībām.
• Katram kolimatoram TPR profili ir jāmēra atsevišķi, izmantojot to pašu žokļu novietojumu.

Nelietojiet jonizācijas kambari, kas ir par lielu precīzai mazu lauku dozimetrijai.
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10.5 Nobīdes no ass attiecības mērījums

OAR mērījuma iestatījumi

• Lai iegūtu augstu telpisko izšķirtspēju, izmantojiet atbilstošu augstas izšķirtspējas detektoru
(skatiet šeit: 254. lpp.) ar mazu aktīvo tilpumu.

• Mainot detektoru vai tā orientāciju, atkārtoti ūdens fantomā kalibrējiet x/y/z koordinātas.

40. att. 

Darba plūsma

Darbības

1. Pielāgojiet detektoru izocentra līmenī, 75 mm zem ūdens virsmas.

2. Žokļus turiet tajā pašā pozīcijā kā izkliedes PDD/TPR mērījumiem.

3.

• Ja lietojat automātisku devas mērīšanas sistēmu, veiciet nepārtrauktu devas mērījumu,
lai iegūtu visprecīzāko nepārtrauktu OAR grafiku.

• Ja var izmantot tikai ierīci, kas nav automātiska, pārliecinieties, vai laukumā, kur ir
straujš devas kritums, mērīšana tiek veikta ik pēc katriem 0,5 mm, un laukumā, kur ir
devas līknes plakanās daļas, ik pēc katriem 3–5 mm, līdz deva ir mazāka par 2% no
maksimālās devas.

4. Pārliecinieties, ka profils tiek mērīts pozitīvā un negatīvā diapazonā.

Nobīdes no ass attiecības mērījums
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Mērījumu rezultātu ievadīšana

Programmatūra Veicamās darbības

BrainSCAN ar Beam
Profile Editor līdz 5.x
versijai

Atbilstoši nobīdes no ass attiecības definīcijai:

OAR c r d, ,( ) D c r d, ,( ) D c r 0= d, ,( )=

• normalizējiet datus devai, kas mērīta uz centrālā stara ass r = 0;
• aprēķiniet vidējos atbilstošos datu punktus no negatīvā un pozitīvā za-

ra;
• lietojumprogrammas Beam Profile Editor sadaļā Input Values atla-

siet OAR un ievadiet atbilstošās vērtības.

iPlan RT Dose ar
Beam Profile Editor
(7.x vai jaunāku) vai
Physics Administra-
tion

Aprēķiniet vidējos atbilstošos datu punktus no negatīvā un pozitīvā zara.
• Nobīdes no ass attiecības iespējams normalizēt patvaļīgi.
• Tomēr devai, kas mērīta uz centrālās stara ass r = 0, normalizēšana

var vienkāršot konsistences pārbaudes (piem., ļoti viegli var pārbaudīt
profila platumu).

Precizitātes nodrošināšana

• Visiem kolimatoriem ir jābūt vienādām radiālajām koordinātu vērtībām.
• OAR profili katram kolimatoram ir jāmēra atsevišķi, izmantojot to pašu žokļu novietojumu.

PIEZĪME: OAR var mērīt arī ūdenim atbilstošā materiālā, izmantojot dozimetrijas filmas;
informāciju skatiet šeit: 40. att.. Zem filmas izmantojiet atpakaļizkliedes materiālu pietiekamā
daudzumā.
 

Nelietojiet jonizācijas kambari, kas ir par lielu precīzai mazu lauku dozimetrijai.
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Nobīdes no ass attiecības mērījums
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11 CIRCULAR CONE: STARU
DATU
KONTROLSARAKSTS

11.1 Vispārējie staru dati lineārajiem paātrinātājiem

Kontrolsaraksts (Excel veidne Brainlab VEIDLAPA 09-638)

PIEZĪME: Circular Cone tiek atbalstīts BrainSCAN un iPlan RT 4.1 vai jaunākā versijā.
 

Uzdevums Aprīkojums Gatavs

Lineārā paātrinātāja nominālā izvade (NLOut)
Informāciju par Excel veidnes metodi skatiet šeit: 258. lpp., informāciju par
neapstrādāto datu metodi skatiet šeit: 277. lpp..

Kalibrētais kambaris ☐

Relatīvais izvades faktors (Izkliede)
Informāciju par Excel veidnes metodi skatiet šeit: 260. lpp., informāciju par
neapstrādāto datu metodi skatiet šeit: 278. lpp..

Augstas izšķirtspējas detek-
tors ☐

PDD/TPR mērījums
Informāciju par Excel veidnes metodi skatiet šeit: 263. lpp., informāciju par
neapstrādāto datu metodi skatiet šeit: 278. lpp..

Augstas izšķirtspējas detek-
tors ☐

Nobīdes no ass attiecība
Informāciju par Excel veidnes metodi skatiet šeit: 268. lpp., informāciju par
neapstrādāto datu metodi skatiet šeit: 279. lpp..

Augstas izšķirtspējas detek-
tors ☐

Sagatavojiet staru profilu (BrainSCAN):
• ievadiet identifikatoru, enerģiju, NLOut, normalizācijas dziļumu un žokļu

lauka izmēru;
• katram koniskajam kolimatoram ievadiet izkliedi St un ielīmējiet OAR un

TPR/PDD tabulas.

Beam Profile Editor 5.x ☐

Sagatavojiet staru profilu (iPlan RT Dose 4.x):
• ievadiet identifikatoru un enerģiju (vispārējie iestatījumi);
• ievadiet NLOut, normalizācijas dziļumu un SSD (Circular Cone iestatījumi);
• sagatavojiet izkliedes St, OAR un TPR/PDD tabulas (Excel lapa) un ielī-

mējiet tās lietojumprogrammā Beam Profile Editor.

Beam Profile Editor 7.x ☐

Sagatavojiet staru profilu (iPlan RT Dose 4.5.x vai jaunāka versija):
• ievadiet identifikatoru (cilne Machine Selection);
• izvēlieties paātrinātāju un enerģiju (cilne Machine Selection);
• ievadiet izkliedes mērījumu dziļumu, PDD-SSD un NLOut vērtību (cilne

Circular Cone). Pabeidziet visas cilnes un aizveriet rekvizītu dialoglodzi-
ņu;

• sagatavojiet izkliedes St, OAR un TPR/PDD tabulas (Excel lapa) un ielī-
mējiet tās lietojumprogrammā Physics Administration.

Physics Administration
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Vispārējie staru dati lineārajiem paātrinātājiem
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12 STARU DATU IEVADE UN
APSTRĀDE
LIETOJUMPROGRAMMĀ
PHYSICS
ADMINISTRATION

12.1 Neapstrādātie dati lietojumprogrammā Physics
Administration

Vispārējā informācija

Lietojumprogrammā Physics Administration Raw Data režīms ļauj ievadīt izmērītos staru datus
pirms to apstrādes. Raw Data režīmā nav vajadzības datus ievadīt Excel veidnēs.
Izmantojot lietojumprogrammu Physics Administration, neapstrādātos datus iespējams
pārveidot staru profilos, kurus pēc tam var izmantot ārstēšanas plānošanā kopā ar iekārtas
profiliem.
Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet programmatūras lietotāja ceļvedi Physics
Administration.
Svarīgi: šobrīd šī darbība nav obligāta. Excel veidnes staru datu apstrādei joprojām ir
nepieciešamas konkrētām sistēmām un enerģijām; papildinformāciju skatiet 28. lpp..
Šajā nodaļā ir vērsta uzmanība uz atšķirībām attiecībā pret Excel veidnes darba plūsmu. Tāpēc
pirms režīma Raw Data izmantošanas ieteicams izlasīt atbilstošās Vispārējie staru datu mērījumi
nodaļas.

STARU DATU IEVADE UN APSTRĀDE LIETOJUMPROGRAMMĀ PHYSICS ADMINISTRATION

Tehniskais atsauces ceļvedis Pārsk. 1.8 Brainlab fizikas principi 273



12.1.1 Pencil Beam

Vispārējā informācija

Tālāko norādītas atšķirības, salīdzinot Pencil Beam Raw Data režīmu ar Excel veidnes pieeju.
• Dziļuma devu profiliem katram lauka izmēram var būt individuālas dziļuma koordinātu vērtības.
• Diagonālajiem profiliem katram dziļumam var būt individuālas rādiusa koordinātu vērtības.
• Dažiem MLC ir mainīts diagonālā profila mērījumu lauka izmērs, skatiet šeit: 275. lpp..
• Lai iegūtu radiālos faktorus, diagonālie profili ir jāapstrādā, izmantojot lietojumprogrammu

Physics Administration.
• Transversālajiem profiliem katram dziļumam var būt individuālas koordinātu vērtības.
• Lai noteiktu avota funkcijas korekciju un radioloģiskās nobīdes parametrus, transversālie profili

ir jāievada un jāapstrādā, izmantojot lietojumprogrammu Physics Administration.

Lineārā paātrinātāja nominālā izvade un vispārējā noplūde

Mērījumu instrukcijas iestatījumi un darba plūsma ir norādīti šeit: 49. lpp. un 52. lpp..
Lineārā paātrinātāja nominālās izvades dati ir jāievada Pencil Beam neapstrādāto datu interfeisa
dialoglodziņā Nominal Linac Output.

Darbības

1.
Ievadiet lineārā paātrinātāja absolūtās kalibrācijas datus, nosakot attālumu no avota līdz
virsmai, mērījuma dziļumu, normalizācijas lauka izmēru un lineārā paātrinātāja nominālo
izvadi.

2. Daudzlapiņu vispārējā sadaļā ievadiet noplūdi atvērtiem žokļiem un noplūdi slēgtiem žok-
ļiem.

Izkliedes faktori (izvades faktori)

Mērījumu instrukcijas iestatījumi un darba plūsma ir norādīti šeit: 56. lpp.. Lai ievadītu mērījumu
rezultātus, dialoglodziņā Scatter Data ievadiet attālumu no avota līdz virsmai (SSD) un izkliedes
mērījuma dziļumu.
Svarīgi: šīm vērtībām jābūt vienādām ar SSD un lineārā paātrinātāja nominālās izvades mērījuma
dziļuma vērtībām. Pretējā gadījumā nav iespējams radīt staru profilu.
Ja nepieciešams, dialoglodziņa daļā Izkliedes tabula pielāgojiet MLC un žokļu izmēra vērtības un
ievadiet savus izkliedes datus.
• Parauga matricas tabulās, kas parādītas šeit: 69. lpp., vienmēr jāizmēra pelēkie lauki.
• Baltie lauki attiecas uz MLC un žokļu kombinācijām, kuras nav ieteicams lietot ar Brainlab staru

terapijas ārstēšanas plānošanas programmatūru. Sīkāka informācija atrodama šeit: 42. lpp..
• Tādēļ nav jāmēra šie lielākie MLC lauki. Tā vietā ir pietiekami ievadīt pēdējo izmērīto obligāto

vērtību, piem., žokļu iestatījumam 60 x 60 mm² var izmantot vērtību, kas mērīta 60 x 60 mm²

MLC laukam (0,8710 šeit: 129. lpp.).
Iespējams ielīmēt visu izkliedes tabulu uzreiz, izmantojot ielīmēšanas pogu. Šajā gadījumā MLC
un žokļu izmēri tiek automātiski pielāgoti. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet klīnisko
lietotāja ceļvedi iPlan RT Dose.

Dziļuma devas profils

Mērījumu instrukcijas iestatījumi un darba plūsma ir norādīti šeit: 54. lpp.. Dziļuma devas profilus
iespējams izmērīt ar iestatījumiem, kas līdzīgi PDD vai TPR/TPR.
Lai ievadītu mērījumu rezultātus, veiciet tālāk norādītās darbības.

Darbības

1. Dialoglodziņā Depth Dose definējiet mērījumu iestatījumus (līdzīgi PDD vai TPR/TPR). Ja
ir lietota pieeja, kas līdzīga PDD, dialoglodziņā vēl būs jāievada PDD mērījuma SSD.

Neapstrādātie dati lietojumprogrammā Physics Administration
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Darbības

2. Ja nepieciešams, pielāgojiet dziļuma devas lauka izmērus, lietojot pogu Add un Remove,
kas atrodas vadības apgabalā.

3. Ielīmējiet katru dziļuma devas profilu atbilstošajā Depth Dose Profile dialoglodziņā. Ka-
tram lauka izmēram var lietot atšķirīgas koordinātu vērtības.

4.
Iespējams ielīmēt tabulu ar dziļuma devas datiem vairākiem lauku izmēriem vienlaicīgi, iz-
mantojot opciju Paste Profiles. Šajā gadījumā lauku izmēri tiek automātiski pielāgoti. Lai
iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet klīnisko lietotāja ceļvedi iPlan RT Dose.

5.
Dziļuma devas profilus iespējams normalizēt patvaļīgi. Tomēr, ja tiek veikta normalizācija
līdz parastam atsauces dziļumam vai maksimumam, var atvieglot konsekvences pārbau-
des.

Diagonāli radiālie profili

Vispārējie mērījumu instrukcijas iestatījumi un darba plūsma ir norādīti šeit: 57. lpp.. Diagonālos
profilus iespējams izmērīt ar iestatījumiem, kas līdzīgi PDD vai TPR/TPR.
Svarīgi: lai diagonālie profili būtu piemēroti radiālo faktoru aprēķinam, no diagonālā profila
mērījumiem nedrīkst atvienot šīs (pievienojumierīces) MLC:
• Brainlab m3
• Siemens ModuLeaf

MLC lapiņas ir jāatvelk.
Lai ievadītu mērījumu rezultātus, veiciet tālāk norādītās darbības.

Darbības

1. Dialoglodziņā Diagonal Profiles definējiet mērījumu iestatījumus (līdzīgi PDD vai TPR/
TPR). Ja ir lietota pieeja, kas līdzīga PDD, dialoglodziņā vēl būs jāievada mērījuma SSD.

2. Ja nepieciešams, pielāgojiet dziļumu, lietojot pogu Add un Remove vadības apgabalā.

3. Ielīmējiet katru diagonālo profilu atbilstošajā Diagonal Profile Data dialoglodziņā. Katram
dziļumam var lietot atšķirīgas koordinātu vērtības.

4.
Iespējams ielīmēt tabulu ar diagonālajiem profiliem vairākām dziļuma vērtībām vienlaicīgi,
izmantojot opciju Paste Profiles. Šajā gadījumā dziļums tiek automātiski pielāgots. Lai ie-
gūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet klīnisko lietotāja ceļvedi iPlan RT Dose.

5. Diagonālos profilus iespējams normalizēt patvaļīgi.

Pēc visu diagonālo profilu (un dziļuma devas datu) ievadīšanas var aprēķināt radiālos faktorus.
Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet klīnisko lietotāja ceļvedi iPlan RT Dose.

Transversālie profili

Mērījumu instrukcijas iestatījumi un darba plūsma ir norādīti šeit: 63. lpp. un 62. lpp..
Lai ievadītu mērījumu rezultātus, veiciet tālāk norādītās darbības.

Darbības

1. Dialoglodziņā Transversal Profiles definējiet mērījumu iestatījumus (līdzīgi PDD vai TPR/
TPR). Ja ir lietota pieeja, kas līdzīga PDD, dialoglodziņā vēl būs jāievada mērījuma SSD.

2. Ja nepieciešams, pielāgojiet dziļumu, lietojot pogu Add un Remove vadības apgabalā.

3. Ielīmējiet katru transversālo profilu atbilstošajā Transversal Profile Data dialoglodziņā. Ka-
tram dziļumam un virzienam var lietot atšķirīgas koordinātu vērtības.

4.
Iespējams ielīmēt tabulu transversālajiem profiliem vairākām dziļuma vērtībām vienlaicīgi,
izmantojot opciju Paste Profiles. Šajā gadījumā dziļums tiek automātiski pielāgots. Lai ie-
gūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet klīnisko lietotāja ceļvedi iPlan RT Dose.

5. Transversālos profilus iespējams normalizēt patvaļīgi.
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Pēc visu transversālo profilu ievadīšanas (un radiālo faktoru aprēķināšanas) iespējams aprēķināt
avota funkcijas korekciju un radioloģiskos lapiņu nobīdes parametrus. Lai iegūtu plašāku
informāciju, lūdzu, skatiet klīnisko lietotāja ceļvedi iPlan RT Dose.

Dinamiskā lapiņu nobīde

Mērījumu instrukcijas iestatījumi un darba plūsma ir norādīti šeit: 65. lpp..
Dialoglodziņā Dynamic Leaf Shift ievadiet dinamiskās lapiņu nobīdes mērījuma rezultātus.
Dinamisko lapiņu nobīdi var aprēķināt dialoglodziņā Dynamic Leaf Shift.

Neapstrādātie dati lietojumprogrammā Physics Administration
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12.1.2 Circular Cones

Vispārējā informācija

Tālāk norādītas atšķirības, salīdzinot Circular Cone Raw Data režīmu ar Excel veidnes pieeju.
• Lineārā paātrinātāja nominālās izvades iestatījumi tiek definēti neatkarīgi no izkliedes

iestatījumiem.
• Izkliedes dati ar Circular cone saista tikai atsauces laukā esošo devu (un neiekļauj jebkādas

izmaiņas iestatījumu apstākļos).
• Dziļuma devu profiliem katram kolimatoram var būt individuālas dziļuma koordinātu vērtības.
• Nobīdes no ass profiliem katram kolimatoram var būt individuālas rādiusa koordinātu vērtības.

Visi devas mērījumi ar konusiem ir jāveic ar to pašu žokļa atvēruma iestatījumu! Circular Cone
neapstrādāto datu dialoglodziņā Properties jāievada žokļa lauka izmērs.

Lineārā paātrinātāja nominālā izvade

Mērījumu instrukcijas iestatījumi un darba plūsma ir norādīti šeit: 258. lpp..
Pārveidošana uz izocentrisko iestatījumu
Ja lineārā paātrinātāja nominālā izvade ir mērīta ar citu iestatījumu kā izkliedes mērījums
(attālums no avota līdz virsmai (SSD) un dziļums), ir jāizmēra divas papildu devas vērtības, kas
saista lineārā paātrinātāja nominālās izvades (NLOut) iestatījumu ar izkliedes iestatījumu:
• NLOut iestatījuma deva, lietojot NLOut mērījuma SSD un dziļumu.
• Izkliedes iestatījuma deva izocentrā izkliedes mērījuma dziļumā (skatiet šeit: 278. lpp.).

Abi mērījumi ir jāveic normalizācijas lauka izmēram, izmantojot vienu un to pašu detektoru. Lai
uzlabotu precizitāti, Brainlab iesaka katru mērījumu atkārtot trīs reizes un lietot vidējo aritmētisko
vērtību.
Tā paša kambara, kas ticis lietots NLOut mērījumam, izmantošana efektīvi dod NLOut mērījumu
izocentrā. Tādējādi var tieši ievadīt NLOut, kas definēts izocentrā, un pārveidošanas faktori nav
nepieciešami. Tomēr NLOut vērtības, kas iegūta ar citu iestatījumu, ievadīšana var vienkāršot
lineārā paātrinātāja absolūtās kalibrācijas salīdzināšanas datus, piemēram, Pencil Beam datiem,
kuros ir izmantota tā pati enerģija.
Mērījumu iestatījumi pārveidošanai uz izocentriskiem iestatījumiem:

41. att. 
Mērījumu rezultātu ievadīšana

STARU DATU IEVADE UN APSTRĀDE LIETOJUMPROGRAMMĀ PHYSICS ADMINISTRATION
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Lineārā paātrinātāja nominālās izvades dati ir jāievada dialoglodziņā Nominal Linac Output, kas
atrodams Circular Cone neapstrādāto datu interfeisā. Ievadiet lineārā paātrinātāja absolūtās
kalibrācijas datus, nosakot Source Surface Distance (attālumu no avota līdz virsmai),
Measurement Depth (mērījuma dziļumu), Normalization Field Size (normalizācijas lauka
izmēru) un Nominal Linac Output (lineārā paātrinātāja nominālo izvadi).
Ja nepieciešams, dialoglodziņā Nominal Linac Output ir jāievada arī NLOut iestatījumu deva un
izkliedes iestatījumu deva.

Izkliede

Circular Cone neapstrādātajos datos izkliedes faktori izocentrā ir definēti kā:

St
rawdata c( ) D c r 0=, dmeasurement,( ) D ccal r 0=, dmeasurement,( )=

Ieteicamā mērījuma dziļuma dmeasurement vērtība ir (vidējais) maksimālās devas dziļums (piem.,
15 mm 6 MV rentgenstaram). Visi izkliedes mērījumi ir jāveic izocentrā, tātad ar
SSD = 1 000 mm - dmeasurement.
ccal ir normalizācijas lauka izmērs, kas tiek izmantots lineārā paātrinātāja nominālās izvades
mērījumam (parasti 100 x 100 mm²), un c vērtība definē konusu.
Svarīgi: iepriekš minētā izkliedes definīcija atšķiras no (kopējās) izkliedes definīcijas, kas sniegta
šeit: 260. lpp.!
Iestatījumi

Darbības

1.

Lai maziem laukiem iegūtu precīzus datus, izmantojiet augstas izšķirtspējas detektoru, kā
norādīts šeit: 254. lpp..
Uzņēmums Brainlab iesaka izmantot ziedlapķēdes metodi un maziem laukiem pārejai no
augstas izšķirtspējas detektora uz jonizācijas kambari izmantot vidēju lauka izmēru
(piem., 30 x 30 mm2). Neviens mērījums nedrīkst pārsniegt detektora ražotāja noteiktās
lauka izmēra specifikācijas.

2. Mainot detektoru vai tā orientāciju, atkārtoti ūdens fantomā kalibrējiet x/y/z koordinātas.

3. Definējiet mērījumu dziļumu (skatīt iepriekš).

Mērījumu rezultātu ievadīšana

Darbības

1. Circular Cone datu dialoglodziņā Properties ievadiet izkliedes datu mērījumu dziļumu.

2. Ja jāpielāgo pieejamo konusu diametra vērtības, lietojiet pogu Add un Remove, kas atro-
das vadības apgabalā.

3. Atbilstošajā Circular Cone datu dialoglodziņā ievadiet katra konusa izkliedes vērtību.

Dziļuma devas profili

Mērījumu instrukcijas iestatījumi un darba plūsma ir norādīti šeit: 263. lpp.. Dziļuma devas profilus
iespējams izmērīt ar iestatījumiem, kas līdzīgi PDD vai TPR/TPR.
Lai ievadītu mērījumu rezultātus, veiciet tālāk norādītās darbības.

Darbības

1. Dialoglodziņā Properties definējiet mērījumu iestatījumus (līdzīgi PDD vai TPR/TPR). Ja
ir lietota pieeja, kas līdzīga PDD, dialoglodziņā Properties jāievada PDD mērījuma SSD.

2. Ja jāpielāgo pieejamo konusu diametra vērtības, lietojiet pogu Add un Remove, kas atro-
das vadības apgabalā.

3. Ielīmējiet katru dziļuma devas profilu atbilstošajā Circular Cone datu dialoglodziņā. Ka-
tram Circular Cone var būt savas koordinātu vērtības.

Neapstrādātie dati lietojumprogrammā Physics Administration
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Darbības

4.
Dziļuma devas profilus iespējams normalizēt patvaļīgi. Tomēr, ja tiek veikta normalizācija
līdz parastam atsauces dziļumam vai maksimumam, var atvieglot konsekvences pārbau-
des. Sabrukšanas ātrumus, piemēram, iespējams viegli salīdzināt.

Nobīdes no ass attiecība

Mērījumu instrukcijas iestatījumi un darba plūsma ir norādīti šeit: 268. lpp..
Lai ievadītu mērījumu rezultātus, veiciet tālāk norādītās darbības.

Darbības

1. Aprēķiniet vidējos atbilstošos datu punktus no negatīvā un pozitīvā zara.

2. Dialoglodziņā Properties ievadiet OAR mērījumu dziļumu.

3. Ja jāpielāgo pieejamo konusu diametra vērtības, lietojiet pogu Add un Remove, kas atro-
das vadības apgabalā.

4. Ielīmējiet katru OAR devas profilu atbilstošajā Circular Cone datu dialoglodziņā. Katram
Circular Cone var būt savas koordinātu vērtības.

5. Nobīdes no ass attiecības iespējams normalizēt patvaļīgi. Tomēr devas, kas mērīta uz
centrālā stara ass r = 0, normalizācija var vienkāršot konsistences pārbaudes.

STARU DATU IEVADE UN APSTRĀDE LIETOJUMPROGRAMMĀ PHYSICS ADMINISTRATION
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13 IMRT
13.1 IMRT lapiņu secības padeves iespējas

Lapiņu secības pārskats

Brainlab staru terapijas ārstēšanas plānošanas programmatūra IMRT laukiem izveido lapiņu
kustības modeli, izmantojot iebūvēto lapiņu secības algoritmu (42. att.). Šāda veida struktūrās
lapiņu novietojums ir definēts vairākos kontrolpunktos kā summārā frakcionālā līdz šim piegādātā
deva. Atkarībā no ārstēšanas īstenošanas sistēmas šo secību nogādā dinamiski atbilstoši
kontrolpunktiem vai segmentos, kad segmenti tiek pārveidoti par statisku atbilstošo staru sērijām.

Piemērs: dinamiskā IMRT lapiņu kustības struktūra

42. att. 

Pareiza lapiņu kustība un segmentālā devas piegāde

Attēlos, kas redzami iepriekš, katrs kontrolpunkts definē lapiņas novietojumu noteiktā uzkrājošā
frakcionālā devā, kā norādīts zem katras parādītās lapiņas struktūras.
Lai pareizi padotu aprēķināto lapiņu kustības modeli, sistēmai (lineārajam paātrinātājam un MLC)
jāievēro precīzs lapiņas modelis, kas aprēķināts kā uzkrājošās dalītās devas funkcija, un katrs
segments arī precīzi jāapstaro ar nepieciešamo dalīto devu (segmentārā deva).

IMRT
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Devas novirzes

Novirzes starp plānoto un piegādāto devu var rasties, ja sistēma vai nu nevar novietot lapiņas
precīzi saskaņā ar izrakstīto frakcionālo devu, vai dotajam segmentam neapstaro nepieciešamo
frakcionālo devu. Tālāk ir parādīti iespējamo scenāriju piemēri, kas var izraisīt devas piegādes
pacientam nozīmīgas novirzes, īpaši, ja tiek kombinēti galējie parametru iestatījumi, tādi kā augsts
devas ātrums vai zema deva uz IMRT staru.
1. Kopējie MLC lapiņu novietošanas precizitātes ierobežojumi.
2. Dinamiskās IMRT piegādes laikā sistēma noteiktai piegādātajai frakcionālajai devai nesasniedz

nepieciešamās pozīcijas. Tas parasti ir gadījumos, ja tiek pārsniegts maksimālais MLC lapiņu
ātrums un lietota augsta lapiņu tolerances vērtība (skatiet šeit: 284. lpp.). Nepieciešamais
lapiņu ātrums konkrētajā modelī ir atkarīgs no devas koeficienta un IMRT stara, kas iestatīts
lineārajam paātrinātājam, MU, tāpēc augsti devas koeficienti kombinācijā ar zemu MU uz IMRT
staru, visticamāk, radīs minētās novirzes (Xia et al 2002).

3. Atkarībā no lineārā paātrinātāja/MLC kontroles ierīces sistēmas reaģēšanas laika un/vai
starojuma stabilitātes gadījuma neprecizitātēm uz segmentu piegādātā dalītā deva var
atšķirties no plānotās dalītās devas. Tas ir īpaši svarīgi gadījumā, kad uz IMRT segmentu ir
maza frakcionālā deva, un tas var ietekmēt visas IMRT modalitātes. Piemēram, ja deva uz
segmentu ir 2 MU un lineārais paātrinātājs šo devu piegādā ar precizitāti ±1 MU, iespējamā
segmentārā devas kļūda var būt pat 50%. Arī augstāks devas ātrums var izraisīt devas
novirzes. Lai iegūtu papildu informāciju par lineārā paātrinātāja izvades stabilitāti un tās ietekmi
uz IMRT padevi, skatiet šādas publikācijas: Grigorov G. et al (2006), Partridge M. et al (1998)
un Rajapakshe R. et al (1998). Īpašs šīs novirzes veids ir gadījums, kad izvēles iestatījumu
gaismas lauks, kas var būt pievienots IMRT secībai, lai pirms ārstēšanas pieļautu pacienta
novietošanas pārbaudi un stara iestatījumus. Sīkāka informācija atrodama šeit: 285. lpp..

Lapiņu ātruma ierobežojums

Dinamiskais IMRT
Lai izvairītos no situācijām, kad dinamisko lapiņu secības piegāde nav precīza, lapiņu
sekvencēšanas algoritmā iespējams iespējot lapiņu ātruma ierobežojumu. Pamatojoties uz katra
segmenta devas daļu un MLC maksimālo atļauto lapiņu ātrumu, algoritms aprēķina maksimālo
attālumu uz vienu segmentu, ko lapiņa var pārvietoties. Ja lapiņa pārkāpj maksimālo ātruma
ierobežojumu, tiek pievienoti jauni segmenti, kas ļauj lapiņai pārvietoties visu attālumu divos vai
vairāk segmentos. No tā secināms, ka secībām ar lapiņu ātruma ierobežojumu lapiņas
sekvencēšanas faktors var būt augstāks un lauka izmērs uz segmentu var būt mazāks.
Ja lapiņas ātruma ierobežojums netika lietots, programmatūra plāna statusā attēlo brīdinājuma
ziņojumu, kas norāda, ka ir pārsniegts maksimālais atļautais lapiņu ātrums.
Galējos gadījumos, piemēram, ar ļoti augstiem devas ātrumiem un zemām MU vērtībām, var
gadīties, ka pat ar iespējotu lapiņu ātruma ierobežojumu nav iespējams izpildīt ātruma
ierobežojumu. Šādos gadījumos ir jāsamazina devas ātrums. Izpildīt lapiņu ātruma ierobežojumu
var palīdzēt stariņa izmēra samazināšana.
Step-and-Shoot IMRT
Atkarībā no lineārā paātrināja un MLC kontroles iekārtas standarta, izmantojot Step-and-Shoot
IMRT padevei (nevis statiskajam Step-and-Shoot), var būt lietderīgi piemērot lapiņu ātruma
ierobežošanas algoritmu. Tādējādi, ja ir atlasīts standarta Step-and-Shoot, varat aktivizēt lapiņu
ātruma ierobežošanu. Tomēr, ja tā nav aktivizēta, brīdinājumi netiek attēloti.

Piezīmes par drošību

Šeit aprakstītie scenāriji ir tikai iespējamo ierobežojumu, kas var izraisīt nozīmīgas novirzes starp
plānoto un piegādāto devu, piemēri gadījumā, ja tiek kombinēti galējie parametru iestatījumi, tādi
kā augsts devas ātrums vai zema izrakstītā deva. Šie scenāriji nav pilnīgs iespējamo problēmu
apraksts. Ir rūpīgi jāpārbauda, vai augsta devas ātruma kombinācija ar zemu devas staru
nodrošina pieņemamus ārstēšanas rezultātus un vai šī kombinācija nozīmīgi saīsina vispārējo
pacienta ārstēšanas laiku.
Lai iegūtu papildu informāciju par iekārtas KN veikšanu klīniskos apstākļos un pārbaudītu iekārtas
lineārā paātrinātāja/MLC veiktspēju, kā arī uzzinātu par IMRT pacienta KN veikšanu, skatiet šādas
publikācijas: Linthout N. et al (2003) un LoSasso, T. et al (2001).

IMRT lapiņu secības padeves iespējas
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Ja ārstēšanas īstenošanas sistēma tiek lietota ar galējiem parametriem, tādiem kā augsts
devas ātrums, zems MU uz staru vai augsts lapiņu ātrums, var neprecīzi piegādāt plānoto
ārstēšanas devu. Fiziķis ir atbildīgs par pareizu plānotās ārstēšanas devas piegādāšanu
pacientam. Tāpat viņš ir atbildīgs arī par pareizu ārstēšanas parametru izvēli.

IMRT
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13.1.1 Dinamiskā IMRT padeve un lapiņu tolerances iestatījumi

Vispārīgā informācija

DMLC faili definē dinamiskās IMRT ārstēšanas lapiņu secības modeļus, izmantojot Varian lineāro
paātrinātāju. Šajos failos iekļauti plānotie lapiņu novietojumi kā kumulatīvās frakcionālās devas
funkcija (relatīvā kumulatīvās devas vērtība) noteiktiem segmentiem (kontrolpunktiem). Šos failus
vai nu R&V sistēma nosūta uz MLC kontroles iekārtu, vai tos iespējams tieši eksportēt uz
izmantoto Brainlab staru terapijas ārstēšanas plānošanas programmatūru un manuāli kopēt MLC
darbstacijā.

Prasības lapiņu sekvencēšanai precīzā secībā

Parastos apstākļos, t.i., kamēr netiek pārsniegts lapiņu maksimālais ātrums, MLC kontroles
iekārta kopā ar lineāro paātrinātāju var ar pieņemamu precizitāti sekot plānotās lapiņu secības
modelim (pieņemot, ka secīgos segmentos lapiņu novietojums ir lineāri atkarīgs). Lai padeve būtu
precīza, MLC darbstacija ar noteiktu atkārtošanas ātrumu noņem faktiskā lapiņu novietojuma
devas un tās uzkrājošās dalītās devas, ko līdz šim piegādājis lineārais paātrinātājs. Rezultāti tad
tiek salīdzināti ar rezultātiem, kurus ir definējusi lapiņu secība.
Galēju parametru gadījumā, tādu kā augsts devas ātrums, kas tiek kombinēts ar zemu stara MU
(frakcionētā ārstēšana), dažas lapiņas noteiktos piegādes punktos var pārsniegt atsevišķa MLC
maksimālo lapiņu ātrumu. Tā rezultātā faktiskais lapiņu novietojums novirzās no plānotā. Ja šī
novirze pārsniedz DMLC failā definēto tolerances vērtību, MLC darbstacija sūta lineārajam
paātrinātājam stara aizturēšanas signālu, lai apturētu apstarošanu.
Lielas tolerances vērtības izvēlēšanās, kas lapiņu novietojumā pieļauj lielas novirzes, var izraisīt
nozīmīgu atšķirību starp piegādāto un plānoto IMRT devu. No otras puses, ļoti mazu toleranču
vērtību izvēlēšanās var izraisīt liela staru daudzuma aizturēšanu, kas arī var radīt atšķirību starp
piegādāto un plānoto devu. Papildu informāciju skatiet LoSasso et al (2001) publikācijā.
Lai izvairītos no situācijām, kad lapiņas nevar ievērot plānoto lapiņu secību, teorētiski lineārajā
paātrinātājā vajadzētu atlasīt pēc iespējas zemāku devas ātrumu. Tomēr lineārajā paātrinātājā
atlasītais devas koeficients būs kompromiss starp precīzu un pareizu devas padevi pacientam
(pārbaudīts ar fantoma mērījumiem) un kopējo ārstēšanas laiku. Lai noteiktu piemērotus
sākotnējos IMRT ārstēšanas parametrus, ir jāveic fantoma ārstēšana ar dažādiem parametru
iestatījumiem un visa apstarotā tilpuma absolūtiem devas mērījumiem. Pēc tam šie mērījumi ir
jāsalīdzina ar plānoto/aprēķināto devas sadalījumu.
Lai izolētu iespējamās plāna izpildes problēmas, var lietot arī lapiņu novietojumu un MLC
darbstacijas reģistrētās devas kļūdas (DynaLog fails). Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet šādas
publikācijas: LoSasso et al (2001), Xia et al (2002) un Stell et al (2004).
Lapiņu tolerances vērtību var pielāgot R&V sistēmā. Papildu informācija par šī parametra
pielāgošanu ir atrodama jūsu R&V sistēmas dokumentācijā.

Piezīmes par drošību

Pirms ārstēšanas plāna pārbaudes ar fantomu ir lietderīgi veikt MLC darbstacijā reģistrēto lapiņu
novietojumu kļūdu analīzi (DynaLog fails), lai noteiktu iespējamās novirzes plāna izpildē. Papildu
informāciju par darbu ar datiem un to izvērtēšanu nepieciešamības gadījumā skatiet atbilstošajā
dokumentācijā.

IMRT augsti lapiņu tolerances iestatījumi kombinācijā ar galējiem ārstēšanas parametru
iestatījumiem, tādiem kā augsts devas ātrums plānam ar zemu devu uz staru, var izraisīt
neprecīzu plānotās ārstēšanas devas piegādi. Fiziķis ir atbildīgs par pareizu plānotās
ārstēšanas devas piegādāšanu. Tāpat viņš ir atbildīgs arī par pareizu ārstēšanas parametru
izvēli.

IMRT lapiņu secības padeves iespējas
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13.1.2 Iestatījuma gaismas lauks

Vispārīgā informācija

IMRT lapiņu secības modelis, ko izveidojusi Brainlab staru terapijas ārstēšanas plānošanas
programmatūra, pēc izvēles var sākt darbību, izmantojot iestatījuma gaismas lauku, kas attēlo
audzēja ārējās kontūras formu. Šī lauka mērķis ir pārbaudīt pareizu pacienta un stara iestatījumu
gadījumā, kad tiek lietoti lokalizētie DT skenēšanas rezultāti kombinācijā ar mērķa pozicionētāja
pārklājumiem.
Segmenta dalītā deva, ko ārstēšanas plānošanas programmatūra piešķir iestatījuma gaismas
laukam, ir ļoti maza (noklusējuma vērtība = 0,001 vai 0,1%) salīdzinājumā ar kopējo plānoto IMRT
secības devu. Tomēr atkarībā no MLC kontroles iekārtas/lineārā paātrinātāja sistēmas
reaģēšanas laika uz pirmo lauku piegādātā dalītā deva var būt augstāka par plānoto. Tas var
nozīmīgi ietekmēt piegādāto devu, īpaši gadījumos, kad tiek kombinēts augsts devas ātrums ar
zemu stara devu. Šī iemesla dēļ, ja iestatījuma gaismas lauks nav nepieciešams pacienta
iestatījumu pārbaudei, to vajadzētu deaktivizēt. Tomēr, ja iestatījuma gaismas lauks ir
nepieciešams, pacienta ārstēšanai izvēlētajam devas ātrumam ir jābūt pietiekami mazam, lai
piegādes laikā aizkavētu nepieņemamas devas novirzes.
Kopsavilkums par efektu ir atrodams tālāk. Lai iegūtu plašāku informāciju par piegādātās devas
variācijām uz atsevišķiem IMRT segmentiem, skatiet šādas publikācijas: Xia et al (2002), Stell et
al (2004) un Lai et al (2003).

Iestatījuma gaismas lauka segmenti

Iestatījuma gaismas lauka secības paraugs:

0.001 - Setup Light Field 0.2 - First Segment 0.4 - Second Segment
① ② ③

43. att. 

Nr. Iekārtas daļa

① Plānotā frakcionālā deva 0,001

② Pirmais IMRT segments ar uzkrājošo frakcionālo devu 0,2

③ Otrais IMRT segments ar uzkrājošo frakcionālo devu 0,4

MLC kontroles iekārtas loma

Kā aprakstīts iepriekšējās sadaļās, IMRT stara piegādes precizitāte ir atkarīga no plānotās
ārstēšanas secības, devas ātruma un kopējās izrakstītās devas kombinācijas. Kad šie faktori ir
pareizi balansēti, MLC kontroles iekārta var novietot lapiņas pareizi un bez izrakstītās frakcionālās
devas aizkavēšanās. MLC kontroles ierīce periodiski paņem lapiņu novietojuma un lineārā
paātrinātāja līdz šim apstarotās uzkrātās dalītās devas paraugus (pašreizējais Varian MLC
kontroles iekārtas paraugu ņemšanas laiks ir aptuveni 55 ms). Katra parauga ņemšanas intervāla
laikā MLC kontroles iekārta plāno nākamo lapiņas novietojumu, kas pamatots uz pašreizējo
uzkrāto frakcionālo devu un IMRT plāna atbilstošo segmentu.

IMRT
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Devas pārsniegšana

Ja paraugā izmantotais lapiņu novietojums ir ārpus plānoto novietojumu atļautā diapazona (skatiet
šeit: 284. lpp.), MLC kontroles iekārta lineārajam paātrinātājam sūta stara aizturēšanas signālu, lai
apturētu apstarošanu. Atkarībā no intervāla starp parauga ņemšanas cikliem, signāla
pārvadīšanas intervāla un lineārā paātrinātāja reaģēšanas laika var rasties dažu parauga
ņemšanas ciklu aizkavēšanās, līdz apstarošana patiešām tiek apturēta.
Tāpēc IMRT secības pirmais segments (skatiet šeit: 43. att.) saņem nedaudz lielāku segmentālo
devu par plānoto (devas pārsniegšana). Sekojošajos segmentos var gadīties nejaušas novirzes,
kas izraisa segmentālās devas palielināšanos vai samazināšanos. Ja tiek sasniegts izrakstītais
IMRT stara MU, lineārā paātrinātāja devas vadības sistēma aptur apstarošanu. Tāpēc pēdējie
IMRT secības segmenti saņem samazinātu dalīto devu (skatiet šeit: 43. att.). Faktiski kopējais
staram piemērotais MU ir kā plānots.
Šāda darbība ir raksturīga lineārā paātrinātāja/MLC kontroles iekārtas sistēmām, un tā neattiecas
uz kādu noteiktu lapiņu secības modeli. Tomēr relatīvās devas novirzes no padotā plāna
palielināsies, ja lineārā paātrinātāja devas koeficients ir liels vai stara deva ir maza, tās mainīsies
atkarībā no piemērotās IMRT secības individuālajām īpašībām.

Frakcionārā deva uz segmentu

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. att. 
Augšējā grafikā (skatiet iepriekš: 44. att.) ir attēlota iestatījuma gaismas lauka (Setup Light Field -
SLF) dalītā deva un n skaita IMRT segmentu secība, kā plānojusi ārstēšanas plānošanas
programmatūra. Apakšējā grafikā ir attēlota faktiskā frakcionālā deva uz segmentu IMRT piegādes
laikā. Devas vadības kontūra atbildes laika dēļ iestatījumu gaismas lauks secības sākumā tiek
apstarots ar frakcionālo devu, tas ir, lielāku kā plānots. Tā kā lineārais paātrinātājs pārtrauc
apstarošanu, ja uzkrājošā dalītā deva sasniedz 1, pēdējie(-ais) segmenti(-s) saņems mazāku
dalīto devu. IMRT stara kopējo MU šī rīcība nemaina, bet pirmais segments saņem augstāku
devu un pēdējie(-ais) segmenti(-s) saņem zemāku devu. Tas notiek arī tad, ja netiek lietots
iestatījumu gaismas lauks.

Iestatījuma gaismas lauka aktivizēšana/deaktivizēšana

Izmantojot iPlan RT Dose, iestatījuma gaismas lauku ir iespējams aktivizēt/deaktivizēt iekārtas
profilā, izmantojot lietojumprogrammu Beam Profile Editor/Physics Administration. Papildu
informācija par iestatījumu gaismas lauku eksporta aktivizēšanu un deaktivizēšanu atrodama
iPlan RT Dose lietotāja rokasgrāmatā.

IMRT lapiņu secības padeves iespējas
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Piezīmes par drošību

Iestatījumu gaismas lauku lietošana kombinācijā ar galējiem ārstēšanas parametru
iestatījumiem, tādiem kā augsts devas ātrums plānam ar zemu devu uz staru, var izraisīt
neprecīzu plānotās ārstēšanas devas piegādi. Fiziķis ir atbildīgs par pareizu plānotās
ārstēšanas devas piegādāšanu. Tāpat viņš ir atbildīgs arī par pareizu ārstēšanas parametru
izvēli. Ja iestatījumu pārbaudīšanai netiek prasīts iestatījumu gaismas lauks, to vajadzētu
deaktivizēt.

IMRT
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13.1.3 Dinamiskā konformā loka piegāde

Vispārīgā informācija

Dinamiskā loka ārstēšanas plānu gadījumā Brainlab staru terapijas ārstēšanas plānošanas
programmatūra iekšēji sadala loku vienāda attāluma palielinājumos par 10°. Katra leņķa pozīcijā
tiek aprēķināts individuālais MLC lauks, un lapiņas tiek piemērotas PTV kontūrai. Tādējādi katru
loku atspoguļo kontrolpunktu secība, kas nosaka lapiņu sekvencēšanas struktūru kā gar loku
esošā gentrija leņķa funkciju. Loka piegādei Varian MLC darbstacijas speciālos loka dinamiskajos
MLC failos ir nodrošinātas ar informāciju par šīm secībām. Šos failus nodrošina R&V sistēma, vai
tos tieši eksportē TPS sistēma un tie tiek manuāli pārsūtīti uz MLC darbstaciju.

Lapiņu tolerance

Līdzīgi dinamiskajam IMRT režīmam (skatiet 284. lpp.), loka dinamiskajos MLC failos ir ietverta
lapiņu tolerances vērtība, kas definē novirzi starp faktisko un gaidāmo lapiņu novietojumu, kuru
ārstēšanas laikā sistēma pieļauj. Pretēji IMRT devas dinamiskajam ārstēšanas režīmam, MLC
kontroles iekārta izpilda MLC bloķēšanu, un ārstēšana tiek pārtraukta gadījumā, ja lapiņu pielaide
ir pārsniegta.
Lai gan ārstēšanas plānošanas programmatūra, aprēķinot dinamiskā loka lapiņu secību, ņem vērā
lineārā paātrinātāja ierobežojumus, ārstēšanas plāni tomēr ir jāpārbauda ar fantomiem, izmantojot
tos pašus parametru iestatījumus kā pacienta ārstēšanai. Īpaša uzmanība ir jāpievērš parametru,
tādu kā devas ātrums un lapiņu pielaide, iestatīšanai.
Lapiņu tolerances vērtību var pielāgot R&V sistēmā. Papildu informācija par šī parametra
pielāgošanu ir atrodama jūsu R&V sistēmas dokumentācijā.

Piezīmes par drošību

Pirms ārstēšanas plāna pārbaudes ar fantomu ir lietderīgi veikt MLC darbstacijā reģistrēto lapiņu
novietojumu kļūdu analīzi (DynaLog fails), lai noteiktu iespējamās novirzes plāna izpildē. Papildu
informāciju par darbu ar datiem un to izvērtēšanu nepieciešamības gadījumā skatiet atbilstošajā
dokumentācijā.

Tā kā konformo loka ārstēšanu devas aprēķina pieauguma izmērs ir 10 grādi, aprēķinātā
deva var būt neprecīza. Katram konformajam loka ārstēšanas plānam tiek stingri ieteikts
veikt fantoma pārbaudi.

IMRT lapiņu secības padeves iespējas
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14 KVALITĀTES
NODROŠINĀŠANA

14.1 Ievads kvalitātes nodrošināšanā

Kvalitātes nodrošināšanas nozīmīgums

Plašas kvalitātes nodrošināšanas programmas izveide ir viens no radiācijas onkoloģijas nodaļas
svarīgākajiem uzdevumiem. Lai noteiktu piemērotās procedūras un procesus, var skatīt
informāciju vairākās publikācijās, kurās detalizēti tiek apskatīti vērā ņemamie aspekti.
Visapjomīgākie raksti par šo tēmu ir IAEA (TRS-430 2004) un AAPM Radiation Therapy
Committee Task Group 40 (Kutcher et al, 1994) publicētās atskaites.

Šī dokumenta mērķis

Šo dokumentu nav paredzēts izmantot kā pilnīgas vadlīnijas vai darba instrukciju. Šis dokuments
nav pilnīgs to procedūru saraksts, kas jāveic pirms pacienta ārstēšanas uzsākšanas. Tajā ir tikai
aprakstītas metodes, kas vispārīgi attiecas uz iekārtas ekspluatāciju, un sniegtas atsauces uz
attiecīgajiem dokumentiem, kurus publicējusi starptautiskā medicīnas fizikas sabiedrība. Tādēļ
šeit norādītajam aprīkojumam, metodēm un pārbaudēm var būt nepieciešama modificēšana, lai
tie būtu saskaņā ar atbilstošajiem standartiem, noteikumiem vai instrukcijām.

Pārskats par kvalitātes nodrošināšanas procedūrām

Kvalitātes nodrošināšanas procedūras var iedalīt šādi:
• KN procedūras, kas ir saistītas ar iekārtu (skatiet 291. lpp.);
• KN procedūras, kas ir saistītas ar pacientu (skatiet 293. lpp.);
• KN procedūras, kas ir specifiskas pacientam (skatiet 295. lpp.).

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA
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14.1.1 Nepieciešamais aprīkojums

Standarta prasības aprīkojumam

Katrai staru terapijas nodaļai ir nepieciešams konkrēts dozimetrijas aprīkojums. Lai atvieglotu
nepieciešamas ekspluatācijas procedūras, jābūt pieejamam šādam standarta aprīkojumam:
• ar programmatūru kontrolējama motorizēta ūdens fantoma tvertne;
• vairāki relatīvie devu detektori (piem., jonizācijas kambaris, diode vai dimants);
• absolūtās kalibrētās devas detektors un kalibrētais elektrometrs;
• cieti ūdens fantomi, kuri aprīkoti ar kambaru urbumiem absolūtās devas mērījumiem un kuros

tiek atbalstīta radiogrāfijas vai radiohromatiskās filmas ievietošana;
• radiogrāfijas filma un filmas attīstīšanas iekārta vai radiohromatiskā filma, kalibrēts filmu

skeneris, kā arī programmatūra filmas analīzei un devu salīdzināšanai (vai divdimensionāla
matrica ar pietiekamu telpisko izšķirtspēju un kontroles programmatūru);

• pēc izvēles: antropomorfiskais fantoms audu heterogenitātes pārbaudei.

Aprīkojuma kalibrācija

Jums ir jānodrošina, lai lietotais aprīkojums ir pareizi kalibrēts. Salīdzināšanas nolūkam jābūt
pieejamām vairākām līdzīga veida ierīcēm, t.i., diviem vai vairāk radiācijas detektoriem.

Pārbaudes prasības

Pārbaudes ir jāveic saskaņā ar slimnīcas vadītāja un medicīnas fiziķa, kas ir atbildīgs par
sistēmas darbību, noteiktajām vadlīnijām. Nepieciešamās pārbaudes atšķiras atkarībā no
izmantotā lineārā paātrinātāja un staru kolimācijas aparatūras, kā arī no indikācijām, kas tiks
ārstētas, izmantojot šo aparatūru. Katra gadījuma prasības var mainīties atkarībā no vietējiem
normatīvajiem aktiem.

Plānošanas programmatūra

Brainlab plānošanas programmatūrā ir iekļauti rīki, kas atbalsta kvalitātes nodrošināšanas
procesu. Piemēram, fantoma kartēšanas un mērīšanas funkcija un devas eksportēšanas līdzeklis
nodrošina novērtējamo devas sadalījumu un salīdzinājumu plānu filmām, kas tiks veikti,
izmantojot trešās puses programmatūru.

Ievads kvalitātes nodrošināšanā

290 Tehniskais atsauces ceļvedis Pārsk. 1.8 Brainlab fizikas principi



14.2 Kvalitātes nodrošināšana, kas saistīta ar iekārtu

Kad ir nepieciešama KN, kas saistīta ar iekārtu?

KN, kas saistīta ar iekārtu, jāveic katru reizi, kad kāda sistēmas daļa tiek nomainīta vai modificēta.
Lai nodrošinātu piemērotu sistēmas kā kopuma precizitāti, iespējams regulāri (t.i., vairākas reizes
gadā) atkārtot KN, kas saistīta ar iekārtu.

Piezīmes par drošību

Pārliecinieties, ka jūsu staru datu mērījumi ir aktualizēti un devas algoritmi ir pareizi
konfigurēti un kalibrēti. Pastāvīgi, izmantojot fantoma mērījumus, pārbaudiet konfigurāciju
un kalibrāciju.

Ja ir modificēta, nomainīta vai atkārtoti kalibrēta viena vai vairākas ārstēšanas īstenošanas
sistēmas daļas, saskaņā ar jūsu kvalitātes nodrošināšanas procedūrām jāveic ārstēšanas
plānošanas sistēmas un ārstēšanas īstenošanas sistēmas atkārtota validācija. Ja ir
mainītas tās sistēmas daļas, kas ietekmē sistēmas dozimetriskos parametrus, ir jāatkārto
staru datu mērījumi un mainītie dati jāievada sistēmā, izmantojot lietojumprogrammu Beam
Profile Editor/Physics Administration.

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA
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14.2.1 Specifiskās pārbaudes

Vispārīgā informācija

Lai iekārtu varētu nodot ekspluatācijā, ir jāpārbauda vismaz viens no zemāk uzskaitītajiem
vienumiem.

Attēlveidošanas vienības

• Pārbaudiet, t.i., apstiprinot DT skenera HU kalibrāciju.
• Haunsfīlda vienības, kas pārvērstas elektronu blīvumā, ir visu devu aprēķinu algoritmu pamatā.

Tādēļ attēlveidošanas vienību precizitāte ir būtiska.

Lineārā paātrinātāja sistēmas mehāniskās un kinētiskās īpašības

Pārbaudiet tālāk uzskaitītos vienumus:
• izocentra atkārtota izmantojamība, atkarība no rotācijām (gentrijs, galds un kolimators) un

Winston-Lutz pārbaude;
• lokalizācijas precizitāte un atkārtota izmantojamība (t.i., lokalizācijas lāzeru lietošana, mērķa

pozicionētāji vai masku sistēmas);
• lapiņu novietojuma, lapiņu kustību un lapiņu novietojuma atkarība no gentrija novietojuma

(gravitācijas) precizitāte un atkārtota izmantojamība;
• kolimatora rotācijas precizitātes pārbaude (zvaigznes pārbaude, Rosca et al, 2006).

Staru datu un devas aprēķināšana

Pārbaudes veids Tajā jāietver

Visas ārstēšanas
modalitātes

Dažādu lauku izmēru, ietverot pilnīgu ārstēšanas diapazonu, absolūtie
devu mērījumi.
Staru profila pārbaude, izmantojot dažādus iestatījumus un dažādus de-
tektorus. Piemēros ir iekļauti dziļuma devas sadalījums, radiālie/transver-
sālie profili, pusēnas precizitāte, regulārie un neregulārie apstarošanas
lauki un relatīvais 2D un 3D devu sadalījumu salīdzinājums dažādiem lau-
kiem un dažādiem iestatījumiem.
Zemlapiņu un starplapiņu pārraide (filmas mērījums, Cosgrove et al,
1999).
Aprēķinātās MU vērtības neatkarīgas pārbaudes.

Dinamiskie loki/
HybridArcs (Grebe
et al 2001)

Gentrija kustības (sākuma un apstāšanās leņķu uzticamība, nepārtraukta
kustība, MU izpilde lokizlādes laikā, gentrija rotācijas ātrums, devas līme-
ņa atkarība un lapiņu ātruma atkarība).
Dinamiskās lapiņu kustības.
Pārtraukta/turpināta ārstēšana.

IMRT (LoSasso et al
2001)

Individuālā IMRT staru plūsmas sadalījums.
Devas līmeņa atkarība no lapiņu kustības precizitātes (Zygmanski et al,
2003; Xia et al, 2002).
Dinamiskā lapiņu nobīde (LoSasso et al, 1998).
Pārtraukta/turpināta ārstēšana.

Datu pārraide

• Datu pārraides uz R&V sistēmu un lineāro paātrinātāju (lineārā paātrinātāja skalas metodika)
pareizība.

• Datu pārraides uz pacienta pozicionēšanas sistēmu, piemēram, ExacTrac, pareizība.

Kvalitātes nodrošināšana, kas saistīta ar iekārtu
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14.3 Kvalitātes nodrošināšana, kas saistīta ar
pacientu

Kad ir nepieciešama KN, kas saistīta ar pacientu?

Pēc iekārtas nodošanas ekspluatācijā jāveic kvalitātes nodrošināšanas procedūras, kas simulē
pilnīgu pacienta ārstēšanas darba plūsmu. Tajās ir jāiekļauj ārstēšanas metodes, kas parasti tiek
veiktas slimnīcā, kā arī neatkarīgs devas aprēķins izvēlētās fantoma vietās. Šādos gadījumos
devu var noteikt manuāli vai lietojot alternatīvu algoritmu.

Piezīmes par drošību

Mēriet absolūto precizitāti iPlan ārstēšanas plānošanas sistēmai kombinācijā ar izmantoto
ārstēšanas izpildes sistēmu, kas izmanto fantomus. Lai nodrošinātu precīzu ārstēšanas
apgādi, konfigurējot plānotos parametrus, jāņem vērā izmērītā precizitāte.

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA
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14.3.1 Ieteicamās procedūras

Pilnīgas pacienta ārstēšanas simulācija

Pilnīgas pacienta ārstēšanas simulācija jāveic, izmantojot antropomorfisko fantomu, kas ir
piestiprināts pie lokalizējošas aparatūras (ja piemērojama).
• Tajā ir jāiekļauj visas ārstēšanā izmantotās darbības, sākot no DT un MR skenēšanas līdz pat

attēla sapludināšanai, ārstēšanas plānošanai, datu pārraidei, pozicionēšanai, devas apgādei
fantomam, devas mērīšanai un sasniegto rezultātu salīdzināšanai.

• Simulācija ir jāatkārto visām iespējamajām ārstēšanas modalitātēm, indikācijām un enerģijas
līmeņiem (t.i., statiskajai/dinamiskajai IMRT ārstēšanai, HybridArc ārstēšanai, konformācijas/
dinamiskajiem lokiem, dažādiem lauka izmēriem un audu nehomogenitātēm).

Absolūtais un relatīvais devas mērījums

Šis mērījums ir jāveic elementiem ar vienu staru un veselam ārstēšanas plānam, kurā tiek
izmantotas piemērotas detektora sistēmas, piemēram, filma ar filmas analīzes rīku, attālums līdz
vienošanās mērījumiem (Harms et al, 1998), gamma indekss (Low et al, 2003) un
termoluminiscences dozimetrija.
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14.4 Kvalitātes nodrošināšana, kas ir specifiska
pacientam

Kad ir nepieciešama KN, kas ir specifiska pacientam?

Kad ir veiksmīgi izpildīta KN, kas saistīta ar iekārtu, un KN, kas saistīta ar pacientu, un saskaņā ar
jūsu nodaļas kvalitātes standartiem ir apstiprināta ārstēšanas sistēma, pirms katras pacienta
ārstēšanas jāveic tālāk norādītās papildu pārbaudes.

Piezīmes par drošību

Nodrošiniet, lai pacientam ārstēšanas plāns tiktu apgādāts atbilstoši. Ļoti ieteicams katram
ārstēšanas plānam veikt pārbaudi ar fantomu, izmantojot tos pašus parametru
iestatījumus, kas tiks lietoti, faktiski ārstējot īstu pacientu.
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14.4.1 KN pirms pacienta ārstēšanas

Pārskats

Jāievēro īpaša uzmanība, lai nodrošinātu pareizu pacienta novietojumu. Lai nodrošinātu pareizu
stereotaktiskās aparatūras un pozicionēšanas sistēmas lietojumu, skatiet atbilstošo lietotāja
rokasgrāmatu un veiciet tālāk aprakstītās darbības.

Winston-Lutz pārbaude

• Vismaz vienu reizi dienā, lai pārbaudītu izocentru un lāzeri, veiciet Winston-Lutz pārbaudi.
• Nodrošiniet, lai visas izdrukas pārskatītu un parakstītu atbildīgais ārsts.

Pozicionēšana, izmantojot stereotaktisko mērķa pozicionētāju

• Mērķa pozicionētājam piestipriniet mērķa pozicionētāja pārklājumus.
• Novietojiet pacientu, izmantojot mērķa pozicionētāju, salāgojot nepieciešamo izocentru ar
ārstēšanas telpas lāzeru pārklājumiem.

• Pārskatiet gaismas lauka projekcijas uz mērķa pozicionētāja, lai nodrošinātu, ka ikviens
konformācijas lauks ir pareizs.

Brainlab stereotaktisko mērķa pozicionētāju drīkst lietot tikai ar uzdrukātiem mērķa
pozicionētāja pārklājumiem. Mēroga atzīmes uz mērķa pozicionētāja nedrīkst izmantot
pozicionēšanai.

Pozicionēšana, izmantojot marķieri

Tā ir piemērojama, ja tiek lietots Novalis Body, ExacTrac, ādas marķieri u.c.
• Pozicionējiet pacientu, lietojot izvēlēto sistēmu, izmantojot nepieciešamo izocentru.
• Ja piemērojams, pārbaudiet novietojuma precizitāti, izmantojot portāla filmas DRR

salīdzinājumu.
• Katram staram pārbaudiet izdrukātās staru veidnes, izmantojot lineārā paātrinātāja gaismas

lauku noteiktā fokusa un filmas attālumā (piemēram, 1 000 mm).
• Vēl ir jāpārbauda MLC formu un PTV projekciju atbilstība.

Ja pacienta pozicionēšanai netiek lietots lokalizētājs vai mērķa pozicionētājs, ir jāveic
neatkarīga pacienta pozicionēšanas pārbaude (piemēram, ar portāla vai pieejamo
attēlveidošanu vai citām vispārējām ticamības pārbaudēm). Otram darbiniekam ir vēlreiz
jāpārbauda, vai pozicionēšana ir pareiza.
Visu iestatījumu precizitāte ir atkarīga no lāzera iestatījumiem. Lāzera pārbaude ir jāveic biežāk
nekā tas parasti tiek prasīts standarta staru terapijas prasībās. Tas ir piemērojams arī citām
pārbaudes procedūrām.

Papildu pārbaudes

Atbildīgais ārsts nosaka to, kuras papildu pārbaudes pievienot, lai nodrošinātu noteiktu lineārā
paātrinātāja precizitāti.
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14.4.2 Vispārējā pacienta KN

Ieteikumi

• Katram pacienta plānam veiciet devas mērījumu, izmantojot cieto ūdens fantomu ar filmu un
absolūtos kalibrētos detektorus. Pēc tam rezultāti ir jāsalīdzina ar devas aprēķinu, kas veikts,
izmantojot šī fantoma DT skenēšanu (fantoma kartēšana).

• Pārskatiet visus ārstēšanas parametrus (t.i., lineārā paātrinātāja un kolimēšanas ierīces
mehāniskās īpašības, dozimetrijas īpašības, norādījumus, pacienta iestatījumus un gentrija
galda iestatījumus), kas pirms sākotnējās iestatīšanas tiek nosūtīti uz R&V sistēmu.

• Veiciet neatkarīgu plāna pārskatu.
• Specifiskā plāna punktā tiek ieteikts veikt neatkarīgu devas aprēķinu.
• Ja piemērojams, pārbaudiet pacienta novietojuma precizitāti, salīdzinot ar DRR, izmantojot

portāla filmu, vai EPID.
• Ja piemērojams, pārbaudiet gaismas lauka projekcijas uz mērķa pozicionētāja, lai nodrošinātu,

ka ir atlasīts pareizais lauks un lauka forma ir pareiza. Jūs varat arī pārbaudīt izdrukātās staru
veidnes. Lai iegūtu informāciju par mērķa pozicionētāja salāgošanu ar izocentru, izmantojot
telpas lāzerus, skatiet instrukcijas, kas ir piegādātas kopā ar jūsu stereotaktisko aparatūru.

Gaismas lauka pārbaudes

Pirms sākotnējās ārstēšanas ir jāveic gaismas lauka pārbaude.

Pirms katra pacienta ārstēšanas ir jāveic gaismas lauku pārbaude, izmantojot staru veidņu
izdrukas vai mērķa pozicionētāja izdrukas. Īpaša uzmanība ir jāpievērš, lai nodrošinātu, ka
ikvienam staru iestatījumam tiek piemērota pareizā lauka forma.
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15 1. PIELIKUMS
15.1 Devu algoritmu precizitāte
15.1.1 Pencil Beam un Monte Carlo

Vispārīgā informācija

IAEA pārbaudes pakotne, kura aplūkota IAEA-TECDOC-1540 un kuras pamatā ir Vanselaar un
Welleweerd veiktie mērījumi (sīkāku informāciju skatiet vispārējās atsaucēs, kas atrodamas šeit:
327. lpp.), tika izmantota, lai pārbaudītu Brainlab Pencil Beam dozimetrijas precizitāti un Monte
Carlo izpildi iPlan RT Dose. Pārbaudes pakotnē ir četras dažādas staru enerģijas. Co-60
pārbaudes netika veiktas, jo iPlan RT Dose neatbalsta iekārtas Co-machine. No atlikušajām trim
lineārā paātrinātāja jaudas vērtībām (6, 10 un 18 MV) tiek izmantota mazākā un lielākā jaudas
vērtība. Atbilstoši Vanselaar un Welleweerd veiktajiem aprēķiniem 6 MV (Kvalitātes indekss
QI = 0,676) dati ir iegūti, izmantojot lineāro paātrinātāju Elekta SL 15, un 18 MV (QI = 0,770) dati
tika iegūti, izmantojot lineāro paātrinātāju Elekta SL 20. Tādējādi abas datu kopas tika modelētas,
izmantojot Elekta MLCi Standarta MLC ar 40 lapiņu pārus, kur katras lapiņas platums ir 1 cm.

Definīcijas

Vienas devas punkta novirze atvērtajā starā tiek aprēķināta kā
(Dcalc - Dmeas) * 100% / Dmeas,
un kā
(Dcalc - Dmeas) * 100% / Dmeas,cax
devas punktam ārpus pusēnas. Ticamības ierobežojums tiek definēts kā
|vidējā novirze| + 1,5 * standarta novirze,
kur standarta novirze tiek aprēķināta kā noviržu ģeometriskais vidējais. Tālāk tabulās ir apkopoti
rezultāti 6 un 18 MV mērījumiem ar Pencil Beam un Monte Carlo.

IAEA pārbaude 6 MV

Pārbaudes pakotnes rezultāti 6 MV devas aprēķiniem:

Pārbau-
des nr.

Apraksts Pencil Beam Monte Carlo

Vidējais Ticamības ro-
beža Vidējais Ticamības ro-

beža

1a-c Kvadrātveida -0,6% 1,5% -0,1% 2,0%

2a-b Taisnstūrveida 0,0% 2,4% 0,0% 1,7%

3 Īsie SSD -0,4% 1,2% +0,1% 1,5%

6 Ārpus centra plakne -0,2% 1,6% -0,3% 1,8%

8a-b Plaušu nehomogenitāte -0,2% 1,7% -0,6% 1,9%

8c Kaulu nehomogenitāte -0,6% 1,4% -0,1% 1,0%

9 Slīpuma biežums +0,8% 1,7% +0,2% 1,6%
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Pārbau-
des nr.

Apraksts Pencil Beam Monte Carlo

10a-b Trūkstošie audi +5,4% 12% -0,6% 2,6%

11 Asimetriski atvērts +2,2% 4,7% +0,5% 2,2%

IAEA pārbaude 18 MV

Pārbaudes pakotnes rezultāti 18 MV devas aprēķiniem:

Pārbau-
des nr.

Apraksts Pencil Beam Monte Carlo

Vidējais Ticamības ro-
beža Vidējais Ticamības ro-

beža

1a-c Kvadrātveida -0,4% 2,0% +0,5% 2,3%

2a-b Taisnstūrveida -0,1% 2,0% +0,8% 1,7%

3 Īsie SSD -0,4% 2,7% +1,2% 2,6%

6 Ārpus centra plakne -0,5% 2,2% +0,7% 1,9%

8a-b Plaušu nehomogenitāte -0,4% 1,3% -0,5% 2,2%

8c Kaulu nehomogenitāte 0,0% 0,6% -0,1% 0,9%

9 Slīpuma biežums +0,1% 1,5% -0,1% 1,9%

10a-b Trūkstošie audi +4,2% 9,3% +0,1% 2,2%

11 Asimetriski atvērts +0,6% 1,6% -0,2% 1,5%
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15.1.2 Circular Cone

Vispārīgā informācija

Algoritms circular cone (apļveida konuss) tiek pārbaudīts, lai homogēnā ūdens fantomā (1%
robežās) atveidotu lietojumprogrammā Beam Profile Editor/Physics Administration ievadītos
parametrus. Šajā gadījumā tiek noteikta absolūtā kalibrēšana, dziļuma devu līknes, izvades faktori
un ārpus ass koeficienti.
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15.2 Devu algoritmu ierobežojumi

Vispārīgā informācija

Brainlab staru terapijas ārstēšanas plānošanas programmatūra aprēķina devu, kas ir klīniski
vēlamās precizitātes robežās, ja tā tiek lietota tās specifikāciju ietvaros un ja parametru iestatījumi
ir piemēroti atbilstošajiem ārstēšanas apstākļiem. Ja šie apstākļi tuvojas algoritmu robežām,
nepieciešama īpaša uzmanība. Šajā gadījumā, piemēram, ja ļoti mazi MLC lauki tiek lietoti, lai
ārstētu pacientus. Ļoti mazs nozīmē, ka lauka izmērs ir:
• vienas vai divu lapiņu platumā;
• ārpus vērtību, kas atrodamas tabulā, mērītā diapazona (piem., izvades/izkliedes faktori un

dziļuma devas tabulas);
• tuvs Pencil Beam kodolu izšķirtspējai;
• tuvs Monte Carlo devas aprēķina režģa telpiskajai izšķirtspējai;
• tuvs 3D devas apjoma telpiskajai izšķirtspējai, vai
• tuvs mēles un rievas lapiņu konstrukcijas un noapaļoto lapiņu galu radioloģiskajiem korekcijas

parametriem.
Ja tiek lietota šo apstākļu neatbilstoša kombinācija, devu iespējams aprēķināt ar precizitāti, kas ir
mazāka par vispārpieņemtajiem standartiem. Ja šo situāciju lietotājs neatpazīst, izmantojot
ieteicamo ārstēšanas plāna kvalitātes nodrošināšanu, pacienta apstarošana, izmantojot šādu
ārstēšanas plānu, var pacientam izraisīt nopietnus ievainojumus un/vai neefektīvu ārstēšanu.

Ekstrapolācija ārpus tabulā norādīto vērtību diapazona

Brainlab Pencil Beam algoritms izmanto dziļuma devas, izvades faktoru (Izkliedes faktori) un
nobīdes no ass profilu (Radiālie faktori) vērtības, kas norādītas tabulā. No šīm tabulām iegūtas
patvaļīgas vērtības tiek atbilstoši interpolētas. Ja vērtību, kas atrodamas tabulā, diapazons tiek
pārsniegts, nepieciešams veikt noteiktus tuvinājumus, lai varētu attēlot ekstrapolētās devas
vērtības. Protams, ekstrapolēto vērtību precizitāte samazinās un pirms ārstēšanas tā ir
jāpārbauda.

Aprēķina režģu izšķirtspēja

Līdzīgi citām ārstēšanas plānošanas sistēmām, Brainlab BrainSCAN un iPlan RT ārstēšanas
plānošanas programmatūrā tiek izmantotas vairākas aprēķina režģa izšķirtspējas, kas attiecas uz
devas aprēķina precizitāti (atkarīgs no licencētajām iezīmēm un TPS versijas):
• Pencil Beam kodola izšķirtspēja;
• Monte Carlo aprēķina režģa izšķirtspēja;
• 3D devas apjoma izšķirtspēja.

Kopumā aprēķina režģa izšķirtspējai ir jābūt pietiekami smalkai, lai tā atspoguļotu devas
sadalījuma galvenās īpašības.
Tālāk attēlā (45. att.) kā piemērs redzams ļoti maza starojuma lauka devu profils tikai ar 2 režģa
elementiem MLC nominālās malas ietvaros. Rezultātā nav iespējams ar pieņemamu precizitāti
attēlot maksimālās vērtības amplitūdu un pusēnu. Tādas radioloģiskās korekcijas kā mēles un
rievas nobīde (45. att. redzamā punktotā zaļā līnija) šo efektu vēl pastiprina.
Ļoti maza starojuma lauka devas profils:

Devu algoritmu ierobežojumi
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45. att. 
Ārējā vertikālā līnija (punktota, oranža) attēlo MLC nominālo malu, bet iekšējā vertikālā līnija
(punktota, zaļa) attēlo radioloģiskā lauka izmēru (50% izodevas pozīcija). Sarkanās joslas attēlo
profilu, kurā MLC nominālajā malā ir tikai divi režģa elementi.
Lai izvairītos no nepieņemamām atšķirībām starp aprēķināto un reālo devas sadalījumu,
neatkarīgi no devas aprēķina režģa veida (Pencil beam kodols, Monte Carlo vai 3D devas
apjoms) lauka izmērs nedrīkst būt mazāks kā četras reizes režģa izšķirtspēja. Uzlabojums
shematiski ir attēlots šeit: 46. att.. Brainlab iesaka vienmēr ņemt vērā aprēķina režģa izšķirtspēju.
Tāds pats profils, kā redzams iepriekš, tagad parādīts ar četriem režģa elementiem MLC
nominālajā malā.

46. att. 

Ietekme uz IMRT un HybridArc

IMRT un HybridArc ārstēšanā atsevišķu stariņu devas aprēķinā tiek lietots CIAO ekvivalenta
kvadrātveida lauka Pencil Beam mērījums. Ir jānodrošina, ka šis CIAO ekvivalentā lauka izmērs ir
lielāks par mērīto vērtību tabulās atrodamo mazāko lauka izmēru.
Pencil Beam kodola un devas aprēķina telpiskā izšķirtspēja var negatīvi ietekmēt IMRT un
HybridArc ārstēšanas plānus, ja kodola vai devas aprēķina izšķirtspēja ir lielāka par stariņa
izmēru.

Primārā kolimatora ietekme

Devas algoritmi Pencil Beam un Monte Carlo neveido precīzu primārā kolimatora modeli
(nedrīkst jaukt ar primārajiem žokļiem). Tāpēc primārā kolimatora (piemēram, Varian lineārā
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paātrinātāja ārējais un izocentra rādiuss - 220 mm) pārklātajā apstarošanas lauka tālākajos
no ass nobīdītajos stūros var tikt būtiski ietekmēta devas aprēķinu precizitāte. Ja paredzēts
šīs zonas izmantot mērķa apstarošanai, jāveic neatkarīgs KN.
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16 2. PIELIKUMS
16.1 Lineārā paātrinātāja enerģija

Nominālā lineārā paātrinātāja enerģija

Šajā tabulā ir redzamas biežāk sastopamās fotonu enerģijas. Brainlab devas algoritmi Pencil
Beam un Monte Carlo ir izlaisti staru kvalitātes rādītājiem no QI = 0,61 līdz QI = 0,80. Nākamajā
tabulā ir redzama attiecīgā nominālā lineārā paātrinātāja enerģija.

47. att. 
Avots: British Journal of Radiology - Supplement 25, “Central Axis Depth Dose Data for Use in
Radiotherapy: 1996”
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16.2 Saderīgo lineāro paātrinātāju (Linac)/MLC: iPlan
RT Dose 4.1.x saraksts

Lineārie paātrinātāji

Lineāro paātrinā-
tāju ražotāji

MLC/lineāro paā-
trinātāju kombinā-
cijas

Konformais
stars

Statiskais
loks

Dinami-
skais loks

Dinami-
skais
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 lineārais
paātrinātājs - Brain-
lab m3

x x x x x x

Varian

Varian lineārais
paātrinātājs -
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 lineārais
paātrinātājs - Brain-
lab m3 Advanced
Siemens Integration

Pieejams darbā ar PRI-

MUS, ONCOR, ON-

COR 160 un ARTISTE

x x x x x

Siemens
Siemens lineārais
paātrinātājs - 3-D
MLC58

x x x x

Siemens
Siemens lineārais
paātrinātājs - 3-D
MLC82

x x x x

Siemens
Siemens lineārais
paātrinātājs - Modu-
Leaf

x x x

Siemens
Siemens lineārais
paātrinātājs - 3-D
MLC160

x x x x

Elekta Elekta - MLCi x x x x

Elekta
Elekta lineārais
paātrinātājs - Beam
Modulator

x x x x

Saderīgo lineāro paātrinātāju (Linac)/MLC: iPlan RT Dose 4.1.x saraksts
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16.3 Saderīgo lineāro paātrinātāju (Linac)/MLC: iPlan
RT 4.5.2 saraksts

Lineārie paātrinātāji

Lineāro
paātri-
nātāju
ražotāji

MLC/lineā-
ro paātri-
nātāju
kombinā-
cijas

Konfor-
mais
stars

Stati-
skais
loks

Dinami-
skais
loks

Dinami-
skais
IMRT

Step
and
Shoot
IMRT

Monte
Carlo

Hibrī-
dais
loks

Konu-
siem
FFF*

FFF
Pencil
Beam*

Brainlab/
MHI

Vero/MLC
60 x x x x x x

Varian Novalis x x x x x x x

Varian Novalis Tx
(HD120) x x x x x x x

Varian

Novalis po-
wered by
TrueBeam
STx
(HD120)

x x x x x x x x x

Varian

Varian li-
neārais
paātrinā-
tājs - Brain-
lab m3

x x x x x x x

Varian

Varian li-
neārais
paātrinā-
tājs -
MLC-52/
MLC-80/
MLC-120/
HD120

x x x x x x x

Varian

Varian
True-
Beam -
MLC-120/
HD120

x x x x x x x x x

Siemens

Siemens li-
neārais
paātrinā-
tājs - Brain-
lab m3 Ad-
vanced
Siemens
Integration

Pieejams dar-

bā ar PRI-

MUS, ON-

COR, ON-

COR 160 un

ARTISTE

x x x x x x x x

2. PIELIKUMS

Tehniskais atsauces ceļvedis Pārsk. 1.8 Brainlab fizikas principi 321



Lineāro
paātri-
nātāju
ražotāji

MLC/lineā-
ro paātri-
nātāju
kombinā-
cijas

Konfor-
mais
stars

Stati-
skais
loks

Dinami-
skais
loks

Dinami-
skais
IMRT

Step
and
Shoot
IMRT

Monte
Carlo

Hibrī-
dais
loks

Konu-
siem
FFF*

FFF
Pencil
Beam*

Siemens

Siemens li-
neārais
paātrinā-
tājs - 3-D
MLC58

x x x x

Siemens

Siemens li-
neārais
paātrinā-
tājs - 3-D
MLC82

x x x x x x

Siemens

Siemens li-
neārais
paātrinā-
tājs - 3-D
MLC160

x x x x x x

Siemens

Siemens li-
neārais
paātrinā-
tājs - Mo-
duLeaf

x x x x x x

Elekta Elekta -
MLCi x x x x

Elekta

Elekta li-
neārais
paātrinā-
tājs - Beam
Modulator

x x x x x

* FFF izmantots tikai Varian TrueBeam, Siemens ARTISTE un ONCOR
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16.4 Saderīgo lineāro paātrinātāju (Linac)/MLC: iPlan
RT 4.5.3 saraksts

Lineārie paātrinātāji

Lineāro
paātri-
nātāju
ražotāji

MLC/lineā-
ro paātri-
nātāju
kombinā-
cijas

Konfor-
mais
stars

Stati-
skais
loks

Dinami-
skais
loks

Dinami-
skais
IMRT

Step
and
Shoot
IMRT

Monte
Carlo

Hibrī-
dais
loks

Konu-
siem
FFF*

FFF
Pencil
Beam*

Brainlab/
MHI

Vero/MLC
60 x x x x x x

Varian Novalis x x x x x x x

Varian Novalis Tx
(HD120) x x x x x x x

Varian

Novalis po-
wered by
TrueBeam
STx
(HD120)

x x x x x x x x x

Varian

Varian li-
neārais
paātrinā-
tājs - Brain-
lab m3

x x x x x x x

Varian

Varian li-
neārais
paātrinā-
tājs -
MLC-52/
MLC-80/
MLC-120/
HD120

x x x x x x x

Varian

Varian
True-
Beam -
MLC-120/
HD120

x x x x x x x x x

Siemens

Siemens li-
neārais
paātrinā-
tājs - Brain-
lab m3 Ad-
vanced
Siemens
Integration

Pieejams dar-

bā ar PRI-

MUS, ON-

COR, ON-

COR 160 un

ARTISTE

x x x x x x x x
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Lineāro
paātri-
nātāju
ražotāji

MLC/lineā-
ro paātri-
nātāju
kombinā-
cijas

Konfor-
mais
stars

Stati-
skais
loks

Dinami-
skais
loks

Dinami-
skais
IMRT

Step
and
Shoot
IMRT

Monte
Carlo

Hibrī-
dais
loks

Konu-
siem
FFF*

FFF
Pencil
Beam*

Siemens

Siemens li-
neārais
paātrinā-
tājs - 3-D
MLC58

x x x x

Siemens

Siemens li-
neārais
paātrinā-
tājs - 3-D
MLC82

x x x x x x

Siemens

Siemens li-
neārais
paātrinā-
tājs - 3-D
MLC160

x x x x x x

Siemens

Siemens li-
neārais
paātrinā-
tājs - Mo-
duLeaf

x x x x x x

Elekta Elekta -
MLCi x x x x

Elekta

Elekta li-
neārais
paātrinā-
tājs - Beam
Modulator

x x x x x

Elekta

Elekta li-
neārais
paātrinā-
tājs -
MLCi2 bez
savstarpē-
jas digitāci-
jas

x x x x

Elekta

Elekta li-
neārais
paātrinā-
tājs -
MLCi2 ar
savstarpēju
digitāciju

x x x x x x

Elekta

Elekta li-
neārais
paātrinā-
tājs - Agility

x x x x x x x

* FFF izmantots tikai Varian TrueBeam, Siemens ARTISTE un ONCOR
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16.5 Saderīgo lineāro paātrinātāju (Linac)/MLC: iPlan
RT 4.5.4 saraksts

Lineārie paātrinātāji

MLC/lineāro paātri-
nātāju kombinācijas

Atbilsto-
šais sta-
ru kūlis

Stati-
skais
loks

Dina-
mi-
skais
loks

Dinami-
skais
IMRT

Step
and
Shoot
IMRT

Monte
Carlo

Hibrī-
dais
loks

FFF ko-
nusi*

FFF
Pencil
Beam*

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 lineārais paā-
trinātājs - Brain-
lab m3

x x x x x x x x x x

Varian lineārais paā-
trinātājs - 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 lineārā paā-
trinātāja - Brain-
lab m3 papildu Sie-
mens integrācija pie-
ejama sistēmai PRI-
MUS, ONCOR, ON-
COR 120 un ARTIS-
TE

x x x x x x x x x

Siemens lineārais
paātrinātājs - 3-D
MLC58

x x x x

Siemens lineārais
paātrinātājs - 3-D
MLC82

x x x x x x x

Siemens lineārais
paātrinātājs - 3-D
MLC160

x x x x x x x

Siemens lineārais
paātrinātājs - Modu-
Leaf

x x x x x x x

Elekta MLCi x x x x

Elekta lineārais paā-
trinātājs - Beam Mo-
dulator

x x x x x x

Elekta lineārais paā-
trinātājs - MLCi2 bez
savstarpējas iespie-
šanās

x x x x

Elekta lineārais paā-
trinātājs - MLCi2 ar
savstarpēju iespieša-
nos

x x x x x x
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MLC/lineāro paātri-
nātāju kombinācijas

Atbilsto-
šais sta-
ru kūlis

Stati-
skais
loks

Dina-
mi-
skais
loks

Dinami-
skais
IMRT

Step
and
Shoot
IMRT

Monte
Carlo

Hibrī-
dais
loks

FFF ko-
nusi*

FFF
Pencil
Beam*

FFF
Monte
Carlo*

Elekta lineārais paā-
trinātājs - Apex** x x x x

Elekta lineārais paā-
trinātājs - Agility x x x x x x x x x x

* Tikai sistēmai Elekta Versa HD, Novalis Tx, Siemens ARTISTE, Siemens ONCOR, Varian
Trilogy un Varian TrueBeam.
** Nepieciešama integrācija sistēmā Elekta/Mosaiq.

Saderīgo lineāro paātrinātāju (Linac)/MLC: iPlan RT 4.5.4 saraksts
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18 4. PIELIKUMS
18.1 BrainSCAN - Pencil Beam mērījumu instrukcijas

Mērķis

Informācija, kas atrodama šajā pielikumā, ir piemērojama tikai BrainSCAN ārstēšanas plānošanas
sistēmai.
Šis pielikums aizstāj šīs rokasgrāmatas 5. nodaļu (69. lpp.). Lai uzlabotu BrainSCAN devu
aprēķinu precizitāti, BrainSCAN Pencil Beam algoritma specifiskai izpildei ir pielāgota kombinācija
Pencil Beam izkliedes faktora žokļa un MLC lauka izmēra mērījumiem.
Visa pārējā informācija, kas atrodama tehniskajā atsauces ceļvedī Brainlab fizikas principi,
joprojām ir spēkā, un tā ir jāievēro kopā ar šajā pielikumā sniegto informāciju.

4. PIELIKUMS

Tehniskais atsauces ceļvedis Pārsk. 1.8 Brainlab fizikas principi 331



18.2 Brainlab m3 staru dati (Varian, Elekta, Siemens
Mevatron, Primus, Oncor 82 lapiņu MLC)

Kontrolsaraksts (Excel veidne Brainlab VEIDLAPA 09-751)

Mērījums Skatīt arī Gatavs

Lineārā paātrinātāja kalibrācija (NLOut), lietojot kalibrēto kambari:
• Žoklis: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

49. lpp.. ☐

Vispārējā noplūde atvērtiem un slēgtiem žokļiem, lietojot kalibrēto kambari:
• Excel veidnē ievadiet NLOut
• Excel veidnē ievadiet noplūdes vērtības
• Excel veidnē ievadiet SSD un normalizācijas dziļumu

Atvērtais lauks:
• Žoklis: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

52. lpp.. ☐

Dziļuma devas profils (PDD/TPR), izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas
detektoru:
• MLC (žokļa) lauki

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)
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet TPR vai PDD vērtības Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori (skatiet šeit:
54. lpp.).

54. lpp.. ☐

Izkliedes koeficienti, izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas detektoru.
• Žokļa lauki

6 x 6, 12 x 12, 18 x 18, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100 (mm²)
• MLC lauki

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)
Parauga matrica ir redzama šeit: 334. lpp.. Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet izkliedes
faktorus Brainlab nodrošinātajā Excel veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori ar atbilstošu
savstarpēju kalibrāciju (skatiet šeit: 56. lpp.).

56. lpp.. ☐

Diagonāli radiālie profili, lietojot jonizācijas kambari.
• m3 MLC atvienots
• Žokļi atvilkti

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet diagonāli radiālos profilus Brainlab nodrošinātajā Ex-
cel veidnē.

57. lpp.. ☐

Transversāli profili, lietojot augstas izšķirtspējas detektoru:
• MLC lauks: 100 x 100 mm2

• Žokļa lauks: 98 x 98 mm2

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet transversālos profilus Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.

60. lpp.. ☐

Dinamiskā lapiņu nobīde (tikai dinamiskajam IMRT), lietojot kalibrēto detektoru:
• Lai apstarotu dinamisko lapiņu spraugas, lietojiet MLC failus: „M3_1.d01”, „M3_5.d01”, … ,

„M3_100.d01”.
• Katrā gadījumā piegādājiet 300 MU ar devas ātrumu 300 MU/min.

Aprēķiniet dinamisko lapiņu spraugas, izmantojot Brainlab nodrošināto Excel veidni.

65. lpp.. ☐

Brainlab m3 staru dati (Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus, Oncor 82 lapiņu MLC)
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Mērījums Skatīt arī Gatavs

Pabeigtos mērījumu datus (Excel veidni) nosūtiet tieši uz Brainlab galveno biroju (radio.phy-
sics@brainlab.com) vai arī savam vietējam atbalsta inženierim. ☐

Sagatavojiet nepieciešamo staru profilu, izmantojot lietojumprogrammu Beam Profile Edi-
tor/Physics Administration (režīms Machine Profile). ☐
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18.2.1 Papildu informācija

Parauga matrica

Dati, kas mērīti izmantotajam lineārajam paātrinātājam, var atšķirties. Nelietojiet šo piemēru
klīniskajā praksē.

Žokļa iestatījumi (mm)

MLC lau-
ka izmēri
(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: iespējamie izmērītie izkliedes faktori (tikai paraugi)
• Visos gadījumos ir jāizmēra pelēkie lauki.
• Baltie lauki attiecas uz MLC un žokļu kombinācijām, kuras nav ieteicams lietot ar Brainlab staru

terapijas ārstēšanas plānošanas programmatūru. Sīkāka informācija atrodama šeit: 42. lpp..
• Tukši lauki nav pieļaujami (skatiet šeit: 56. lpp.).

Brainlab m3 staru dati (Varian, Elekta, Siemens Mevatron, Primus, Oncor 82 lapiņu MLC)
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18.2.2 Transversālā profila forma

Transversālā profila forma

Brainlab m3: MLC lauka iestatījumi profila mērījumiem (virziens X un Y):

48. att. 

Atvērtās lapiņas:
Lapiņa nr.: 2–4, 7–20, 24–25

Aizvērtās lapiņas

IEC 1217 lapiņas pozīcija -40 mm un +40 mm -50 mm
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18.3 Novalis staru dati

Kontrolsaraksts (Excel veidne Brainlab VEIDLAPA 09-752)

Mērījums Skatīt arī Gatavs

Lineārā paātrinātāja kalibrācija (NLOut), lietojot kalibrēto kambari:
• Žoklis: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

49. lpp.. ☐

Vispārējā noplūde atvērtiem un slēgtiem žokļiem, lietojot kalibrēto kambari:
• Excel veidnē ievadiet NLOut
• Excel veidnē ievadiet noplūdes vērtības
• Excel veidnē ievadiet SSD un normalizācijas dziļumu

Atvērtais lauks:
• Žoklis: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

52. lpp.. ☐

Dziļuma devas profils (PDD/TPR), izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas
detektoru:
• MLC (žokļa) lauki

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)
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet TPR vai PDD vērtības Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori (skatiet šeit:
54. lpp.).

54. lpp.. ☐

Izkliedes koeficienti, izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas detektoru.
• Žokļa lauki

6 x 6, 12 x 12, 18 x 18, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100 (mm²)
• MLC lauki

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)
Parauga matrica ir redzama šeit: 338. lpp.. Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet izkliedes
faktorus Brainlab nodrošinātajā Excel veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori ar atbilstošu
savstarpēju kalibrāciju (skatiet šeit: 56. lpp.).

56. lpp.. ☐

Diagonāli radiālie profili, lietojot jonizācijas kambari.
• MLC lauks: 100 x 100 mm²
• Žokļa lauks: 98 x 98 mm²

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet diagonāli radiālos profilus Brainlab nodrošinātajā Ex-
cel veidnē.

57. lpp.. ☐

Transversāli profili, lietojot augstas izšķirtspējas detektoru:
• Žokļa lauks: 98 x 98 (mm²)
• MLC lauki (skatiet šeit: 339. lpp.)

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet transversālos profilus Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.

60. lpp.. ☐

Dinamiskā lapiņu nobīde (tikai dinamiskajam IMRT), lietojot kalibrēto detektoru:
• Lai apstarotu dinamisko lapiņu spraugas, lietojiet MLC failus: „M3_1.d01”, „M3_5.d01”, … ,

„M3_100.d01”.
• Katrā gadījumā piegādājiet 300 MU ar devas ātrumu 300 MU/min.

Aprēķiniet dinamisko lapiņu spraugas, izmantojot Brainlab nodrošināto Excel veidni.

65. lpp.. ☐

Pabeigtos mērījumu datus (Excel veidni) nosūtiet tieši uz Brainlab galveno biroju (radio.phy-
sics@brainlab.com) vai arī savam vietējam atbalsta inženierim. ☐

Novalis staru dati
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Mērījums Skatīt arī Gatavs

Sagatavojiet nepieciešamo staru profilu, izmantojot lietojumprogrammu Beam Profile Edi-
tor/Physics Administration (režīms Machine Profile). ☐

4. PIELIKUMS
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18.3.1 Papildu informācija

Parauga matrica

Dati, kas mērīti izmantotajam lineārajam paātrinātājam, var atšķirties. Nelietojiet šo piemēru
klīniskajā praksē.

Žokļa iestatījumi (mm)

MLC lau-
ka izmēri
(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 10
0 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 1,000

Novalis: iespējamie izmērītie izkliedes faktori (tikai paraugi)
• Visos gadījumos ir jāizmēra pelēkie lauki.
• Baltie lauki attiecas uz MLC un žokļu kombinācijām, kuras nav ieteicams lietot ar Brainlab staru

terapijas ārstēšanas plānošanas programmatūru. Sīkāka informācija atrodama šeit: 42. lpp..
• Tukši lauki nav pieļaujami (skatiet šeit: 56. lpp.).

Novalis staru dati
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18.3.2 Transversālā profila forma

Transversālā profila forma

Novalis: MLC lauka iestatījumi profila mērījumiem (virziens X un Y):

49. att. 

Atvērtās lapiņas:
Lapiņa nr.: 2–4, 7–20, 24–25

Aizvērtās lapiņas

IEC 1217 lapiņas pozīcija -40 mm un +40 mm -50 mm

Atsauces

Vairāk Novalis dozimetrijas parametru paraugu skatiet Yin et al, 2002 (skatiet vispārējās
atsauces, kas atrodamas šeit: 327. lpp.).

4. PIELIKUMS
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18.4 Siemens 3-D (58 un 82 lapiņas) staru dati

Kontrolsaraksts (Excel veidne Brainlab VEIDLAPA 09-753)

Mērījums Skatīt arī Gatavs

Lineārā paātrinātāja kalibrācija (NLOut), lietojot kalibrēto kambari:
• Y žokļa atvere: 100 mm
• MLC lauks: 100 x 110 mm²

49. lpp.. ☐

Vispārējā noplūde atvērtiem un slēgtiem žokļiem, lietojot kalibrēto kambari:
• Excel veidnē ievadiet NLOut
• Excel veidnē ievadiet noplūdes vērtības
• Excel veidnē ievadiet SSD un normalizācijas dziļumu

Atvērtais lauks:
• Y žokļa atvere: 100 mm
• MLC lauks (šķērsplakne x viena plakne): 100 x 110 mm²

52. lpp.. ☐

Dziļuma devas profils (PDD/TPR), izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas
detektoru:
• MLC (Y žoklis) lauki

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)
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet TPR vai PDD vērtības Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori (skatiet šeit:
54. lpp.).

54. lpp.. ☐

Izkliedes koeficienti, izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas detektoru.
• Y žokļa atveres

10, 30, 50, 70, 90, 130, 190, 270, 400 (mm)
• MLC lauki

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)
Parauga matrica ir redzama šeit: 341. lpp.. Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet izkliedes
faktorus Brainlab nodrošinātajā Excel veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori ar atbilstošu
savstarpēju kalibrāciju (skatiet šeit: 56. lpp.).

56. lpp.. ☐

Diagonāli radiālie profili, lietojot jonizācijas kambari.
• Žokļi atvilkti, Y atvere 400 mm
• MLC lapiņas atvilktas, lauka izmērs 400 x 400 mm2

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet diagonāli radiālos profilus Brainlab nodrošinātajā Ex-
cel veidnē.

57. lpp.. ☐

Transversāli profili, lietojot augstas izšķirtspējas detektoru:
• Y žokļa atveres

Y1 žoklis pie -57 mm, Y2 žoklis pie 77 mm (2 mm rezerve, lai atvērtu MLC lauku)
• MLC lauki (skatiet šeit: 342. lpp.)

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet transversālos profilus Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.

60. lpp.. ☐

Pabeigtos mērījumu datus (Excel veidni) nosūtiet tieši uz Brainlab galveno biroju (radio.phy-
sics@brainlab.com) vai arī savam vietējam atbalsta inženierim. ☐

Sagatavojiet nepieciešamo staru profilu, izmantojot lietojumprogrammu Beam Profile Edi-
tor/Physics Administration (režīms Machine Profile). ☐

Siemens 3-D (58 un 82 lapiņas) staru dati
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18.4.1 Papildu informācija

Parauga matrica

Dati, kas mērīti izmantotajam lineārajam paātrinātājam, var atšķirties. Nelietojiet šo piemēru
klīniskajā praksē.

Y žokļa lauku izmēru iestatījumi (mm)

MLC lau-
ka izmēri
(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 13
0 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8800 0,9200 0,9250 0,9320 0,9320

190 x 19
0 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8800 0,9200 0,9410 0,9520 0,9600

270 x 27
0 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8800 0,9200 0,9410 0,9770 0,9820

400 x 40
0 0,6905 0,7830 0,8230 0,8490 0,8800 0,9200 0,9410 0,9770 1,0050

Siemens 3-D (58 un 82 lapiņas): iespējamie izmērītie izkliedes faktori (tikai paraugi)
• Visos gadījumos ir jāizmēra pelēkie lauki.
• Baltie lauki attiecas uz MLC un žokļu kombinācijām, kuras nav ieteicams lietot ar Brainlab staru

terapijas ārstēšanas plānošanas programmatūru. Sīkāka informācija atrodama šeit: 42. lpp..
• Tukši lauki nav pieļaujami (skatiet šeit: 56. lpp.).

4. PIELIKUMS
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18.4.2 Transversālā profila forma

Transversālā profila forma

Siemens 3-D (58 un 82 lapiņas): MLC lauka iestatījumi profila mērījumiem (virziens X un Y):

50. att. 

3-D MLC 58 atvērtas lapiņas: Lapi-
ņa nr.: 10, 13–17, 19–22
3-D MLC 82 atvērtas lapiņas: Lapi-
ņa nr.: 16, 19–23, 25–28

Aizvērtās lapiņas:

IEC 1217 lapiņas pozīcija -25 mm un +95 mm -25 mm

Siemens 3-D (58 un 82 lapiņas) staru dati
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18.5 Siemens ModuLeaf staru dati

Kontrolsaraksts (Excel veidne Brainlab VEIDLAPA 09-754)

Tālāk esošajā tabulā atrodamo žokļa un MLC lauka izmēra specifikāciju pamatā ir
izocentriskais lapiņu platums 2,5 mm. Tas ir aptuvens piemērs, ja ModuLeaf ir uzstādīts uz
Siemens lineārā paātrinātāja ar SCD 678,6 mm vai Elekta lineārā paātrinātāja ar SCD
673,6 mm. Instalācijas, kuru SCD ir ārpus šī lauku izmēra diapazona, ir atbilstoši jāpielāgo.

Mērījums Skatīt arī Gatavs

Izmantojot MLC sistēmu, uzziniet avota kolimatora attālumu (source collimator distance -
SCD) un ievadiet to Excel veidnē. ☐

Lineārā paātrinātāja kalibrācija (NLOut), lietojot kalibrēto kambari. 49. lpp.. ☐

Vispārējā noplūde atvērtiem un slēgtiem žokļiem, lietojot kalibrēto kambari:
• Excel veidnē ievadiet NLOut
• Excel veidnē ievadiet noplūdes vērtības
• Excel veidnē ievadiet SSD un normalizācijas dziļumu

52. lpp.. ☐

Dziļuma devas profils (PDD/TPR), izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas
detektoru:
• MLC (žokļa) lauki (šķērsplakne x viena plakne)

5 × 5 (8 × 8), 10 × 10 (12 × 12), 15 × 15 (18 × 18), 20 × 20 (22 × 22), 30 × 30 (32 × 32),
40 × 40 (42 × 42), 60 × 60, 80 × 80, 100 × 100, 120 × 100 [mm²]
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet TPR vai PDD vērtības Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē. Vienmēr izmantojiet atbilstošo kvadrātveida lauka izmērus (piemēram,
120 x 100 mm² → 109 mm).
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori (skatiet šeit:
54. lpp.).

54. lpp.. ☐

Izkliedes koeficienti, izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas detektoru.
• Žokļa lauki (šķērsplakne x viena plakne):

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 lauki (šķērsplakne x viena plakne):

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)
Parauga matrica ir redzama šeit: 344. lpp.. Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet izkliedes
faktorus Brainlab nodrošinātajā Excel veidnē. Vienmēr izmantojiet atbilstošo kvadrātveida
lauka izmērus (piemēram, 120 x 100 mm² → 109 mm).
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori ar atbilstošu
savstarpēju kalibrāciju (skatiet šeit: 56. lpp.).

56. lpp.. ☐

Diagonāli radiālie profili, lietojot jonizācijas kambari.
• MLC lauks: 120 x 100 mm2

• Žokļa lauks: 120 x 100 mm2

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet diagonāli radiālos profilus Brainlab nodrošinātajā Ex-
cel veidnē.

57. lpp.. ☐

Transversāli profili, lietojot augstas izšķirtspējas detektoru:
• Žokļa lauks (šķērsplakne x viena plakne): 100 x 100 mm²
• MLC lauki (skatiet šeit: 345. lpp.)

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet transversālos profilus Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.

60. lpp.. ☐

Pabeigtos mērījumu datus (Excel veidni) nosūtiet tieši uz Brainlab galveno biroju (radio.phy-
sics@brainlab.com) vai arī savam vietējam atbalsta inženierim. ☐

Sagatavojiet nepieciešamo staru profilu, izmantojot lietojumprogrammu Beam Profile Edi-
tor/Physics Administration (režīms Machine Profile). ☐

4. PIELIKUMS
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18.5.1 Papildu informācija

Parauga matrica

Dati, kas mērīti izmantotajam lineārajam paātrinātājam, var atšķirties. Nelietojiet šo piemēru
klīniskajā praksē.

Žokļa iestatījumi (mm)

MLC lau-
ka izmēri
(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: iespējamie izmērītie izkliedes faktori (tikai paraugi)
• Visos gadījumos ir jāizmēra pelēkie lauki.
• Baltie lauki attiecas uz MLC un žokļu kombinācijām, kuras nav ieteicams lietot ar Brainlab staru

terapijas ārstēšanas plānošanas programmatūru. Sīkāka informācija atrodama šeit: 42. lpp..
• Tukši lauki nav pieļaujami (skatiet sadaļu „Izkliedes faktori (Izvades faktori)”, kas atrodama

tehniskajā atsauces ceļvedī Brainlab fizikas principi).

Siemens ModuLeaf staru dati

344 Tehniskais atsauces ceļvedis Pārsk. 1.8 Brainlab fizikas principi



18.5.2 Transversālā profila forma

Transversālā profila forma

Siemens ModuLeaf: MLC lauka iestatījumi profila mērījumiem (virziens X un Y):

51. att. 

Atvērtās lapiņas:
Lapiņa nr.: 7–12, 15–26, 33–34

Aizvērtās lapiņas: (5 mm la-
piņu sprauga)

IEC 1217 lapiņas pozīcija -40 mm un +40 mm -60 mm un -55 mm

Svarīgas piezīmes

• Visi šajā dokumentā norādītie lauka izmēri ir attiecināmi uz ModuLeaf MLC standarta
uzstādīšanas attālumu visiem Siemens lineārajiem paātrinātājiem, kur SCD = 678,6 mm
(mērīts starp avotu un kolimatora zemāko malu). Lūdzu, pārbaudiet, vai jūsu uzstādītajā MLC ir
lietots šāds SCD. Ja lietotā SCD novirze no 678,6 mm ir lielāka nekā 1%, lūdzam sazināties ar
uzņēmumu Brainlab, lai saņemtu turpmākus norādījumus, jo iestatījumu lauku izmēri ir
atbilstoši jāpiemēro.

• Ja ir uzstādīts MLC, pārliecinieties, vai žokļa atvere nekad nepārsniedz 120 x 100 mm².

4. PIELIKUMS
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18.6 Varian 52 staru dati

Kontrolsaraksts (Excel veidne Brainlab VEIDLAPA 09-755)

Mērījums Skatīt arī Gatavs

Lineārā paātrinātāja kalibrācija (NLOut), lietojot kalibrēto kambari. 49. lpp.. ☐

Vispārējā noplūde atvērtiem un slēgtiem žokļiem, lietojot kalibrēto kambari:
• Excel veidnē ievadiet NLOut
• Excel veidnē ievadiet noplūdes vērtības
• Excel veidnē ievadiet SSD un normalizācijas dziļumu

52. lpp.. ☐

Dziļuma devas profils (PDD/TPR), izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas
detektoru:
• MLC (žokļa) lauki

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)
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet TPR vai PDD vērtības Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori (skatiet šeit:
54. lpp.).

54. lpp.. ☐

Izkliedes koeficienti, izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas detektoru.
• Žokļa lauki

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 lauki

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)
Parauga matrica ir redzama šeit: 347. lpp.. Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet izkliedes
faktorus Brainlab nodrošinātajā Excel veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori ar atbilstošu
savstarpēju kalibrāciju (skatiet šeit: 56. lpp.).

56. lpp.. ☐

Diagonāli radiālie profili, lietojot jonizācijas kambari.
• Žokļa lauks: 400 x 400 (mm²)
• MLC lapiņas atvilktas, lauka izmērs 400 x 400 mm2

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet diagonāli radiālos profilus Brainlab nodrošinātajā Ex-
cel veidnē.

57. lpp.. ☐

Transversāli profili, lietojot augstas izšķirtspējas detektoru:
• Žokļa lauks: 150 x 150 (mm²)
• MLC lauki (skatiet šeit: 348. lpp.)

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet transversālos profilus Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.

60. lpp.. ☐

Dinamiskā lapiņu nobīde (tikai dinamiskajam IMRT), lietojot kalibrēto detektoru:
• Lai apstarotu dinamisko lapiņu spraugas, lietojiet MLC failus: „V52_1.d01”, „V52_5.d01”,

… , „V52_100.d01”.
• Katrā gadījumā piegādājiet 300 MU ar devas ātrumu 300 MU/min.

Aprēķiniet dinamisko lapiņu spraugas, izmantojot Brainlab nodrošināto Excel veidni.

65. lpp.. ☐

Pabeigtos mērījumu datus (Excel veidni) nosūtiet tieši uz Brainlab galveno biroju (radio.phy-
sics@brainlab.com) vai arī savam vietējam atbalsta inženierim. ☐

Sagatavojiet nepieciešamo staru profilu, izmantojot lietojumprogrammu Beam Profile Edi-
tor/Physics Administration (režīms Machine Profile). ☐

Varian 52 staru dati
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18.6.1 Papildu informācija

Parauga matrica

Dati, kas mērīti izmantotajam lineārajam paātrinātājam, var atšķirties. Nelietojiet šo piemēru
klīniskajā praksē.

Žokļa iestatījumi (mm)

MLC lau-
ka izmēri
(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 10
0 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9250 0,9320 0,9320

140 x 14
0 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9520 0,9600

200 x 20
0 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 0,9820

290 × 25
6
(272 × 2
72)

0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 1,0050

Varian 52: iespējamie izmērītie izkliedes faktori (tikai paraugi)
• Visos gadījumos ir jāizmēra pelēkie lauki.
• Baltie lauki attiecas uz MLC un žokļu kombinācijām, kuras nav ieteicams lietot ar Brainlab staru

terapijas ārstēšanas plānošanas programmatūru. Sīkāku informāciju skatiet nodaļā „Primārā
žokļa pozicionēšana”, kas atrodama tehniskajā atsauces ceļvedī Brainlab fizikas principi.

• Tukši lauki nav pieļaujami (skatiet šeit: 56. lpp.).
• Izkliedes koeficientu, kas mērīti taisnstūrveida lauka izmēram 290 × 256 mm², gadījumā

lietojumprogrammā Beam Profile Editor/Physics Administration jāizmanto atbilstošais
kvadrātveida lauka izmērs - 272 mm.
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18.6.2 Transversālā profila forma

Transversālā profila forma

Varian 52: MLC lauka iestatījumi profila mērījumiem (virziens X un Y):

52. att. 

Atvērtās lapiņas:
Lapiņa nr.: 9, 12–15, 17–20

Aizvērtās lapiņas

IEC 1217 lapiņas pozīcija -35 mm un +65 mm -50 mm

Varian 52 staru dati
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18.7 Varian 80 staru dati

Kontrolsaraksts (Excel veidne Brainlab VEIDLAPA 09-756)

Mērījums Skatīt arī Gatavs

Lineārā paātrinātāja kalibrācija (NLOut), lietojot kalibrēto kambari. 49. lpp.. ☐

Vispārējā noplūde atvērtiem un slēgtiem žokļiem, lietojot kalibrēto kambari:
• Excel veidnē ievadiet NLOut
• Excel veidnē ievadiet noplūdes vērtības
• Excel veidnē ievadiet SSD un normalizācijas dziļumu

52. lpp.. ☐

Dziļuma devas profils (PDD/TPR), izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas
detektoru:
• MLC (žokļa) lauki

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)
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet TPR vai PDD vērtības Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori (skatiet šeit:
54. lpp.).

54. lpp.. ☐

Izkliedes koeficienti, izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas detektoru.
• Žokļa lauki

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 lauki

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)
Parauga matrica ir redzama šeit: 350. lpp.. Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet izkliedes
faktorus Brainlab nodrošinātajā Excel veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori ar atbilstošu
savstarpēju kalibrāciju (skatiet šeit: 56. lpp.).

56. lpp.. ☐

Diagonāli radiālie profili, lietojot jonizācijas kambari.
• Žokļa lauks: 400 x 400 (mm²)
• MLC lapiņas atvilktas, lauka izmērs 400 x 400 mm2

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet diagonāli radiālos profilus Brainlab nodrošinātajā Ex-
cel veidnē.

57. lpp.. ☐

Transversāli profili, lietojot augstas izšķirtspējas detektoru:
• Žokļa lauks: 150 x 150 (mm²)
• MLC lauki (skatiet šeit: 351. lpp.)

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet transversālos profilus Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.

60. lpp.. ☐

Dinamiskā lapiņu nobīde (tikai dinamiskajam IMRT), lietojot kalibrēto detektoru:
• Lai apstarotu dinamisko lapiņu spraugas, lietojiet MLC failus: „V80_1.d01”, „V80_5.d01”,

… , „V80_100.d01”.
• Katrā gadījumā piegādājiet 300 MU ar devas ātrumu 300 MU/min.

Aprēķiniet dinamisko lapiņu spraugas, izmantojot Brainlab nodrošināto Excel veidni.

65. lpp.. ☐

Pabeigtos mērījumu datus (Excel veidni) nosūtiet tieši uz Brainlab galveno biroju (radio.phy-
sics@brainlab.com) vai arī savam vietējam atbalsta inženierim. ☐

Sagatavojiet nepieciešamo staru profilu, izmantojot lietojumprogrammu Beam Profile Edi-
tor/Physics Administration (režīms Machine Profile). ☐
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18.7.1 Papildu informācija

Parauga matrica

Dati, kas mērīti izmantotajam lineārajam paātrinātājam, var atšķirties. Nelietojiet šo piemēru
klīniskajā praksē.

Žokļa iestatījumi (mm)

MLC lau-
ka izmēri
(mm²)

20 x 20 40 x 40 60 x 60 80 x 80 100 x 100 140 x 140 200 x 200 290 x 300
(295 x 295)

20 x 20 0,7825 0,7865 0,7870 0,7880 0,7920 0,7930 0,8010 0,8010

40 x 40 0,7830 0,8310 0,8490 0,8530 0,8560 0,8580 0,8660 0,8660

60 x 60 0,7830 0,8400 0,8710 0,8800 0,8880 0,8930 0,8980 0,8980

80 x 80 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9080 0,9130 0,9190 0,9190

100 x 10
0 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9250 0,9320 0,9320

140 x 14
0 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9520 0,9600

200 x 20
0 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 0,9820

290 × 30
0
(295 × 2
95)

0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 1,0050

Varian 80: iespējamie izmērītie izkliedes faktori (tikai paraugi)
• Visos gadījumos ir jāizmēra pelēkie lauki.
• Baltie lauki attiecas uz MLC un žokļu kombinācijām, kuras nav ieteicams lietot ar Brainlab staru

terapijas ārstēšanas plānošanas programmatūru. Sīkāka informācija atrodama šeit: 42. lpp..
• Tukši lauki nav pieļaujami (skatiet šeit: 56. lpp.).
• Izkliedes koeficientu, kas mērīti taisnstūrveida lauka izmēram 290 × 300 mm², gadījumā

lietojumprogrammā Beam Profile Editor/Physics Administration jāizmanto atbilstošais
kvadrātveida lauka izmērs - 295 mm.

Varian 80 staru dati
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18.7.2 Transversālā profila forma

Transversālā profila forma

Varian 80: MLC lauka iestatījumi profila mērījumiem (virziens X un Y):

53. att. 

Atvērtās lapiņas:
Lapiņa nr.: 16, 19–22, 24–27

Aizvērtās lapiņas

IEC 1217 lapiņas pozīcija -35 mm un +65 mm -50 mm

4. PIELIKUMS
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18.8 Varian 120 staru dati (Standarta apstarošanas
režīms)

Kontrolsaraksts (Excel veidne Brainlab VEIDLAPA 09-757)

Mērījums Skatīt arī Gatavs

Lineārā paātrinātāja kalibrācija (NLOut), lietojot kalibrēto kambari. 49. lpp.. ☐

Vispārējā noplūde atvērtiem un slēgtiem žokļiem, lietojot kalibrēto kambari:
• Excel veidnē ievadiet NLOut
• Excel veidnē ievadiet noplūdes vērtības
• Excel veidnē ievadiet SSD un normalizācijas dziļumu

52. lpp.. ☐

Dziļuma devas profils (PDD/TPR), izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas
detektoru:
• MLC (žokļa) lauki

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)
Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet TPR vai PDD vērtības Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori (skatiet šeit:
54. lpp.).

54. lpp.. ☐

Izkliedes koeficienti, izmantojot jonizācijas kambari un augstas izšķirtspējas detektoru.
• Žokļa lauki

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 lauki

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)
Parauga matrica ir redzama šeit: 353. lpp.. Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet izkliedes
faktorus Brainlab nodrošinātajā Excel veidnē.
Atcerieties, ka maziem un lieliem lauku izmēriem jāizmanto atbilstoši detektori ar atbilstošu
savstarpēju kalibrāciju (skatiet šeit: 56. lpp.).

56. lpp.. ☐

Diagonāli radiālie profili, lietojot jonizācijas kambari.
• MLC lapiņas atvilktas, lauka izmērs 400 x 400 mm2

• Žokļi atvilkti, lauka izmērs 400 x 400 mm2

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet diagonāli radiālos profilus Brainlab nodrošinātajā Ex-
cel veidnē.

57. lpp.. ☐

Transversāli profili, lietojot augstas izšķirtspējas detektoru:
• Žokļa lauks: 150 x 150 (mm²)
• MLC lauki (skatiet šeit: 354. lpp.)

Pēc mērījumu pabeigšanas importējiet transversālos profilus Brainlab nodrošinātajā Excel
veidnē.

60. lpp.. ☐

Dinamiskā lapiņu nobīde (tikai dinamiskajam IMRT), lietojot kalibrēto detektoru:
• Lai apstarotu dinamisko lapiņu spraugas, lietojiet MLC failus: „V120_1.d01”, „V120_5.d01”,

… , „V120_100.d01”.
• Katrā gadījumā piegādājiet 300 MU ar devas ātrumu 300 MU/min.

Aprēķiniet dinamisko lapiņu spraugas, izmantojot Brainlab nodrošināto Excel veidni.

65. lpp.. ☐

Pabeigtos mērījumu datus (Excel veidni) nosūtiet tieši uz Brainlab galveno biroju (radio.phy-
sics@brainlab.com) vai arī savam vietējam atbalsta inženierim. ☐

Sagatavojiet nepieciešamo staru profilu, izmantojot lietojumprogrammu Beam Profile Edi-
tor/Physics Administration (režīms Machine Profile). ☐

Varian 120 staru dati (Standarta apstarošanas režīms)
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18.8.1 Papildu informācija

Parauga matrica

Dati, kas mērīti izmantotajam lineārajam paātrinātājam, var atšķirties. Nelietojiet šo piemēru
klīniskajā praksē.

Žokļa iestatījumi (mm)

MLC lau-
ka izmēri
(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 10
0 0,6760 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9250 0,9320 0,9320

140 x 14
0 0,6760 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9520 0,9600

200 x 20
0 0,6760 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 0,9820

300 x 30
0 0,6760 0,7830 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 1,0050

Varian 120 (Standarta apstarošanas režīms): iespējamie izmērītie izkliedes faktori (tikai paraugi)
• Visos gadījumos ir jāizmēra pelēkie lauki.
• Baltie lauki attiecas uz MLC un žokļu kombinācijām, kuras nav ieteicams lietot ar Brainlab staru

terapijas ārstēšanas plānošanas programmatūru. Sīkāka informācija atrodama šeit: 42. lpp..
• Tukši lauki nav pieļaujami (skatiet šeit: 56. lpp.).

4. PIELIKUMS
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18.8.2 Transversālā profila forma

Transversālā profila forma

Varian 120 (Standarta apstarošanas režīms): MLC lauka iestatījumi profila mērījumiem (virziens
X un Y):

54. att. 

Atvērtās lapiņas:
Lapiņa nr.: 21–22, 27–34, 37–44

Aizvērtās lapiņas

IEC 1217 lapiņas pozīcija -35 mm un +65 mm -50 mm

Varian 120 staru dati (Standarta apstarošanas režīms)
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19 5. PIELIKUMS
19.1 Jaunākā informācija šajā tehniskā atsauces

ceļveža pārskatījumā
19.1.1 Izmaiņu saraksts no pārskatījuma 1.0 uz pārskatījumu 1.1

Vispārējā informācija

Šajā tehniskā atsauces ceļveža Brainlab fizikas principi pārskatījumā 1.1 ir veikti nelieli
uzlabojumi, lai palielinātu saprotamību, un iekļautas arī tālāk norādītās pārskatījuma 1.0 izmaiņas.
• Sadaļā 18. lpp. (5., 12. un 16. rindkopā) pievienotas trīs piezīmes par drošību.
• Atskaitei AAPM TG-106 Report, kas atrodama 45. lpp., 169. lpp. un 251. lpp., pievienotas

atsauces.
• Pievienota sadaļa 66. lpp..
• Mainītas detektora prasības visiem Pencil Beam un Monte Carlo dziļuma devu mērījumiem

5. un 8. nodaļā: lieliem lauka dziļuma devu mērījumiem ieteicams lietot jonizācijas kambari,
nevis mazo jonizācijas kambari.

• 5. nodaļā Pencil Beam dziļuma devu mērījumiem šādiem MLC pievienoti papildu lauku izmēri:
- Brainlab m3
- Brainlab Novalis
- Novalis Tx (Standarta apstarošanas režīms)
- Siemens 160
- Siemens ModuLeaf
- Varian 120 (Standarta apstarošanas režīms)

• 8. nodaļā tālāk uzskaitītajām MLC pievienoti Monte Carlo staru datu kontrolsaraksti.
- Elekta Beam Modulator
- Siemens ModuLeaf
- Varian 120 (SRS)

• Sadaļā 255. lpp. izmainīts brīdinājums.
• Pievienota sadaļa 256. lpp..
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19.1.2 Izmaiņu saraksts no pārskatījuma 1.1 uz pārskatījumu 1.2

Vispārējā informācija

Šajā tehniskā atsauces ceļveža Brainlab fizikas principi pārskatījumā 1.2 ir veikti nelieli
uzlabojumi, lai palielinātu saprotamību, un iekļautas arī tālāk norādītās pārskatījuma 1.1 izmaiņas.
• Papildu Pencil Beam un Circular Cone neapstrādāto datu importēšanas/datu ievadīšanas

režīms, kas atrodams Physics Administration (skatiet 273. lpp.), kas ļauj apstrādāt datus.
• Jauni mērījumu apraksti, ja tiek lietots jaunu datu importēšanas un apstrādes rīks.
• Mērījumu efektīvā punkta definīcija ir atjaunināta saskaņā ar starptautiskiem standartiem

(piem., IAEA TRS-398).
• 8. nodaļā tālāk uzskaitītajām MLC ir atjaunināti Monte Carlo mērījumu kontrolsaraksti.

- MHI MLC 60
- Novalis Tx
- Siemens 160
- Siemens ModuLeaf
- Varian 120

Jaunākā informācija šajā tehniskā atsauces ceļveža pārskatījumā
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19.1.3 Izmaiņu saraksts no pārskatījuma 1.2 uz pārskatījumu 1.3

Vispārējā informācija

Šajā tehniskā atsauces ceļveža Brainlab fizikas principi pārskatījumā 1.3 ir veikti nelieli
uzlabojumi, lai palielinātu saprotamību, un iekļautas arī tālāk norādītās pārskatījuma 1.2 izmaiņas.
• Precīzāka augstas izšķirtspējas detektora definīcija. Brainlab iesaka lietot neekranētu

stereotaktisku diodi.
• SRS un SBRT ārstēšanai pievienota piezīme par drošību (18. lpp.).
• TMR (audu maksimālā attiecība) definēts kā TPR (audu devas attiecība pret fantoma devu).
• Uzlabots dinamiskā loka apraksts (41. lpp.).
• Uzlaboti Brainlab m3 staru dati (69. lpp., 73. lpp., 207. lpp., 210. lpp.).
• Novalis Tx aizstāts ar Varian HD120 (123. lpp., 127. lpp., 213. lpp., 216. lpp.).
• Uzlabotas Elekta MLCi lapiņu pozīcijas (80. lpp.).
• Uzlabots Monte Carlo mērījumu apraksts (169. lpp.).
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19.1.4 Izmaiņu saraksts no pārskatījuma 1.3 uz pārskatījumu 1.4

Vispārējā informācija

Šajā tehniskā atsauces ceļveža Brainlab fizikas principi pārskatījumā 1.4 ir veikti nelieli
uzlabojumi, lai palielinātu saprotamību, un iekļautas arī tālāk norādītās pārskatījuma 1.3 izmaiņas.
• Atšķirīgi iPlan RT (5. nodaļa) un BrainSCAN (skatiet šeit: 331. lpp.) Pencil Beam staru datu

kontrolsaraksti.
• Pievienota informācija par ieteicamajām iekārtām, kas attiecas uz stariem bez izlīdzināšanas

filtra (47. lpp., 254).
• Uzlabots absolūtā lineārā paātrinātāja kalibrēšanas apraksts (49. lpp.).
• Precīzāka informācija par dziļuma devas profilu un izkliedes faktora mērījumu iestatījumiem

(54. lpp. - 56).
• Pievienota informācija par specifisku funkciju pieejamību (visu staru datu kontrolsaraksti).
• Precīzāka informācija par detektora lietojumu un ziedlapķēdes metodi dziļuma devas un

izkliedes mērījumiem (visu staru datu kontrolsaraksti).
• Precīzāka informācija par staru datu ievadi, kas ir saistīta ar efektīvo un atbilstošo lauku

izmēriem (visu staru datu kontrolsaraksti).
• Mainīti norādījumi diagonāli radiālā profila mērījumiem ar noņemamo MLC (69, 73 un 228 lpp.).
• Mainīti norādījumi diagonāli radiālā profila mērījumiem ar Varian HD120 (127. lpp.).
• Precīzāki norādījumi par dinamisko lapiņu nobīdes mērījumiem ar augstas devas ātruma

režīmiem (visu staru datu kontrolsaraksti).
• Uzlabots mazo lauku žokļu iestatījumi, pārbaudot mērījumus ūdenī (visu Monte Carlo staru

datu kontrolsaraksti).
• Precīzāka informācija par detektora lietojumu un ziedlapķēdes metodi Circular cone izkliedes

mērījumiem (261. un 278. lpp.).

Jaunākā informācija šajā tehniskā atsauces ceļveža pārskatījumā
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19.1.5 Izmaiņu saraksts no pārskatījuma 1.4 uz pārskatījumu 1.5

Vispārējā informācija

Šajā tehniskā atsauces ceļveža Brainlab fizikas principi pārskatījumā 1.5 ir veikti nelieli
uzlabojumi, lai palielinātu saprotamību, un iekļautas arī tālāk norādītās pārskatījuma 1.4 izmaiņas.
• Precīzāka informācija par staru datu ievadi, lietojot Excel veidnes metodi vai neapstrādāto datu

metodi (28. lpp.).
• Uzlabots skaidrojums par metodēm, kas tiek lietotas, lai Monte Carlo devas aprēķinam no DT

attēla HU skaitļiem noteiktu šķērsgriezumus un transporta parametrus (165. lpp.).
• Precīzāka informācija par vispārējiem devas aprēķina ierobežojumiem maziem ārstēšanas

laukiem (316. lpp.).
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19.1.6 Izmaiņu saraksts no pārskatījuma 1.5 uz pārskatījumu 1.6

Vispārējā informācija

Šajā tehniskā atsauces ceļveža Brainlab fizikas principi pārskatījumā 1.6 ir veikti nelieli
uzlabojumi, lai palielinātu saprotamību, un iekļautas arī tālāk norādītās pārskatījuma 1.5 izmaiņas.
• Informācija par iespējamo MLC lapiņu spraugu radīto devas noplūdi (skatiet šeit: 25. lpp.)
• SRS lineārā paātrinātāja definīcija (skatiet šeit: 125. lpp., 153. lpp., 213. lpp., 237. lpp.)
• Saderīgo lineāro paātrinātāju saraksti (skatiet šeit: 320. lpp., 323. lpp.)

Jaunākā informācija šajā tehniskā atsauces ceļveža pārskatījumā
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19.1.7 Izmaiņu saraksts no pārskatījuma 1.6 uz pārskatījumu 1.7

Vispārējā informācija

Šajā tehniskā atsauces ceļveža Brainlab fizikas principi pārskatījumā 1.7 ir veikti nelieli
uzlabojumi, lai palielinātu saprotamību, un iekļautas arī tālāk norādītās pārskatījuma 1.6 izmaiņas.
• Uzlabotie ieteikumi par precizitāti darbā ar diagonāli radiālajiem profiliem (skatiet šeit: 59. lpp.).
• Papildināti norādījumi par transversālo profilu mērījumu veikšanu (skatiet šeit: 60. lpp.).
• Staru datu kontrolsaraksti darbā ar Elekta MLCi2 (skatiet šeit: 80. lpp. un 179. lpp.) un Elekta

Agility (skatiet šeit: 84. lpp. un 181. lpp.).
• Papildināti norādījumi par Circular Cones izkliedes faktoru mērījumu veikšanu (skatiet šeit: 260.

lpp.).
• Jauna informācija par Elekta daudzlapiņu kolimatoriem (MLC) (piemēram, Pencil Beam

ierobežojumi).
• Papildu piezīme par drošību (skatiet šeit: 18. lpp.).
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19.1.8 Redakcijas 1.7 līdz 1.8 izmaiņu saraksts

Vispārējā informācija

Lielākai skaidrībai šajā tehniskās atsauces ceļvedī Brainlab fizikas principi pārskatījumā 1.8 ir
veikti nelieli uzlabojumi un iekļautas arī tālāk norādītās pārskatījuma 1.7 izmaiņas.
• Pievienoti Elekta Apex paredzēti staru datu kontrolsaraksti (Pencil Beam un Monte Carlo).
• Monte Carlo FFF atbalsts pieejams iPlan RT versijā 4.5.4.
• Pievienota piezīme par “guard leaf” lietojumu sistēmā Elekta MLCi, Elekta MLCi2 un Elekta

Agility staru datu mērījumu veikšanai.
• Pārskatīti ar detektoru saistīti ieteikumi izkliedes koeficientiem un diagonālajiem profiliem.

Jaunākā informācija šajā tehniskā atsauces ceļveža pārskatījumā
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