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1 GENERELLE
OPLYSNINGER

1.1 Kontaktdata

Support

Hvis du ikke kan finde de oplysninger, som du har brug for i denne vejledning, eller hvis du har
spørgsmål eller problemer, skal du kontakte Brainlab-support:

Region Telefon og fax E-mail

USA, Canada, Central- og Syd-
amerika

Tlf.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasilien Tlf.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Storbritannien Tlf.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanien Tlf.: +34 900 649 115

Frankrig og fransktalende re-
gioner Tlf.: +33 800 676 030

Afrika, Asien, Australien, Euro-
pa

Tlf.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japan
Tlf.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Feedback

På trods af omhyggelig korrekturlæsning kan denne brugervejledning indeholde fejl. Kontakt os på
user.guides@brainlab.com, hvis du har forslag til forbedring.

Producent

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Tyskland
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1.2 Juridiske oplysninger

Ophavsret

Denne vejledning indeholder eneretsinformation, der er beskyttet af ophavsret. Ingen del af denne
vejledning må gengives eller oversættes uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Brainlab.

Brainlab varemærker

• Brainlab® er et varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

Ikke-Brainlab varemærker

• Dosimetry-PRO® er et registreret varemærke tilhørende VIDAR Systems Corporation.
• Kodak® er et registreret varemærke tilhørende Eastman Kodak Company.
• Microsoft® og Windows® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Patentoplysninger

Dette produkt kan være dækket af en eller flere patenter, eller afventende patentansøgninger. For
yderligere oplysninger, se: www.brainlab.com/patent.

CE-mærke

• CE-mærket viser, at Brainlab-produktet overholder de væsentlige krav i Euro-
parådets direktiv om medicinsk udstyr (Medical Device Directive, MDD) (93/42/
EØF).

• I henhold til de af MDD’et fastsatte regler defineres klassifikationen af Brain-
lab-produktet i den tilhørende softwarebrugervejledning.

Salg i USA

Amerikansk føderal lovgivning begrænser denne anordning til udelukkende at måtte sælges af
eller efter ordre fra en læge.

Juridiske oplysninger
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1.3 Symboler

Advarsler

Advarsel
Advarsler er markeret med trekantede advarselssymboler. De indeholder
sikkerhedskritiske oplysninger om potentiel personskade, dødsfald eller andre alvorlige
konsekvenser forbundet med brug eller misbrug af udstyret.

Forsigtighedsregler

Forsigtighedsregler er markeret med runde forsigtighedssymboler. De indeholder vigtige
oplysninger om enhedens potentielle funktionsfejl, svigt, beskadigelse af enheden eller
skade på ejendom.

Bemærkninger

BEMÆRK: Bemærkninger er angivet med kursiv skrift og angiver yderligere nyttige tips. 
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1.4 Anvendelse af systemet

Formål og målgruppe

• Denne vejledning tilvejebringer baggrund og referencer, der er nødvendige for den medicinske
fysikers korrekte anvendelse af Brainlab’s software til strålebehandlingsplanlægning.

• Denne vejledning kan anvendes af alle i det kliniske team, som bruger eller håndterer Brainlab-
software til planlægning af røntgenterapi, især læger.

• Du skal læse denne vejledning omhyggeligt og gøre dig selv bekendt med softwaren før brug.

Operatørprofil

Advarsel
Brainlab-planlægningssoftware og -tilbehør må kun anvendes af kvalificeret medicinsk
personale.

Gennemgang af plausibilitet

Advarsel
Alle oplysninger der indlægges i Brainlab-planlægningsprogrammet og alle oplysninger
der modtages fra Brainlab-planlægningsværktøjet skal gennemgås for plausibilitet inden
patientbehandling.

Kompatibilitet

Advarsel
Kun medicinsk udstyr og reservedele specificeret af Brainlab må anvendes med Brainlab-
planlægningssoftwaren. Brug af uautoriset udstyr eller reservedele kan forringe
sikkerheden og/eller effektiviteten af Brainlab-planlægningssoftwaren og være til fare for
patientens, brugerens og/eller miljøets sikkerhed.

Tilgængelige funktioner

Denne vejledning indeholder oplysninger om en række algoritmer og understøttede
hardwarefunktioner. Afhængigt af hvilken licens du har købt, softwareversion og nationale
regulativer, vil muligvis ikke alle algoritmer eller funktioner være tilgængelige.

Yderligere oplysninger

Der henvises til den relevante softwarebrugervejledning til Brainlab RT Elements for specifikke
oplysninger om tiltænkt brug af Brainlabs software til strålebehandlingsplanlægning og om
relateret kompatibilitet.

Anvendelse af systemet
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1.5 Oplæring og dokumentation

Brainlab-oplæring

For at bidrage til en sikker og hensigtsmæssig anvendelse af systemet anbefaler Brainlab, at alle
brugere, før de bruger et Brainlab-planlægningsprogram for første gang, deltager i et omfattende
uddannelsesprogram, som afholdes af en Brainlab-repræsentant.

Ansvar

Advarsel
Brainlab-planlægningsprogrammer er udelukkende designet til at understøtte det
medicinske personale yderligere. Det hverken erstatter eller udskifter brugeroplevelsen
eller fratager brugeren ansvar under brug.

Advarsel
Vær sikker på at de personer, som er autoriseret til at udføre
behandlingsplanlægningsfunktioner, er korrekt udlært i de funktioner, som de udfører.

Læsning af brugervejledningerne

En vellykket og sikker behandling med Brainlab kræver omhyggelig proceduremæssig
planlægning.
Derfor er det vigtigt, at alle brugere af softwaren:
• Læser de relevante brugervejledninger omhyggeligt igennem, inden softwaren anvendes
• Altid har adgang til disse brugervejledninger

Tilgængelige brugervejledninger

Brugervejledning Indholdsfortegnelse

Softwarebrugervejledning
til Physics Administration

Detaljeret vejledning i brugen af Physics Administration-pro-
grammet.

Softwarebrugervejledninger Detaljeret vejledning til anvendelse af Brainlab Elements.
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2 GRUNDLÆGGENDE
OPLYSNINGER

2.1 Sikkerhedsnoter

Vigtige bemærkninger om systemsikkerhed

Dette afsnit indeholder vigtige oplysninger i forhold til sikker og effektiv anvendelse af
behandlingsplanlægningssystemet.
Se den relevante Brainlab Elements softwarebrugervejledning og softwarebrugervejledningen
til Physics Administration.

Advarsel
Det er dit ansvar at oprette et omfattende kvalitetssikringsprogram, som er egnet til at
detektere fejl, begrænsninger eller unøjagtigheder i forhold til behandlingsplanlægnings-
og behandlingsleveringssystemerne. Der findes yderligere oplysninger om dette i kapitlet
om kvalitetssikring i denne tekniske referencevejledning.

Advarsel
Mål Brainlab-behandlingsplanlægningssystemets absolutte nøjagtighed i kombination med
de anvendte behandlingsleveringssystemer ved hjælp af fantomer. Der skal tages højde for
den målte nøjagtighed når der konfigureres planlægningsparametre, for at sikre nøjagtig
behandlingslevering.

Advarsel
Behandlingsplanen skal leveres korrekt til patienten. Det anbefales kraftigt at man udfører
en fantomverificering for hver behandlingsplan med nøjagtig de samme
parameterindstillinger, som vil blive brugt når patienten rent faktisk skal behandles.

Advarsel
For at sikre overensstemmelse mellem positioneringen og behandlingsparametrene, hvis
man anvender flere forskellige planlægningssystemer, skal alle endelige positioneringer og
behandlingsparametre fastsættes af det samme planlægningssystem. Eksempel: hvis
information fra Brainlab RT Elements-softwaren bruges direkte til patientpositionering, skal
den tilsvarende behandlingsplan komme fra den samme Brainlab RT Elements-software,
og behandlingsplanen må ikke ændres med noget andet behandlingsplanlægningssystem.

Advarsel
Stereotaktiske behandlinger, såsom stereotaktisk strålekirurgi (SRS), indebærer meget
høje dosishastigheder og doser per fraktion, og planlægges typisk med nedsatte
målvolumenmargener. Du skal derfor anvende yderligere sikkerhedsforanstaltninger under
behandlingsplanlægningen, planlægningsoverførslen og behandlingsleveringen. Det
anbefales kraftigt, at der udføres yderligere kvalitetssikring inden hver stereotaktiske
patientbehandling.

Advarsel
Den tilsigtede anvendelse af systemet er generelt ikke at behandle en patient ved hjælp af
en plan, hvor de primære kæber blokerer MLC-åbningen. Den eneste undtagelse er Elekta
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Agility MLC pga. ”guard leaves” og kæbesporingsfunktionens adfærd. I behandlingsplaner
for Elekta Agility MLC overlapper kæberne MLC-feltet. For at anvende Elekta Agility MLC er
yderligere måling af stråledata som specificeret i Brainlab Fysik teknisk
referencevejledning nødvendig.

Advarsel
Alle behandlingsplanrapporter skal godkendes af en kvalificeret person inden
oplysningerne, de indeholder, anvendes i stråleterapibehandlinger.

Advarsel
Brainlab anbefaler, at man anvender behandlingsplanrapporter til at verificere alle
behandlingsparametre, herunder men ikke begrænset til kollimatorstørrelser og -
positioner, udstyrsvinkler og dosisspecifikationer, direkte på selve
behandlingsleveringssystemet.

Advarsel
Inden patientbehandling påbegyndes, skal der først gennemføres systemgodkendelse,
verificering og validering af behandlingsplanlægningssystemet, herunder
maskinprofilerme.

Advarsel
For hver patientbehandlingsplan skal det verificeres, at konfigurationen af den lineære
accelerator, som er planlagt, er korrekt overført og anvendt på den lineære accelerator.
Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, udfladningsfiltertilstanden og konfiguration af
tilbehør.

Advarsel
Vær også opmærksom på, at kvaliteten af resultatet er kritisk afhængigt at inputdataenes
kvalitet. Uregelmæssigheder eller usikkerheder knyttet til inputdataenheder, identifikation,
eller kvalitetsanliggender af enhver beskaffenhed, skal granskes nøje inden dataene
anvendes.

Advarsel
Vær sikker på at billedenhederne (f.eks. CT-scanneren) er korrekt konfigurerede og
kalibrerede. Kontroller kalibreringen regelmæssigt ved at billeddanne og verificere
testfantomer.

Advarsel
Kontroller nøjagtigheden af de resulterende udvendige kontur og vævmodeller, som
anvendes til dosisudregningerne. Hele området, som er relevant i forhold til behandlingen,
skal være indenfor konturen.

Advarsel
Vær under hele planlægningsprocessen sikker på, at du arbejder med det korrekte
patientdatasæt. Patientoplysningerne vises i hovedskærmen i Brainlab-
behandlingsplanlægningssystemet.

Advarsel
Vær sikker på at behandlingsleveringssystemerne der anvendes til at behandle en patient
er de samme som dem der blev planlagt under planlægningsprocessen, dvs. den valgte
maskinprofil stemmer overens med behandlingsmaskinen.

Advarsel
Vær sikker på at eventuelt tilbehør, f.eks. det koniske kollimatorbeslag og den koniske
kollimator (i den størrelse som er angivet i behandlingsplanen), er installeret korrekt i
strålestien inden levering. Dine behandlingsleveringssystemer vil muligvis ikke kunne
udføre et strålestop hvis tilbehøret mangler eller er fejlagtigt. Der henvises også til
dokumentation, som følger med tilbehøret.
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Advarsel
Inden behandlingen er det brugerens ansvar at verificere indefra behandlingsrummet, at
den valgte gantry- og bordvinkel kan anvendes til at udføre behandlingen, uden at dette
resulterer i patientskade eller beskadigelse af udstyr, f.eks. behandlingsleveringssystemet.

Advarsel
Det anbefales, at man verificerer og bekræfter patientopsætningen ved hjælp af en relevant
positionsverificeringsmetode inden behandling. Der kan genereres prøveplaner ved at
anvende fantomer til at teste nøjagtigheden af den faktiske patientopsætningsmetode.

Advarsel
Vær sikker på at Brainlab-behandlingsplanlægningssystemet er korrekt konfigureret og at
konfigurationen afspejler parametrene i behandlingsleveringssystemerne. Disse parametre
inkluderer, men er ikke begrænset til, den lineære accelerators skalakonvention,
mekaniske begrænsninger eller dosimetriske parametre såsom lineær acceleratorenergi
eller fluenstilstande såsom STS og FFF (udfladningsfilterfri).

Advarsel
Det er brugerens ansvar at sikre, at maskinens konfigurationer er synkroniseret mellem de
forskellige konfigurationsplaceringer (f.eks. behandlingsplanlægningssystem, Record and
Verify-system og behandlingsleveringssystem) hele tiden. En uoverensstemmelse mellem
konfigurationen i maskinen der anvendes til planlægning og den der anvendes til
behandling kan medføre at der foretages forkert behandling, eller i en afbrydelse i den
kliniske arbejdsgang.

Advarsel
Brainlab stiller opdaterede målingsinstruktioner til rådighed. Vær sikker på at anvende de
seneste målingsinstruktioner under indhentelse af stråledata. For yderligere oplysninger
kan du kontakte din Brainlab-supportspecialist.

Advarsel
Vær sikker på at dine stråledatamålinger er opdaterede og at dosisalgoritmerne er korrekt
konfigurerede og kalibrerede. Kontroller konfigurationen og kalibreringen med jævne
mellemrum ved hjælp af fantommålinger.

Advarsel
Hvis en eller flere komponenter i behandlingsleveringssystemet er blevet modificeret,
udskiftet eller omkalibreret, skal behandlingsplanlægningssystemet kontrolleres igen i
forhold til behandlingsleveringssystemet i overensstemmelse med dine
kvalitetssikringsprocedurer. Hvis komponenter, som påvirker systemets dosimetriske
parametre, er blevet ændret, skal stråledatamålingerne gentages, og de reviderede data
skal indføres i systemet ved hjælp af Physics Administration.

Advarsel
Præinstallerede drivere osv. bør kun ændres, hvis det er strengt nødvendigt. I tilfælde af en
driveropdatering, en virusscanneropdatering eller lignende skal det sikres, at Brainlab-
behandlingsplanlægningssystemet stadig fungerer på samme måde. Det anbefales kraftigt
at man tester softwaren igen.

Advarsel
Du skal nøje henholde dig til specifikationerne og anbefalingerne der gives af producenten
af dit dosimetriudstyr. I særdeleshed har alle dosisdetektorer et nøje specificeret
feltstørrelsesinterval inden for hvilket de kan anvendes. Hvis dosimetriudstyr anvendes
udenfor de specificerede intervaller eller ukorrekt, kan det medføre forkerte
dosisudregninger.

Advarsel
Brainlab-stråledataene (f.eks. Novalis Tx), som blev installeret under systemgodkendelsen,
er kun til testformål og er ikke egnet til klinisk brug.
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Advarsel
Når målte data sendes til Brainlab, gælder følgende:
• Brainlab har ikke mulighed for at verificere korrektheden af data, der modtages fra eller

returneres til en bruger.
• Feedback eller anbefalinger fra Brainlab er baseret på modtagne data og afhænger af

dataenes korrekthedsgrad.
• Hvis de modtagne data er blevet bearbejdet af Brainlab og returneret til brugeren,

garanteres det ikke, at de returnerede data er korrekte.
Det er helt og holdent brugerens ansvar at:
- Verificere korrekthedsgraden af de data, der modtages fra Brainlab
- Verificere korrekthedsgraden af feedback eller anbefalinger, som tilvejebringes af

Brainlab
- Validere sikkerheden og effektiviteten af de data, der returneres af Brainlab, inden der

udføres patientbehandling
• Fordi Brainlab har bearbejdet visse data, betyder det ikke at brugeren kan fraskrive sig

det overordnede ansvar i forhold til korrektheden af den endelige stråleprofil.

Sikkerhedsnoter
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2.2 Opsætning af behandlingsfeltet

Huddosisopbygning

Hvis bestrålingen ledes gennem et solidt kulfiberlag, vil der ske dæmpning og dosisopbygning. 
• Disse effekter kan observeres ved alle brikstoppe med sandwichdesign, briksindsatser med

tilsvarende udformning og immobiliseringsenheder med robuste kulfiberpaneler.
• De skyldes kulfiberens højintensitetsegenskaber og kan variere (f.eks. afhængigt af

stråleenergien og indgangsvinklen på brikstoppen).

Sammenligning af dosisopbygning

For at illustrere effekten af den anvendte brikstop på patientdosen sammenligner følgende
eksempel dosisophobningen og dosisdæmpningen i et vandfantom, hvor behandlingen udføres
med Brainlabs Imaging Couch Top og en behandling, hvor der ikke anvendes nogen brikstop.
Sammenligning af dosisopbygning ved 6 MV (Monte Carlo-udregning):

①

②

Figur 1  

Forklaring af dosisopbygningsdiagrammet

I figuren ovenfor begynder brikstoppen ved 0,1 cm med et kulfiberlag på 0,2 cm. Dette følges af
4,5 cm plastikskum og derefter af yderligere 0,2 cm kulfiber. Vandlaget som repræsenterer
patienter begynder ved en dybde på 5 cm.
• Den røde kurve ① viser dybdedosen for et bestemt antal overvågningsenheder i vandfantomet,

når der ikke anvendes nogen brikstop.
• Den blå kurve ② viser dybdedosen for det samme antal overvågningsenheder i vandfantomet,

når Brainlabs Imaging Couch Top anvendes.
• Begge kurver udregnes med en Monte Carlo-algoritme for en fotonstråle på 6 MV.

Bemærk, at den blå kurve ② angiver en øgning i dosen (huddosis), når strålen når vandfantomet,
som repræsenterer patienten. Dette skyldes det store antal sekundære elektroner, der genereres
som resultat af den relative høje tæthed i kulfibermaterialet. Disse elektroner rammer hudens
overflade, hvilket resulterer i den høje dosis, som er angivet.

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER
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Verifikation

Da størstedelen af planlægningssoftware til stråleterapi antager, at der kun er luft mellem den
lineære accelerator og hudens overflade, kan benævnte software ikke modellere denne type
effekter eller tage højde for dem. Disse effekter skal derfor verificeres eksperimentelt med egnede
målinger, f.eks. ved hjælp af et fantom med PMMA-plader. Dæmpnings- og
dosisopbygningsresultaterne hentet fra sådanne eksperimenter skal derefter tages i betragtning
under behandlingsplanlægningen.
I Brainlab Elements kan man vælge en brikstop under overfladesegmenteringen, således at
effekter såsom dæmpning og dosisophobning kan tages i betragtning under
behandlingsplanlægningen.

Advarsel
Man bør undgå. at patienter behandles gennem en brikstop fra en posterior vinkel. Hvis det
ikke kan undgås, skal modellen af brikstoppen inkluderes til dosisberegning. Hvis dette
ikke gøres, skal man være opmærksom på, at den beregnede dosisfordeling ikke
inkluderer den yderligere dæmpning eller den øgede huddosis tæt på brikstoppen.
Dosisberegningen skal korrigeres manuelt for disse faktorer.

Sikkerhedsnoter

Advarsel
Unøjagtig udregning af hudoverfladen som skyldes dårlige eller ufuldstændige billeddata
kan resultere i ukorrekt udregning af den ækvivalente dybde. Indgangsregionen for hver
stråle eller bue skal derfor verificeres i dit planlægningssoftware med den medfølgende
dybdevisning.

Opsætning af behandlingsfeltet
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2.2.1 Lækagestråling på grund af bladmellemrum på den lukkede MLC

Baggrund

Behandlingsplaner for MLC’er omfatter normalt lukkede bladpar. Ideelt set tilføres der ikke nogen
dosis gennem det lille mellemrum mellem spidserne på de lukkede blade. Men afhængigt af
designet af spidserne på MLC’ens blade er det teknisk set umuligt at undgå en hvis lækage,
medmindre bladmellemrummet dækkes af kæberne på den lineære accelerator eller andet
supplerende kollimatorudstyr.

Illustration

Diagrammet viser et lukket MLC-bladpar, hvor bladmellemrummet ikke er dækket vs. et par, der er
dækket af kæberne på den lineære accelerator:

①

②

③④

Figur 2  

Nr. Komponent

① Placeringen af kæberne på den lineære accelerator

② Lukket micro-MLC bladpar

③ Resulterende dosis

④ Lækdosis

For at undgå tilførsel af en uønsket lækdosis til patienten er det vigtigt, at mellemrummet mellem
de lukkede bladpar altid afskærmes fuldstændigt af kæberne på den lineære accelerator.
For nogle kombinationer af lineære acceleratorer og MLC er det teknisk set ikke muligt at
afskærme mellemrummene mellem de lukkede bladpar. Men idet dosisalgoritmerne kan forudsige
den lækagestråling, mellemrummene mellem de lukkede bladpar vil forårsage, er det muligt at
verificere, hvilken påvirkning denne ekstra stråling vil have på behandlingen af patienten.

Detaljerede oplysninger

Der er et lille område med mindre beskyttelse mod bestråling mellem bladspidserne på lukkede
bladpar. Årsagen hertil er det tekniske design af MLC’en, dvs. formen af bladenes spidser og et
lille mellemrum mellem bladene.
Hvis bladmellemrummet ikke dækkes af f.eks. kæberne på den lineære accelerator, kan der slippe
stråling ud gennem dette mellemrum. Lækdosens størrelse afhænger af doseringssystemet og i
høj grad af den individuelle behandlingsplan. Særligt planer med en kompleks bladsekvens kan
medføre en betydelig lækdosis i forhold til den planlagte behandlingsdosis.
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Behandlingsplanens lækdosis kan bestemmes ud fra fantommålinger ved hjælp af det passende
udstyr, såsom strålingsfølsom film.
Vær opmærksom på, at der også er en mekanisk positioneringsusikkerhed ved kæberne på den
lineære accelerator. Den begrænsede positioneringsnøjagtighed for kæberne på den lineære
accelerator skal tages i betragtning, når kæbernes position defineres ved brug af MLC’en.
Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen og specifikationerne til den lineære accelerator.
Som følge af visse MLC’ers hardwarebegrænsninger (som f.eks. Elekta Agility) vil bladene
muligvis ikke altid tilpasse sig målområdet, og de nødvendige statiske bladmellemrum bliver ikke
helt dækket af de primære kæber.

Advarsel
Det er ikke altid teknisk muligt at flytte lukkede bladpar bag kæberne. Kontrollér igen, om
de lukkede bladpar er blevet positioneret bag kæberne. Hvis det ikke er tilfældet, er det
brugerens ansvar at afgøre, om den deraf følgende lækdosis er acceptabel eller ej.

Sådan verificeres systemet

Brainlab RT Elements har en funktion til automatisk placering af bladmellemrummet mellem de
lukkede blade bag kæberne på den lineære accelerator under behandlingsplanlægningen. Følg
de trin, der er anført herunder, for at verificere, at systemet er konfigureret korrekt:

Trin

1. Udfør en passende måling til bestemmelse af den maksimale placering af kæberne på
den lineære accelerator, som stadig dækker MLC’ens bladmellemrum fuldstændigt, hvis
bladene er lukket på størst mulig afstand fra strålens midterakse.

2. Kontrollér maskinprofilen/stråleprofilen ved hjælp af Physics Administration for at:
• Sikre, at grænserne for bevægelsen af kæberne på den lineære accelerator er mindre

end eller lig med den maksimale kæbeposition, som blev bestemt i trin 1.
• Sikre, at bladmellemrummet mellem de lukkede blade automatisk positioneres bag

kæberne på den lineære accelerator.
Følg anvisningerne i softwarebrugervejledningen til Physics Administration i forbin-
delse med denne kontrol eller ved justering af grænserne for bevægelsen af kæberne på
den lineære accelerator til de passende værdier.

Lækagestråling på grund af bladmellemrum på den lukkede MLC
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2.3 Måling til små strålingsfelter

Generelle anbefalinger

Der skal udføres specifikke målinger inden der foretages stereotaktiske behandlinger med meget
små feltstørrelser. Disse målinger skal baseres på gyldige internationale dosimetri-standarder for
små felter, især IAEA TRS-483 (2017). Rapporten IAEA TRS-483 indeholder internationale
forskrifter til reference og relativ dosisbestemmelse til små statiske felter, der anvendes til
strålebehandling med en ekstern stråle.
Hvis man antager at et gennemsnit af den uhomogene dosis i den sensitive detektorvolumen
resulterer i et reduceret detektorsignal, er det sandsynligt at højere værdier fra mindre detektorer
vil ligge tættere på den faktiske værdi. Af denne grund skal man anvende den mindste detektor,
der er tilgængelig, når man udfører småfeltdosimetri (Alfonso et al 2008 og Sauer et al 2007). Ved
midteraksemålinger, såsom dybdedosis, vævfantomforhold og sprednings-/outputfaktorer, bør
detektorens mål være væsentligt mindre end feltstørrelsen.

Forskrifter

Man skal være yderst agtpågivende når man udvælger og håndterer det påkrævede
dosimetriudstyr. Ved små feltstørrelser er det i særdeleshed vigtigt, at vandfantomet og
detektorbevægelsesretningen justeres korrekt i forhold til stråleakslen og strålekernen (se f.eks.
IAEA TRS-483). Selv hvis detektorens størrelse er egnet til de små felter, der skal måles, skal
man anvende nøjagtige korrektioner af følsomheden (f.eks. energiafhængighed af detektorens
signal eller effekterne ved fluensforstyrrelse) iht. specifikationerne angivet af detektorens
producent.
Tabel 23 til 27 i IAEA TRS-483 fremsætter korrektionsfaktorer for feltoutput til mange forskellige
typer detektorer fra diverse producenter. Disse korrektionsfaktorer (hvis tilgængelige) skal
anvendes under bestemmelse af sprednings-/outputfaktoren. Angiv enten i Excel-skabelonen eller
ved hjælp af Raw Data-tilstanden i Physics Administration, om sprednings-/outputfaktorerne er
blevet korrigeret iht. IAEA TRS-483 eller ej, inden målingsdataene sendes til Brainlab. Anvisninger
er at finde på Excel-skabelonen og i softwarebrugervejledningen til Physics Administration.
Ved korrektion af sprednings-/outputfaktorer iht. IAEA TRS-483 skal der også tages hensyn til
korrektionsfaktorernes usikkerheder, som angivet i rapporten (se tabel 37 i IAEA TRS-483). Disse
usikkerheder er forskellige for de forskellige detektorgrupper, og de afhænger af feltstørrelsen.
Der henvises til de respektive publikationer (f.eks. Das, et al. 2008, IPEM Report Number 103
2010 eller Wuerfel 2013) for yderligere oplysninger. Overhold, hvor det er muligt, forskrifterne som
fremsat i rapporten IAEA TRS-483.

Sikring af nøjagtighed

Når man behandler små feltstørrelser, vises dosisprofilen enten et smalt plateau eller intet plateau
overhovedet. Hvis detektorens volumenfølsomhed er for stor, vil den målte dosis være lavere end
den faktiske dosis, hvilket vil resultere i strålingsoverdosis. Anvendelse af volumenfølsomheder i
ukorrekt størrelse er en omfattende medvirkende faktor i ukorrekte dosismålinger.

Advarsel
Overhold nøje de specifikationer og anbefalinger, der gives af producenten af
dosimetriudstyret. Dosisdetektorer har i særdeleshed et klart angivet feltstørrelsesområde
inden for hvilket de må anvendes. Hvis en dosisdetektor anvendes til et formål andet end
det tiltænkte, eller på forkert vis, kan det medføre ukorrekt dosisudregninger.

Advarsel
Målingen af doser til små strålingsfelter (feltstørrelse på mindre end 30 x 30 mm2) skal
udføres med udstyr, som er egnet til disse feltstørrelser.

Advarsel
For MLC’er med et relativt større påkrævet minimumsbladmellemrum må der ikke
planlægges behandlinger til meget små eller smalle mål.
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2.4 Metoder til måling af stråledata

Måling af stråledata

Stråledata kan måles på disse måder:

Metode Se

Pencil Beam
Raw Data-tilstanden i Physics Administration Side 24

Excel-skabelonsmetode (valgfri) Side 27

Monte Carlo Raw Data-tilstanden i Physics Administration Side 114

Metoder til måling af stråledata
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2.4.1 Rådatatilstanden i Physics Administration

Baggrund

Raw Data-tilstanden i Physics Administration gør det muligt at indtaste målte stråledata inden
bearbejdning. Raw Data-tilstanden kræver ikke længere, at dataene samles i Excel-skabeloner.
Ved at anvende Physics Administration kan rådata konverteres til stråleprofiler, som kan
anvendes med maskinprofiler til behandlingsplanlægning.
Der er Raw Data-tilstande for Pencil Beam og Monte Carlo-måledata. Oplysninger om anvendelse
af Raw Data-tilstandene er at finde i softwarebrugervejledningen til Physics Administration.
Til RT Elements’ Pencil Beam anbefales stråledataindsamling og stråledatabehandling ved hjælp
af Raw Data-tilstanden i Physics Administration. Excel-skabelonsmetoden (se side 27) er
valgfri.
Det er ikke muligt at blande begge metoder. For en bestemt MLC og energi skal alle Pencil Beam-
data enten indsamles med rådatametoden eller Excel-metoden.
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2.4.2 Pencil Beam rådatatilstand

Baggrund

Følgende er anderledes i tilstanden for Pencil Beam Raw Data-tilstanden sammenlignet med
Excel-skabelon-tilgangen:
• Dybdedosis profiler kan have individuelle dybdekoordinatværdier for hver feltstørrelse.
• Diagonale profiler kan have individuelle radius-koordinatværdier for hver dybde.
• Diagonale profiler skal bearbejdes i Physics Administration for at indhente de radiale

faktorer.
• Transversale profiler kan have individuelle koordinatværdier for hver dybde.
• Transversale profiler skal indtastes og bearbejdes med Physics Administration for at

fastlægge kildefunktionskorrigering og radiologiske skifteparametre.

Spredningsfaktorer (Outputfaktorer)

Opsætning og arbejdsgang for målevejledningen er beskrevet på side 51. Inden
måleresultaterne indføres skal kilde-til-overflade-afstanden (SSD) og spredningsmålingens dybde
indtastes i dialogboksen Scatter Data.
Disse værdier skal være de samme om SSD’en og den nominelle lineære acceleratoroutputs
målte dybde. Ellers er det umuligt at generere en stråleprofil.
Om nødvendigt skal MLC- og kæbestørrelsesværdierne justeres i spredningstabellen i
dialogboksen og spredningsdata indtastes.
• De grå felter i prøvematrikstabellerne, som findes på side 65, skal måles i alle tilfælde.
• De hvide felter repræsenterer MLC- og kæbekombinationer, som ikke anbefales til brug med

Brainlabs stråleterapiplanlægningssoftware.
• Det er derfor ikke nødvendigt at måle disse større MLC-felter. Det er i stedet tilstrækkeligt at

indtaste den sidste målte obligatoriske værdi, i tilfælde af en kæbeindstilling på 60 x 60 mm²

kan værdien, som blev målt for MLC-feltet på 60 x 60 mm² (0,8710 på side 87) f.eks.
anvendes.

Du kan også indsætte en hel spredningstabel på en gang ved at anvend knappen Indsæt. I dette
tilfælde justeres MLC- og kæbestørrelserne automatisk. Der henvises til
softwarebrugervejledningen til Physics Administration for yderligere oplysninger.

Dynamisk bladskift

Opsætning og arbejdsgang for målevejledningen er beskrevet på side 61.
Indtast resultaterne fra målingen af det dynamiske bladskift i dialogboksen Dynamic Leaf Shift
med henblik på beregning.

Nominelt lineær acceleratoroutput og baggrundslækage

Opsætning og arbejdsgang for målevejledningen er beskrevet på side 45 og side 48.
Data fra den nominelle lineære accelerators output skal indtastes i dialogboksen Nominal Linac
Output i Pencil Beam Raw Data-interfacet:

Trin

1. Indtast den absolutte kalibrering af den lineære accelerator ved at definere kilde-til-over-
flade-afstanden, måledybde, normaliseringsfeltstørrelse og nominelt lineær accele-
ratoroutput.

2. Indtast Leakage for Open Jaws og Leakage for Closed Jaws i afsnittet Multileaf Back-
ground Leakage.

Pencil Beam rådatatilstand
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Dybdedosisprofil

Opsætning og arbejdsgang for målevejledningen er beskrevet i side 49. Dybdedosisprofiler kan
måles i en PDD-lignende (fast SSD) eller TPR-lignende (isocentrisk) opsætning.
Sådan indtastes måleresultater:

Trin

1. Definer måleopsætningen (fast SSD eller isocentrisk) i dialogboksen Depth Dose. Hvis
der blev anvendt en fast SDD-tilgang, skal SSD’en fra PDD-målingen også indtastes i dia-
logboksen.

2. Om nødvendigt kan dybdedosernes feltstørrelser justeres med knapperne Add og Remo-
ve i kontrolpanelet.

3. Indsæt hver dybdedosisprofil i den tilhørende dialogboks Depth Dose Profile. Der kan
anvendes forskellige koordinatværdier for hver feltstørrelse.

4. Det er også muligt at indsætte en tabel med dybdedosisdata for flere forskellige feltstør-
relser på én gang ved at anvende Paste Profiles. I dette tilfælde justeres feltstørrelserne
automatisk. Der henvises til softwarebrugervejledningen til Physics Administration
for yderligere oplysninger.

5. Dybdedosisprofiler kan normaliseres vilkårligt. Dog kan normalisering til en fælles referen-
cedybde eller til et maksimum forenkle konsekvenskontroller.

Diagonale radiale profiler

Den generelle opsætning og arbejdsgang for målevejledningen er beskrevet i side 53. Diagonale
profiler kan måles i en PDD-lignende (fast SSD) eller TPR-lignende (isocentrisk) opsætning.
BEMÆRK: For at opnå diagonale profiler, der egner sig til beregning af radiale faktorer, må add-
on MLC’er (f.eks. Brainlab m3) ikke frigøres i forbindelse med målingen af den diagonale profil. 

MLC-bladene skal trækkes tilbage.
Sådan indtastes måleresultater:

Trin

1. Definer måleopsætningen (fast SSD eller isocentrisk) i dialogboksen Diagonal Profiles.
Hvis der blev anvendt en fast SDD-tilgang, skal SSD’en fra målingen også indtastes i dia-
logboksen.

2. Om nødvendigt kan dybderne justeres med knapperne Add og Remove i kontrolpanelet.

3. Indsæt hver diagonale profil i den tilhørende dialogboks Diagonal Profile Data. Der kan
anvendes forskellige koordinatværdier for hver dybde.

4. Det er også muligt at indsætte en tabel med diagonale profiler for flere forskellige dybder
på en gang ved at anvende Paste Profiles. I dette tilfælde justeres dybderne automatisk.
Der henvises til softwarebrugervejledningen til Physics Administration for yderligere
oplysninger.

5. Diagonale profiler kan normaliseres vilkårligt.

Efter indtastning af alle diagonale profiler (og dybdedosisdata) er det muligt at beregne Radial
Factors. Der henvises til softwarebrugervejledningen til Physics Administration for yderligere
oplysninger.

Transversale profiler

Opsætning og arbejdsgang for målevejledningen er beskrevet på side 58 og side 59.
Sådan indtastes måleresultater:
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Trin

1. Definer måleopsætningen (fast SSD eller isocentrisk) i dialogboksen Transversal Profi-
les. Hvis der blev anvendt en fast SSD-tilgang, skal SSD’en fra målingen også indtastes i
dialogboksen.

2. Om nødvendigt kan dybderne justeres med knapperne Add og Remove i kontrolpanelet.

3. Indsæt hver transversale profil i den tilhørende dialogboks Transversal Profile Data. Der
kan anvendes forskellige koordinatværdier for hver dybde og retning.

4. Det er også muligt at indsætte en tabel med tværsnitsprofiler for flere forskellige dybder
på én gang ved at anvende Paste Profiles. I dette tilfælde justeres dybderne automatisk.
Der henvises til softwarebrugervejledningen til Physics Administration for yderligere
oplysninger.

5. Transversale profiler kan normaliseres vilkårligt.

Efter at du har indtastet alle transversale profiler (og beregnet de radiale faktorer), er det muligt at
beregne kildefunktionskorrigering og radiologiske bladskift-parametre. Der henvises til
softwarebrugervejledningen til Physics Administration for yderligere oplysninger.

Pencil Beam rådatatilstand
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2.4.3 Indtastning af maskinprofildata ved hjælp af Brainlabs Excel-skabeloner (valgfri)

Excel-metodens begrænsninger

I modsætning til Raw Data-metoden har Excel-metoden følgende begrænsninger:
• Dybdedosisprofiler skal bruge de samme dybdekoordinater til alle feltstørrelser
• Diagonale profiler skal bruge de samme radius-koordinater til alle dybder
• Transversale profiler skal bruge de samme koordinater til alle dybder
• Diagonale og transversale profiler skal behandles af Brainlab

BEMÆRK: Det er ikke muligt at blande begge metoder. For en bestemt MLC og energi skal alle
data enten indsamles med Raw Data-metoden eller Excel-metoden. 

Overførsel af data

Ved brug af Brainlabs Excel-skabeloner er det ikke muligt at kopiere data direkte ind i Physics
Administration (tilstanden Machine Profile). Det er nødvendigt med et par mellemliggende trin for
at flytte stråledataene (f.eks. PDD/TMR-, sprednings- eller radiale faktorer, som er blevet
returneret efter behandling hos Brainlab Fysik) fra Excel-skabelonen til Physics Administration
(tilstanden Machine Profile).
Dataene skal kopieres ind i en ny Excel-projektmappe, som derefter skal gemmes som en
tabulatorsepareret tekstfil. Derefter skal dataene overføres til Brainlab-arbejdsstationen (f.eks. via
et tilknyttet drev eller et USB-drev), hvor filen kan åbnes som en tekstfil, og dataene derefter
kopieres til og indsættes i maskinprofilen. Disse trin skal udføres for hver tabel, der indeholder
stråledata (f.eks. PDD/TMR-, sprednings- eller radiale faktorer, som er blevet returneret efter
behandling hos Brainlab Fysik).

Arbejdsgang

Figur 3  

Trin

1. Kopiér dataene til en ny Excel-projektmappe:
• Vælg hele tabellen
• Indsæt dataene i en ny Excel-projektmappe

2.

Gem projektmappen som en tekstfil (tabulatorsepareret) (*.txt).

3. Overfør den tabulatorseparerede tekstfil til Brainlab-arbejdsstationen.

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER
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Trin

4. Åbn tekstfilen på Brainlab-arbejdsstationen ved hjælp af teksteditoren Notepad (Notes-
blok).

5. Vælg alle data i tekstfilen, og kopiér dem.

6. Indsæt dataene i den rigtige tabel i Physics Administration:

• Vælg det ”tomme felt” øverst til venstre i tabellen.

• Vælg Paste i rullemenuen Edit (eller brug tastekombinationen Ctrl + V).

Indtastning af maskinprofildata ved hjælp af Brainlabs Excel-skabeloner (valgfri)
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3 PENCIL BEAM:
ALGORITME

3.1 Pencil Beam-dosisalgoritme

Baggrund

Pencil Beam-algoritmer er veletablerede og accepterede metoder til at udregne dosisfordelinger i
strålebehandling.
I Brainlab’s Pencil Beam-dosisalgoritme opdeles indfaldsstrålen i mange tynde småstråler. For
hver småstråle udføres der en individuel radiologisk stilængdekorrigering for at korrigere for
inhomogeniteter i vævstætheden, og selv meget småt strukturerede inhomogeniteter tages i
betragtning. Hurtig fourier-transformation (FFT) anvendes til strålekernevindingen med strålens
fluensfordeling. Algoritmen anvender fastray-sporing og adaptive gridudregninger, som reducerer
antallet af påkrævede dosisudregninger. Takket være disse optimeringer, kan 2D- og 3D-
dosisfordelinger udregnes indenfor millisekunder.
Brainlab’s Pencil Beam-dosisalgoritme er baseret på publikationer af Mohan et al (1985, 1986 og
1987). Den er implementeret til kunne fungere med konform stråle-, konform bue-, samt IMRT- og
VMAT-behandlinger. Dette kapitel beskriver dosisalgoritmen som den anvendes i Brainlab’s
planlægningssoftware for de forskellige behandlingsmoduler.

Monoenergisk Pencil Beam (MPB)

I det efterfølgende anvendes definitionen monoenergisk Pencil Beam for en parallel
monoenergisk fotonstråle med energi E og et uendeligt lille tværsnit. En Pencil Beam-hændelse
på et homogent vandfantom vinkelret til overfladen medfører en stigning i dosisfordelingen. Hvis vi
antager en lineær dæmpning af fotonfluens i vand, udregnes antallet af første kollisioner i en
enhedsvolumen ved dybde d under vandets overflade som

NOF E( ) e
μwater E( ) d⋅–

μwater E( )⋅ ⋅
hvor:

NOF E( ) Antal fotoner med energi E, udregnet som gennemsnit over et åbent felt.
Den radiale variation is strålens intensitet integreres på et senere tidspunkt.

μwater E( ) Lineær dæmpningskoefficient af fotoner i vand.

d Dybde af observationspunkt i vand.

Differentiel Pencil Beam (DPB)

En differentiel Pencil Beam (DPB) beskriver dosisfordelingen relativt til den første kollision af en
monoenergisk Pencil Beam af fotoner i et uendeligt stort homogent medie. Dosisfordelingen kPB,
diff (E, lPQ, θPQ) er en funktion af fotonenergien E, afstanden lPQ mellem stedet for den første
kollision P og observationsstedet Q og polvinklen θ mellem den indfaldende Pencil Beam og
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spredningsretningen (se figuren nedenfor). Udregningen af DPB-dosisfordelingerne udføres af en
Monte Carlo-kode for forskellige fotonenergier mellem 100 keV og 50 MeV.
Den tager spredningen af sekundære fotoner og elektroner op til et vist energiniveau i betragtning.
Definitionen af differentiel Pencil Beam:

Pencil Beam

P
Point of first collision

(0, 0, 0)

dp

lPQ

Q
kPB,diff(lPQ, θPQ, E)

θ

Figur 4  

Pencil Beam-kerne

Givet DPB’erne og antallet fotoner ved dybden d udregnes dosis for en monoenergisk Pencil
Beam ved punktet Q ud fra linjeintegralet i det semi-uendelige vandfantom. Givet den
acceleratorafhængige energifordeling NOF(E) i fotonstrålen kan integrationen udføres på tværs af
alle energier, hvilket resulterer i den polyenergiske Pencil Beam-kerne.

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

Pencil Beam-dosisalgoritme
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Korrigering af kildefunktion

Der kan udføres en korrigering af kildefunktionen, som beskriver påvirkningen af kildens endelige
størrelse, kollimator- og udfladningsfilterspredning, krumning af bladender og andre effekter som
gør penumbra bredere.
Korrigering af kildefunktionen specificeres som havende en Gaussisk fordeling med breddesigma
og amplitude ved en vis dybde. Bredde-sigma og amplitude kan specificeres for to dybder i
Physics Administration.
For alle andre dybder interpoleres værdierne sigma og amplitude lineært.
Korrigering af kildefunktionen inkorporeres i dosisberegningen gennem konvolution af Pencil
Beam-kernerne kPB, poly (x, y, d) med den Gaussiske fordeling gSFC (x, y, d), hvor amplituden A(d)
giver brøken af den Gaussiske fordeling konvoluteret med kernen. 
Yderligere målinger er påkrævet for at justere korrigeringen af kildefunktionen og det radiologiske
felt.

Korrigering af det radiologiske felt

Korrigering af det radiologiske felt tillader små afvigelser af det radiologiske felt, som opstår på
grund af afstandsindstillinger og MLC-designet (rund bladende og fjer-og-not) der skal korrigeres i
forhold til den nominelle feltstørrelse defineret af MLC’en.
• I bladretningen kan en forskydning defineres i Physics Administration ved at anvende

værdien Leaf Shift Static i afsnittet Radiologic Field.
• Vinkelret i forhold til bladretningen kan den nødvendige forskydning defineres i Physics

Administration ved at anvende værdien Tongue and Groove Size i afsnittet Radiologic
Field.

Ækvivalent feltstørrelse

MLC’ens ækvivalente kvadratiske feltstørrelse er lig med kvadratroden af MLC-feltområdet, når
den radiologiske feltkorrigering er taget i betragtning (se tidligere afsnit samt side 62).
Kæbens ækvivalente kvadratiske feltstørrelse er beregnet ved brug af areal-til-omkreds-formlen
(se Sterling et al., 1964 i afsnittet med de overordnede referencer i bibliografien).

Idealiseret dosisfordeling (IDD)

Den idealiserede dosisfordeling (IDD) for en kollimator med en vilkårlig form er den
todimensionelle konvolution af den polyenergiske Pencil Beam-kerne med fotonfluensen. Den
beskriver dosisfordelingen i fotonstråler i et homogent vandfantom og udregnes som følger:

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

Fotonfluensen er et isocenterplan vinkelret på midtersøjlen ved dybde d og udregnes som

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

hvor φ0(x, y) er fluensmatriksen i isocenterplanet, da kollimatorformen har værdien 1 for åben og
0 for lukkede felter. Brøkværdier anvendes, hvis en matriks-voxel er delvist dækket af nogle blade
(se figuren nedenfor). RFS(r, d) er den radiale faktor, der giver fotonfluensen på følgende afstand
fra midtersøjlen ved dybde d i fantomet:

r x2 y2+=
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Fluensmatriks

Figur 5  

Fluensmatriksen (ovenfor) viser en kontur af målvolumenen fra strålens synsvinkel. Brøkværdier
anvendes hvis matriks-voxels er delvist dækket af blade.

Total dosis

For at udregne den totale dosis i en formgivet stråle på et punkt i vævet, anvender man følgende
formel

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

TPR lrad cd coll,,( )
SSDcal dcal+

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

2

IDD xSID ySID lrad, ,( )

⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅

=

hvor:

MU Overvågningsenheder anvendt af den lineære accelerator.

NLOut

Nominelt lineær accelerator-output, som angiver forholdet mellem den ab-
solutte dosis målt i et vandfantom for et åbent felt (kalibreringsfeltstørrel-
se) ved kalibreringsdybden dcal, divideret med antallet af anvendte over-
vågningsenheder (MU).

cjaw
Størrelsen på kæbens tilsvarende kvadratiske felt er beregnet ved brug af
areal-til-omkreds-formlen (se Sterling et al., 1964 i afsnittet med de over-
ordnede referencer i bibliografien).

cmlc
Størrelsen på MLC’ens ækvivalente kvadratiske felt, beregnet som kva-
dratroden af MLC-feltområdet og med de radiologiske feltkorrigeringer ta-
get i betragtning.

lrad
Radiologisk stilængde (dybde) for strålen fra vævsoverfladen til observati-
onspunktet, korrigeret for inhomogeniteter i vævstætheden.

SSD Kilde-til-overflade-afstand for midterstrålen.

SID Kilde-til-isocenter-afstand.

d Dybde af observationspunkt i væv.

Pencil Beam-dosisalgoritme
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dcal Dybden på det punkt, hvor NLOut- og spredningsfaktorer blev målt.

St(cmlc, cjaw) Total spredningsfaktor, beskriver den relative outputfaktor for et kvadreret
MLC- og kæbefelt.

TPR (lrad, cd, coll) Væv-fantomforhold, defineret som dosen ved et punkt i fantomet divideret
med dosen på samme punkt ved en fast kalibreringsdybde, dcal.

cd c SSD d+
SSD

--------------------⋅

IDD(xSID, ySID, Irad)
xSID

Idealiseret dosisfordeling ved dybden Irad med

x SID
SSD d+
--------------------⋅

og y analogt.

Definition af koordinater og parametre

XSID, YSID

lrad

SID

Air

dcal

Pcal

SSD

Source

Tissue

d

(x, y, d)

Figur 6  

Konvolutionen mellem Pencil Beam-kernerne og fotonfluenskortet antager, at Pencil Beam-
kernerne er translationsinvariante i x- og y-retning, hvilket betyder at man antager et homogent
medie. For doser som udregnes ved siden af inhomogeniteter, holder denne antagelse muligvis
ikke stik, og udregningen kan være ukorrekt.
For inhomogene regioner der krydses af strålen, udregnes den korrekte stilængde og algoritmen
udregner korrekte værdier hvis afstanden til heterogeniteten er så tilstrækkelig stor, at ækvilibrium
genetableres.

Radiale faktorer (RFS)

Radiale faktorer er relative dosisfordelinger langs den radiale retning af midterstrålens aksel

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

og den radiale symmetriske dosis

D r d SSD, ,( ) D x y d SSD, , ,( )=
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hvor den radiale afstand til midterstrålen er:

r x2 y2+=
De andre parametre er beskrevet foroven.

Kalibrering af overvågningsenheder

Overvågningsenheder (MU) er måleenheden, der anvendes til at kvantificere dosen, der leveres
af en lineær accelerator. Disse enheder er kalibreret til absorberet dosis til vand i Gray. Dette
foretages normalt med et vandfantom under referencebetingelser ved en standarddybde, dcal, en
kilde-til-overflade-afstand, SSDcal og en standard feltstørrelse (normalt 100 x 100 mm²), hvilket er
det nominelle lineære acceleratoroutput:

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

Total spredningsfaktor (St)

Totale spredningsfaktorer (St) beskriver det relative dosisoutput fra en lineær accelerator ved
kalibreringspunktet i vand for forskellige kæbe- og MLC-størrelser. St tager højde for hoved- og
fantomspredning. Det er vigtigt, at de totale spredningsfaktorer St måles med
kalibreringsopsætningen, som er beskrevet herover (SSDcal, dcal).
Målingen af de totale spredningsfaktorer foretages på strålens midterakse ved dybden dcal i
fantomet for forskellige kombinationer af forskellige kæbe- og MLC-størrelser til kvadratiske felter.
Anbefalede størrelser afhænger af den type af MLC for hvilket målinger foretages. For
spredningsfaktorer skal doserne måles i den samme dybde dcal og med samme SSDcal som ved
måling af det nominelle lineære acceleratoroutput. Normalisering af spredningsfaktorerne St
udføres i forhold til den dosis, som måles for en specifik normaliseringsfeltstørrelse (generelt
anvendes en kæbe- og MLC-feltstørrelse på 100 x 100 mm²).

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

hvor:

cmlc Størrelse på MLC-åbningens kvadratiske felt.

cjaw Størrelse på kæbeåbningens kvadratiske felt.

ccal Kalibreringsfeltstørrelse.

dcal
Dybde i fantomet hvor kalibreringsmålingerne af spredningsfaktorer og nominelt
acceleratoroutput udføres.

SSDcal Kilde-til-overflade-afstand til kalibrering.

Væv-fantomforhold (TPR)

TPR tager en anden tilgang til at karakterisere dybdeegenskaberne i strålinginteraktioner.
Sammenlignet med procentdybdedosen (PDD) afspejler TPR den mere praktiske situation, hvor
SSD ændrer sig, mens kilde-til-detektor-afstanden (SDD) forbliver konstant. Det er blevet påvist
[Khan] at TPR’en praktisk talt er uafhængig af SSD’en, da det kan antages at det fraktionerede
spredningsbidrag til dybdedosen ved et målepunkt kun er en funktion af feltstørrelsen ved
målepunktet og dybden af målepunktet i væv.
Ved kalibrering af Pencil Beam-algoritmen måles TPR’er ved at variere SSD’en ved hjælp af et
vandfantom for forskellige (hvis relevant, firkantede) feltstørrelser og en fast kilde-til-detektor-
afstand (SDD).

Pencil Beam-dosisalgoritme
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En TPR kan også udregnes fra en procentdybdedosefordeling (PDD), som måles med en
konstant SSD og hvor detektoren bevæger sig langs midterstråleakslen. Den nødvendige
transformation er baseret på følgende ligning [Khan].

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

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

SSDcal d+( )2

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

Sp cdcal
( )

Sp cd( )
--------------------⋅ ⋅=

ved anvendelse af kollimator-feltstørrelsen c ved SSD’en, kollimator-feltstørrelsen cd ved dybden
d

cd c
SSDcal d+( )

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

og kollimator-feltstørrelsen cdcal ved kalibreringsdybden dcal

cdcal
c

SSDcal dcal+( )
SSDcal

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

Under antagelse at

Sp cdcal
( ) Sp cd( )=≈

transformationen reduceres til

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

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

SSDcal d+( )2

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

Fejlen, der opstår gennem denne antagelse, øges, efterhånden som dybden øges og
feltstørrelsen mindskes.
BEMÆRK: Væv-fantomforholdet svarer til det maksimale vævsforhold, hvis kalibreringsdybden er
lig med en dybde på maksimum (dcal = dmax). 

Korrigering af radiologisk stilængde (RPL)

Stilængdekorrigeringen er - som standard - aktiveret for Pencil Beam-algoritmen. Algoritmen
anvender strålesporing langs en stråle, som strækker sig fra kilden til observationspunktet, med
henblik på at udregne den radiologiske stilængde. Den korrigerer for inhomogenitet i vævet og er
baseret på CT Hounsfield-enheder. Den er derfor afhængig af korrekt kalibrering af CT-
scanneren, som anvendes til patientbillederne.
BEMÆRK: Alle regioner udenfor den ydre kontur antages at være luft, og der udføres ingen
dybdeberegning, uanset indstillingen for korrigering for vævsheterogenitet. 

Konverteringen af CT-numre (HU) til elektrondensitet antages at være lineær i området fra -1.000
(elektrondensitet = 0,0) op til 47 (elektrondensitet = 1,0). Over denne værdi antages den igen at
være lineær med en anden hældning. Med reference til Schneider 1996, anvendes følgende
standardforhold:

ρe HU 1000+( ) 1000⁄ 1000– HU 47≤ ≤=
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ρe HU 1827.15( ) 1.0213⁄ HU 47>= +

Om nødvendigt kan denne standard redigeres som påkrævet ved hjælp af Physics
Administration-softwaren. For RPL-udregninger spores stien for en lige stråle fra kilden til et
givent punkt indeni patientscanningen. Afstanden gennem hver voxel på strålens sti skaleres af
den voxels elektrondensitet. Summationen af alle korrigerede afstande gennem voxlerne angiver
den radiologiske stilængde til punktet for hvilket dosen udregnes.

Adaptiv grid-dosisudregning

For at udregne dosisforderlinger i to-dimensionelle billeder (f.eks. skivevisninger) eller i
tredimensionelle volumener (f.eks. DVH) anvender man en adaptiv grid-algoritme. Algoritmen kan
accelerere dosisudregningen stærkt ved at anvende det faktum, at pixel- eller voxel-opløsningen
er finere end opløsningen i de lokale ændringer i dosisfordelingen. Grid-størrelsen er justeret
lokalt på en sådan måde, at man opnår en prædefineret nøjagtighed i dosisfordelingen.
Den adaptive grid-algoritme udregner først dosisværdierne på en grov grid ved hjælp af Pencil
Beam-dosisalgoritmen. Når dosisværdierne i nærheden af et adaptivt gridpunkt nogenlunde kan
beskrives via interpolering, interpoleres de mellemliggende dosisværdier mellem de adaptive grid-
punkter. I det andet tilfælde, reduceres trinstørrelsen for de adaptive grid-punkter lokalt.
Dosisværdierne udregnes direkte på de nye grid-punkter ved hjælp af dosisalgoritmen. Denne
procedure gentages rekursivt indtil den påkrævede nøjagtighed er opnået.
Som et resultat heraf, er den adaptive grid typisk grov i regioner med jævne dosisfordelinger, og
fin i regioner hvor dosisfordelingerne er uhomogene (dvs. tæt på penumbra-regionen af en stråle
eller tæt på vævsuhomogeniteter).

Pencil Beam-dosisalgoritme
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3.1.1 Pencil Beam til dynamisk konform bue

Dosisudregning

Dynamiske buer repræsenteres som et antal af N kontrolpunkter mellem start- og stopvinklen.
Hvert kontrolpunkt har sin eget MLC- og kæbeform. For hvert af N-1-buesegmenterne bliver
dosisudregningen diskretiseret ved at oprette én eller flere segmentstråler. Segmentstrålerne
bliver fordelt ensartet i et buesegment (f.eks. i midten af to kontrolpunkter, hvis der oprettes én
segmentstråle til hvert buesegment).
Hvis der oprettes en enkelt segmentstråle pr. buesegment, anvendes der en fluens fra den
kontinuerlige bladbevægelse mellem de to kontrolpunkter før og efter buesegmentet. Hvis der
oprettes mere end én segmentstråle pr. buesegment, bliver placeringen af MLC og kæberne
lineært interpoleret mellem de to kontrolpunkter før og efter buesegmentet.
Den dosis, der leveres af en bue til et vilkårligt punkt, gives ud fra summen af alle
buesegmentstrålerne.

Advarsel
Beregningen antager, at gantry-hastigheden og Pencil Beam-dosisberegningen til
buebehandlinger udføres på en diskret gantry-vinkel-grid ved hjælp af en endelig
buetrinstørrelse (i grader). Den beregnede dosis kan derfor være upræcis, og det anbefales
på det kraftigste at udføre en fantomverificering for hver buebehandlingsplan.

PENCIL BEAM: ALGORITME
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3.2 Pencil Beam-algoritmens begrænsninger
3.2.1 Ekstrapolering uden for området for målte værdier

Baggrund

Pencil Beam-dosisalgoritmen anvender tabulerede målte værdier til dosisudregningen. Selv om
det frarådes at anvende disse algoritmer uden for området for målte værdier, bliver de
ekstrapoleringer, der anvendes af algoritmen, beskrevet i følgende tabel. Opmærksomheden
henledes på, at ekstrapolerede værdier ikke repræsenterer realiteten med samme nøjagtighed
som dosisalgoritmen normalt gør det.

Advarsel
Hvis dosisalgoritmen anvendes med parametre udenfor de målte og tabelsatte værdier, kan
nøjagtigheden af den udregnede dosis ikke garanteres. Du skal sikre dig, at alle
nødvendige parametre, især feltstørrelsen, dybden og off-axis-afstanden for
patientbehandlingen er indeholdt i de målte stråledata.

Målte værdier

Dybdedosis

Dybde < Minimal dybde Konstant ekstrapolering af PDD/TPR (min. dybde)

Dybde > Maksimal dybde

Eksponentielle ekstrapoleringspunkter til fastlæggelse af eks-
ponentiel funktion: maksimal dybde, mellemliggende dybde
(dybde ca. midt mellem dybden for den maksimale dosis og
den maksimale dybde)

Feltstørrelse < Minimal feltstørrel-
se Konstant ekstrapolering af PDD/TPR (min. feltstørrelse)

Feltstørrelse > Maksimal feltstør-
relse Konstant ekstrapolering af PDD/TPR (maks. feltstørrelse)

Spredning

MLC-størrelse < Minimal MLC-
størrelse Logaritmisk ekstrapolering af spredning

MLC-størrelse > Maksimal MLC-
størrelse Konstant ekstrapolering af spredning (maks. MLC-størrelse)

Kæbestørrelse < Minimal kæbe-
størrelse Logaritmisk ekstrapolering af spredning

Kæbestørrelse > Maksimal kæ-
bestørrelse Konstant ekstrapolering af spredning (maks. kæbestørrelse)

RFS

Dybde < Minimal dybde Konstant ekstrapolering af RFS (min. dybde)

Dybde > Maksimal dybde Konstant ekstrapolering af RFS (maks. dybde)

Radius < Minimal radius Konstant ekstrapolering af RFS (min. radius)

Radius > Maksimal radius Konstant ekstrapolering af RFS (maks. radius)

Pencil Beam-algoritmens begrænsninger
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3.2.2 Andre begrænsninger

Pencil Beam-begrænsninger

Pencil Beam-dosisalgoritmen skelner ikke mellem MLC-penumbra og kæbe-penumbra. Derfor kan
dosisnedgangen i y-retningen være en smule upræcis, hvad angår Elekta-MLC’er med ”guard
leaf”-adfærd (f.eks. Agility).

Advarsel
Når Pencil Beam-algoritmen anvendes i dosisudregninger i nærheden af uhomogene
områder såsom lunge- eller knoglevæv eller tæt på vævsgrænsen (både indenfor et
område på et par centimeter), kan den udregnede dosis afvige fra den faktisk leverede
dosis med mere end 10 %.

Advarsel
Afhængigt af MLC-typen, anvender Pencil Beam-algoritmen kerner med en vis opløsning,
som definerer den overordnede opløsning for dosisudregningen vinkelret på stråleakslen. I
tilfælde af små strukturer i kombination med en utilstrækkelig kernegrid-størrelse, kan
Pencil Beam-dosisudregningen være for grov til at identificere alle detaljer i den leverede
dosisfordeling.

Advarsel
En oversigt over begrænsningerne ved generel dosisberegning for mindre
behandlingsfelter findes i side 153. Hvis disse begrænsninger ignoreres, kan det resultere
i, at den beregnede dosis afviger mere end 10 % fra den faktiske dosis.

Begrænsninger for små feltstørrelser

Pencil Beam-algoritmen kan også være begrænset for meget små felter som følge af påvirkningen
af elektronpunktets størrelse og form på bremsstrahlung-målet. Til felter med en ækvivalent
kvadratisk feltstørrelse, der er mindre end 10 mm, anbefales det derfor at bruge Monte Carlo i
stedet for Pencil Beam til dosisberegning.
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4 PENCIL BEAM: GENEREL
STRÅLEDATAMÅLING

4.1 Indledning

Formålet med dette kapitel

Dette kapitel beskriver de målingsteknikker, der anbefales til indsamling af de stråledata, der
kræves til dosisudregning ved hjælp af Brainlab’s Pencil Beam-algoritme.
Udover generelle instruktioner indeholder dette kapitel også specifikke oplysninger såsom MLC-
og kæbefeltstørrelser, som skal anvendes til målingerne.

Ibrugtagning af en lineær accelerator

Inden ibrugtagningen af den lineære accelerator, skal de nationale eller internationale
anbefalinger vedrørende ibrugtagning af en lineær accelerator gennemgås (f.eks. AAPM TG-106
Report).
Denne rapport indeholder retningslinjer og anbefalinger om korrekt udvælgelse af fantomer og
detektorer, opsætning af et fantom til indsamling af både scannings- og ikke-scanningsdata,
procedurer til indhentning af specifikke foton- og elektronstråleparametre og metoder til at
reducere målingsfejl (< 1 %), stråledatabehandling og detektorstørrelseskonvolution med henblik
på nøjagtige profiler. De procedurer, der beskrives i denne rapport, er beregnet til at hjælpe en
kvalificeret læge til enten at måle et komplet sæt stråledata, eller til at verificere et delsæt af data
inden første brug, eller til regelmæssige kvalitetssikringsmålinger (Das et al 2008).

Definitioner og forkortelser

Begreb Forklaring

MLC Multileaf Collimator (Multiblad-kollimator)

NLOut Nominal Linac Output (Nominelt lineær accelerator-output)

PDD Procentdybdedose

RFS Radial Factors (Radiale faktorer)

SFC Source Function Correction (Korrigering af kildefunktion)

SID Source-Isocenter Distance (Kilde-til-isocenter-afstand) (1.000
mm)

SSD Source-surface Distance (Kilde-til-overflade-afstand)

TPR

Tissue Phantom Ratio (Væv-fantomforhold)
BEMÆRK: Afhængigt af kalibreringsdybden dcal, kan dybdedo-
sen faktisk være TMR (maksimalt vævfsorhold; dcal = dmax). 
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Målingsnøjagtighed

Målingerne specificeret i denne brugervejledning er tilstrækkelige til at opnå den specificerede
nøjagtighed i Brainlab’s dosisalgoritmer. Hvis det ønskes at forbedre nøjagtigheden i
dosisudregningen, skal målingerne udføres med stor nøjagtighed, de skal gentages, hvorefter de
bedste resultater (f.eks. mindst støj) udvælges og gennemsnitsberegnes. En forøgelse i
feltstørrelse, dybde eller radialretning, som er finere end anbefalet, er ikke forbudt, men vil ikke
forbedre dosisnøjagtigheden markant.
For nøjagtige resultater skal den lineære accelerator og den motordrevne vandtank opsættes med
stor nøjagtighed. Midterstråleaksen skal være præcist vertikal, dvs. ortogonal til vandoverfladen.
Detektorbevægelsesretningen skal flugte præcist med vandoverfladen og med midterstråleakslen
i hvert tilfælde.
Husk, at detektorens følsomhed afhænger af detn liggeretning. Du skal henholde dig til
specifikationerne og anbefalingerne der gives af producenten af dit dosimetriudstyr.
På grund af de udfladningsfilterfri (ikke flade) strålers høje gradient anbefales det ikke at anvende
ioniseringskamre med en hulrumvolumen på mere end 0,125 cm3 (f.eks. Farmer-kamre med en
volumen på 0,6 cm3) til dosismålinger.

Advarsel
Nøjagtigheden i alle Brainlab’s dosisalgoritmer er direkte afhængig af nøjagtigheden og
området for stråledatamålinger. Det skal sikres, at stråledatamålingen dækker området for
feltstørrelser og dybder, som skal anvendes i den efterfølgende behandlingsplanlægning.
Dette er især tilfældet for målinger af spredningsfaktorerne, radialprofilerne og
dybdedosen.

Datakorrigering

Begrænset datakorrigering er tilladt for at eliminere små fejl under indhentning af måledata. Men
sådanne korrigeringer skal udføres med forsigtighed. Det er altid bedre at undgå korrigeringer ved
at måle data, som ikke behøver at blive modificeret.

Verificering af stråleprofil

Det er hospitalslægens ansvar at udføre korrekt verificering af alle nyoprettede eller modificerede
stråleprofiler (maskinprofil). Dette skal indebære end-to-end-test af enhver behandlingsmodalitet
og behandlingstilstand, som skal anvendes klinisk. Du bør altid konsultere relevante nationale
eller internationale anbefalinger om QA (f.eks. IAEA TRS-430).

Ansvar

Når målte data sendes til Brainlab, har Brainlab ingen mulighed for at verificere korrektheden af:
• data, der modtages fra en bruger,
• data, der sendes tilbage til en bruger.

Feedback eller anbefalinger fra Brainlab på grundlag af modtagne data afhænger af dataenes
korrekthedsgrad. Hvis modtaget data er blevet bearbejdet af Brainlab og returneret til brugeren, er
det ingenlunde garanti for at de returnerede data er korrekte. Brugeren er helt og holdent
ansvarlig for at verificere at dataene returneret af Brainlab er korrekte og er også fuldt ansvarlig
for at verificere at feedback eller anbefalinger fra Brainlab er korrekte. Brugeren skal validere at
data returneret af Brainlab er sikre og effektive inden der udføres patientbehandling. Fordi
Brainlab har bearbejdet visse data, betyder det ikke at brugeren kan fraskrive sig det overordnede
ansvar i forhold til korrektheden af den endelige stråleprofil.

Indledning
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4.1.1 Anbefalet udstyr

Baggrund

Følgende udstyr er nødvendigt for at udføre de anbefalede målinger. Nogle artikler er valgfri og
afhænger af typen af dosisalgoritme, lineær accelerator, kollimator og behandlingsmodalitet.

Udstyr

Komponent Forklaring

Motordreven
vandtank

Tanken bør gå mindst 50 mm ud over alle fire sider af den målte feltstørrelse
ved målingens dybde. Den bør også gå mindst 50 mm ud over den maksima-
le måledybde. Ved en standardfeltstørrelse på 400 x 400 mm² og en dybde på
op til 350 mm kræves et fantom med et basisareal på mere end
500 x 500 mm² og en vanddybde på mindst 400 mm.

Kalibreret kam-
mer

Et kalibreret cylindrisk ioniseringskammer med en hulrumvolumen på mindst
0,125 cm3 og maks. 0,6 cm3er påkrævet. Det effektive målepunkt beregnes
ud fra gyldige internationale dosimetri-standarder (f.eks. IAEA TRS-398) og
de dertilhørende anbefalinger fra detektorens producent.

Ioniseringskam-
mer

Et cylindrisk ioniseringskammer med en hulrumvolumen på 0,125 cm3 eller
mindre. Det effektive målepunkt beregnes ud fra gyldige internationale dosi-
metri-standarder (f.eks. IAEA TRS-398) og de dertilhørende anbefalinger fra
detektorens producent.

Højopløsnings-
detektor

Der kræves en meget lille detektor til højopløsningsprofilmålinger og dosimetri
af små felter. Brainlab anbefaler, at man anvender en uskærmet stereotaktisk
diode eller en enkelt krystaldiamantdetektor.

Plastikfantom
Dette bør bestå af et antal plastikplader med en elektrondensitet, der svarer til
vands elektrondensitet. Plastikfantomer bør ikke anvendes til referencedosi-
metri.

Radiografisk film Dette inkluderer Kodak XV-2 eller Kodak EDR-2 og filmfremkaldelsesudstyr.

Kalibreret film-
scanner

Der kræves en kalibreret filmscanner til filmdosimetri og QA (f.eks. VIDAR’s
DosimetryPRO).
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4.1.2 Generelle målekrav

Baggrund

Generelle målekrav for alle MLC’er og lineære acceleratorenergier er beskrevet herunder.
Specifikke oplysninger til bestemte MLC’er findes på side 65.

Minimumsmålekrav

• Nominelt lineært acceleratoroutput (NLOut) for et felt på 100 x 100 mm² eller maksimalt mulig
feltstørrelse.

• Lækage for åbne og lukkede kæber.
• Dybdedosisprofiler (TPR/PDD) for forskellige feltstørrelser.
• Spredningsfaktorer (outputfaktorer) for forskellige kombinationer af kæbe- og MLC-størrelser.
• Radiale profiler i diagonalretning for åbne felter ved forskellige dybder.
• Transversale profilmålinger for et opsætningsfelt til justering af kildefunktionkorrigering og

radiologisk feltkorrigering.

Yderligere målinger

For installationer med VMAT-funktionalitet kan yderligere dynamiske bladskiftmålinger være
påkrævet.

Datainput

Det er hospitalslægens ansvar at indtaste følgende data i Physics Administration.
• Nominelt lineært acceleratoroutput i Gy/100 MU (se side 45)
• Kilde-til-overflade-afstand (SSD), normaliseringsdybde og normaliseringsfeltstørrelse
• Lækageværdier i procent
• Parametre til kildefunktionskorrigering og radiologisk feltkorrigering (stillet til rådighed af

Brainlab efter bearbejdning af kundedata)
• Dybdedosisprofiltabel
• Tabel over spredningsfaktorer
• Tabel over radiale faktorer (stillet til rådighed af Brainlab efter bearbejdning af kundedata)

Der henvises til softwarebrugervejledningen til Physics Administration for yderligere
oplysninger.
Alle data kan eventuelt også indtastes i den tilhørende Excel-skabelon, som stilles til rådighed af
Brainlab. Den udfyldte skabelon skal sendes til radio.physics@brainlab.com.
BEMÆRK: Det er ikke muligt at blande begge metoder. For en bestemt MLC og energi skal alle
data enten indsamles med Raw Data-metoden eller Excel-metoden. 

Generelle målekrav
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4.2 Absolut kalibrering af den lineære accelerator

Måling af det nominelle lineære acceleratoroutput

Som input kræver dosisalgoritmerne forholdet mellem overvågningsenhederne og den
absorberede dosis til vand under referencebetingelser for en bestemt strålekvalitet Q (se side
155).
Dette forhold er defineret som det nominelle lineære acceleratoroutput:

ccal dcal SSDcal,( , ) MU⁄NLOut = D

og angives i Gy/100 MU med:
• Kalibreringsfeltstørrelsen ccal
• Kalibreringsdybden dcal
• Kilde-til-overflade-afstanden, der blev anvendt til kalibrering SSDcal

Iht. ordlyden i IAEA TRS-398 (V.12), er definitionen af det nominelle lineære acceleratoroutput:

w Q, MU⁄=NLOut D

med referencebetingelserne defineret i tabel 6.II of IAEA TRS-398 (V.12). Den absorberede dosis
til vand Dw, Q udregnes fra dosimeterlæsningen MQ iht. ligning 6.1 i IAEA TRS-398 (V.12).

Vandfantom og kammeropsætning

Figur 7  

• Til måling af det nominelle lineære acceleratoroutput anvendes det relevante kalibrerede
kammer (se side 43).

• Vandoverfladen justeres ved isocenterdybde (SSD = SID), hvor referencepunktet for den aktive
kammervolumen er indstillet ved isocentret (opsætningsposition, dybde = 0 mm).

• For at udføre målinger flyttes kammeret vertikalt nedad til en dybde på 100 mm.
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Maskinspecifikke referencebetingelser

Afhængigt af den anvendte hardware kan referencebetingelserne muligvis ikke opfyldes. Hvis den
anvendte MLC/kæbekombination ikke er i stand til at afgrænse et referencefelt fref på 100 x 100
mm2, skal den feltstørrelse anvendes, der er tættest på disse referencebetingelser som et
maskinspecifikt referencefelt, fmsr (f.eks. m3 på en Varian Linac: typisk er kæberne begrænset til
et felt på 98 x 98 mm2, hvilket definerer fmsr).
Den absorberede dosis til vand for dette maskinspecifikke referencefelt kan beregnes ved at følge
formalismen i Alfonso et al 2008, ligning 1. Hvis det maskinspecifikke referencefelt fmsr er meget
tæt på referencefeltet fref, kan korrigeringsfaktoren

k
fmsr fref,

Qmsr Q,

defineret i ligning 2 antages at være enhed og ligning 1 i Alfonso et al 2008 kan approksimeres
med ligning 6.1 i IAEA TRS-398 (V.12).

Indtastning af målingsresultater

Indtast kilde-til-overflade-afstanden (SSD), måledybde, normaliseringsfeltstørrelse og det
nominelle lineære acceleratoroutput i Physics Administration i Raw Data-tilstanden, eller
overfør eventuelt disse data til Excel-skabelonen, som stilles til rådighed af Brainlab, og fremsend
den udfyldte skabelon til radio.physics@brainlab.com.
Når behandlingsresultaterne modtages fra Brainlab, kan dataene indtastes direkte i Physics
Administration i Machine Profile-tilstanden.
BEMÆRK: SSD og måledybde skal være identiske med de tilsvarende parametre for
spredningsdataene. 

Sikring af nøjagtighed

For at opnå en nøjagtig måling af absorberet dosis til vand, skal der anvendes en række
korrigeringer på dosimeterlæsningen, f.eks. strålekvalitet (lineær acceleratorenergi), tryk,
temperatur og polaritet. Det er påkrævet at læse dokumentationen, som følger med
dosimetriudstyret og de nationale standarder der er gældende i landet.

Arbejdsgang

Brainlab anbefaler, at man følger anerkendte forskrifter (f.eks. IAEA TRS-398 eller AAPM TG-51).
Alternativt, kan man anvende proceduren beskrevet forneden.

Trin

1. Indstil den motordrevne vandtank med isocentret ved vandoverfladeniveau
(SSD = SID = 1.000 mm).

2. Justér den aktive kammervolumens effektive punkt, så det stemmer overens med isocen-
tret (vandoverfladeniveau), og markér dette som dybden nul (se side 45).

3. Flyt kammeret til kalibreringsdybden dcal = 100 mm.

4. Indstil MLC’ens kvadratiske feltstørrelse og kæbeåbningen til 100 x 100 mm².
BEMÆRK: Hvis MLC’en ikke kan anvendes til et felt på 100 x 100 mm², henvises der til
de specifikke anvisninger til MLC’en (se side 65). 

5. Administrer 100 MU og udfør dosimeterlæsningen i Gy (anvend alle påkrævede omreg-
ninger og korrigeringer; f.eks. kammertype, strålekvalitet, temperatur, tryk osv.).
Resultatet skal være i Gy/100 MU.

Absolut kalibrering af den lineære accelerator
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Trin

6. Vi anbefaler at gentage målingen tre gange og at anvende gennemsnitsværdier for at øje
nøjagtigheden.

BEMÆRK: Der må anvendes SSD og normaliseringsdybdeværdier der adskiller sig fra dem der er
specificeret foroven. Dog: 

• Alle målinger af NLOut, lækage, PDD, radiale faktorer (PDD-tilgang) og spredningsfaktorer skal
udføres med samme SSD.

• Alle målingerne for NLOut, lækage og spredningsfaktorer skal udføre ved samme dybde.
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4.3 Baggrundslækage

Åben og lukket kæbemåling

Baggrundslækageværdierne definerer den gennemsnitlige procentuelle lækagestråling gennem
bladene og gennem kombinationen af blade og kæber.

Opsætning

• Opsætningen til måling af baggrundslækage er identisk med opsætningen til måling af nominel
lineær acceleratoroutput.

• Man bør anvende det samme kalibrerede kammer til at måle nominel lineær acceleratoroutput
og baggrundslækage. I dette tilfælde kan den nominelle lineære acceleratoroutput anvendes
som referenceværdi til at fastlægge lækageværdier.

• Ellers skal den nominelle lineære accelerators outputmåling gentages det nye
kalibreringskammer for at fastlægge denne referenceværdi.

Indtastning af målingsresultater

Indtast lækageværdierne for åbne og lukkede kæber i Physics Administration i Raw Data-
tilstanden, eller overfør eventuelt disse data til Excel-skabelonen, som stilles til rådighed af
Brainlab, og fremsend den udfyldte skabelon til radio.physics@brainlab.com.
Når behandlingsresultaterne modtages fra Brainlab, kan dataene indtastes direkte i Physics
Administration i Machine Profile-tilstanden.

Arbejdsgang

Trin

1. Lad de primære kæber stå åbne ved 100 x 100 mm2.

2. Luk MLC-bladene asymmetrisk.
• Bladmellemrummet skal være mindst 50 mm fra isocentret.
• Det lukkede bladpar skal befinde sig i maksimal afstand fra isocentret, hvis den lineæ-

re accelerator ikke understøtter brug af kæber.

3. Administrer 100 MU og indhent dosimeterlæsningen.

4. Luk de primære kæber asymmetrisk.

5. Gentag trin 3.

BEMÆRK: Hvis den lineære accelerator ikke understøtter asymmetrisk lukkede kæbeindstillinger,
kan kammeret flyttes horisontalt i x- og y-retningerne med mindst 20 mm. I dette tilfælde skal
referenceværdier måles ved den nye placering ved hjælp af en kæbe- og MLC-åbning til
kvadratiske felter på 100 x 100 mm². Hvis den lineære accelerator ikke understøtter kæbebrug,
skal kæbelækagen indstilles til nul. 

Baggrundslækage
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4.4 Dybdedosisprofil

PDD- og TPR-måling

For at fastlægge dybdedosisprofilen, skal du anvende en af to nedenstående optioner:

Valgmulighed Forklaring

PDD (procentuel dyb-
dedosis)

Anvend denne option hvis vandfantomet og SSD er fikseret. PDD-vær-
dier måles ved at justere kammeret vertikalt langs stråleakslen.

TPR (væv-fantomfor-
hold)

Anvend denne option hvis kammeret er fikseret ved isocentret. TPR-
værdier måles ved at variere vandniveauet (vandoverflade).

I Physics Administration skal det angives, om data er baseret på TPR (isocentrisk opsætning)
eller PDD (fast SSD-opsætning). Du kan finde flere oplysninger i Brainlabs brugervejledning til
planlægningssoftwaren.

Opsætning

① ②

Figur 8  

Nr. Komponent

① PDD-måling (fast SSD-opsætning)

② TPR-måling (isocentrisk opsætning)

• Store felt-PDD’er skal måles ved hjælp af et ioniseringskammer med mellemstor eller stor
volumen (0,1 cm3-0,6 cm3) for at undgå effekten af energiresponsvariationer (se afsnit III.D.5
og figur 1 i AAPM TG-106 Report (Das et al 2008)).

• Ved mindre feltstørrelser under eller lig med 30 mm, som ikke er inkluderet i
feltstørrelsesområdet for ioniseringskammeret, skal den relevante højopløsningsdetektor
anvendes (se side 43). I dette tilfælde skal der udføres mindst én måling med begge
måleenheder for at sammenligne måleresultaterne opnået med ioniseringskammeret med
måleresultaterne fra højopløsningsdetektoren.

TPR Arbejdsgang

Da Brainlab ikke foreslår en specifik arbejdsgang i forhold til at måle TPR, står det brugeren frit at
anvende en arbejdsgang, som passer til dennes kliniske behov.
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Indtastning af målingsresultater

Indtast dybdedosiskurverne i Physics Administration i Raw Data-tilstanden, eller overfør
eventuelt disse data til Excel-skabelonen, som stilles til rådighed af Brainlab, og fremsend den
udfyldte skabelon til radio.physics@brainlab.com.
Når behandlingsresultaterne modtages fra Brainlab, kan dataene indtastes direkte i Physics
Administration i Machine Profile-tilstanden.
Det skal også angives, om data er baseret på tilgangen med TPR (isocentrisk opsætning) eller
med PDD (fast SSD-opsætning).

Sikring af nøjagtighed

For at undgå fejl der skyndes at vandoverfladen bøjes (kapillær effekt), skal du flytte kammeret
nedefra og op.
Vær sikker på at du måler op til en dybde der er lig med eller større end den maksimale dybde der
er påkrævet inden i patientens krop:
• Ved kraniebehandlinger kan 250 mm være tilstrækkeligt.
• I ekstrakranielle tilfælde skal der dækkes et område på op til 400 mm eller mere.

Afhængigt af den lineære accelerators sikkerhedsafstand, vil det måske ikke være muligt at måle
TPR’en op til en dybde af 300 mm eller 350 mm. Hvis sådanne dybder er nødvendige, skal man
måle PDD’en.
BEMÆRK: TPR-/PDD-værdier kan normaliseres arbitrært, da dette kontrolleres af
dosisalgoritmen. 

BEMÆRK: Vær sikker på, at de lukkede bladmellemrum positioneres bag de primære kæber eller
i en position væk fra det åbne MLC kvadratiske felt. 

PDD-arbejdsgang

Trin

1. Vandfantomet sættes op på samme måde som ved målingen af det nominelle lineære ac-
celeratoroutput (se side 45):
• SSD = SID = 1.000 mm
• Isocentret er på vandoverfladeniveau (dybde = 0 mm)
• Det effektive målepunkt er ved isocentret

2. Flyt kæberne og MLC-bladene så at de udgør forskellige kvadratiske felter for hver mål-
ing.
De påkrævede MLC- og kæbefeltstørrelser er specificeret på side 65.

3. Anvend vandfantomsoftwaren til at måle dybder fra 0 til den ønskede dybde.
Brug en trinstørrelse på 1 mm til 0-50 mm dybde. For større dybder kan der bruges en
trinstørrelse på 1 mm eller en trinstørrelse på 5 mm.

Dybdedosisprofil
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4.5 Spredningsfaktorer (Outputfaktorer)

Spredningsfaktormåling

Spredningfaktorer giver oplysninger relativt til det nominelle lineære acceleratoroutput. De kan
indtastes i Physics Administration og normaliseres arbitrært, da dette kontrolleres af
dosisalgoritmen.

Daisy-Chain-metode

Brainlab anbefaler, at man følger Daisy-chain-metoden ved at anvende en mellemstor feltstørrelse
(f.eks. 30 x 30 mm²) til overgangen mellem højopløsningsdetektoren til små felter og
ioniseringskammeret.

Brug af prøvematriksen

• De grå felter i prøvematrikstabellerne, som findes på side 65, skal måles i alle tilfælde.
• De hvide felter repræsenterer MLC- og kæbekombinationer, som ikke anbefales til brug med

Brainlabs stråleterapiplanlægningssoftware.
• Det er derfor ikke nødvendigt at måle disse større MLC-felter. Det er i stedet tilstrækkeligt at

indtaste den sidste målte obligatoriske værdi, i tilfælde af en kæbeindstilling på 60 x 60 mm²
kan værdien, som blev målt for MLC-feltet på 60 x 60 mm² (0,8710 på side 87) f.eks.
anvendes.

• For Elekta Agility MLC skal spredningsfaktorerne også måles for visse MLC-feltstørrelser, der
er større end den tilsvarende kæbefeltstørrelse (se prøvematriksen på side 72). Det er
nødvendigt at modellere ”guard leaves” korrekt under Pencil Beam-dosisudregning.

Indtastning af målingsresultater

Indtast hele matriksen med spredningsfaktorer i Physics Administration i Raw Data-tilstanden,
eller overfør eventuelt disse data til Excel-skabelonen, som stilles til rådighed af Brainlab, og
fremsend den udfyldte skabelon til radio.physics@brainlab.com.
Når behandlingsresultaterne modtages fra Brainlab, kan dataene indtastes direkte i Physics
Administration i Machine Profile-tilstanden.
BEMÆRK: Der må ikke være nogen nul-værdier tilbage i matriksen. 

Sikring af nøjagtighed

• For at sikre nøjagtigheden henvises der til side 21.
• Mål felterne præcis som angivet.
• Vær sikker på, at de lukkede bladmellemrum positioneres bag de primære kæber eller i en

position væk fra det åbne MLC kvadratiske felt.
• For hver kæbefeltstørrelse, skal det målte MLC-feltstørrelsesområde være større end eller lig

med kæbefeltstørrelsen.

Arbejdsgang

Trin

1. Indstil den motordrevne vandtank med isocentret ved vandoverfladeniveau
(SSD = SID = 1.000 mm).

2. Justér den aktive kammervolumens effektive punkt, så det stemmer overens med isocen-
tret (vandoverfladeniveau), og markér dette som dybden nul (se side 45).

3. Flyt kammeret til kalibreringsdybden dcal = 100 mm.
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Trin

4. Mål spredningsfaktorerne for en matriks bestående af kombinationer af MLC’er og kæber
til kvadratiske felter (se side 87).

De påkrævede MLC- og kæbefeltstørrelser er specificeret på side 65.

Spredningsfaktorer (Outputfaktorer)
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4.6 Diagonale radiale profiler

Måling af radiale faktorer og radiale profiler

Radiale faktorer er dosisfunktioner der kører horisontalt gennem stråleakslen ved forskellige
dybder. Deres formål er at korrigere off-axis-variationer i den åbne stråle.
Hvis det ikke er muligt at frigøre MLC’en fra gantry-hovedet, kan radiale faktorer ikke måles
direkte. I dette tilfælde skal radialprofiler måles diagonalt til kæbefeltet for at kunne inkludere
dosis-dimunition der skyldes den begrænsede feltstørrelse.

Figur 9  

Radiale profiler målt diagonalt (for at reducere grænseeffekten) indeholder de krævede
oplysninger, men de skal konverteres til radiale faktorer ved hjælp af Physics Administration i Raw
Data-tilstanden eller i Brainlabs hovedkvarter, hvis der eventuelt anvendes Excel-skabeloner.
Radiale profilmålinger kan ikke indtastes direkte i Physics Administration i Machine Profile-
tilstanden.
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Opsætning

Radiale faktorer/profiler kan måles via en metode der ligner den, der anvendes til TPR- og PDD-
målinger.
Strålens sigtelinje for måleretning for radiale profiler:

Figur 10  

• Samme vandfantomopsætning, som anvendes til TPR/PDD-målinger kan anvendes her (se
side 49).

• Vær sikker på at detektoren bevæger sig diagonalt fra hjørne til hjørne. For MLC’er med en
ikke-kvadratisk maksimal feltstørrelse kan detektorens bevægelsesvinkel relativt til bladretning
være en anden end 45°.

• Anvend ioniseringskammeret til at måle radialprofilerne. Kammeret bør monteres så at der er
plads til maksimal rumopløsning langs måleretningen.

BEMÆRK: Pencil Beam-algoritmen antager rotationel symmetri af radialfaktorerne. Derfor er det
muligt at måle halve profiler, men kun hvis vandfantomet ikke er tilstrækkeligt stort til at udføre en
komplet diagonal profil. For at forbedre nøjagtigheden, anbefales det at tage et gennemsnit af
flere forskellige halve profiler i forskellige retninger. 

Indtastning af målingsresultater

Indtast de diagonale radiale profiler i Physics Administration i Raw Data-tilstanden, eller overfør
eventuelt disse data til Excel-skabelonen, som stilles til rådighed af Brainlab, og fremsend den
udfyldte skabelon til radio.physics@brainlab.com.
Når de radiale faktorer modtages fra Brainlab, kan dataene indtastes direkte i Physics
Administration i Machine Profile-tilstanden. I Physics Administration skal det også angives,
om den isocentriske opsætning eller den faste SSD-opsætning er blevet anvendt.

Sikring af nøjagtighed

• Radius bør stemme overens med den faktiske afstand mellem stråleakslen og kammeret.
Radiuskonvertering til isocenter-planet er ikke nødvendigt.

Diagonale radiale profiler

54 Teknisk referencevejledning Rev. 2.2 Brainlab Fysik

mailto://radio.physics@brainlab.com


• Hvis der er målt radiale faktorer med en tilgang der svarer til den der blev anvendt for PDD,
skal man anvende SSD til radiale faktorer som anvendt i PDD-målingen.

• For at opnå resultater med lavt støjniveau, skal du flytte kammeret langsomt for at undgå
bølger, især for lave dybdeværdier.

• Radiale profiler kan normaliseres arbitrært, da dette kontrolleres af dosisalgoritmen.
• For udfladede stråler er de udregnede radiale faktorer baseret på de radiale profildata, som

strækker sig fra strålens midte til dens 50 %-isodosis-bredde. For ikke-udfladede stråler (FFF-
tilstand) er de udregnede radiale faktorer baseret på de radiale profildata, som strækker sig fra
strålens midte til dens 25 %-isodosis-bredde. Stråledataområdet skal måles så præcist som
muligt for dybder til og med 200 mm. Scanningsområdet for den største dybde behøver ikke at
gå ud over sin 50 % (25 %) isodosisbredde.

• Hvis målingerne på 350 mm dybde ikke er mulige pga. den begrænsede størrelse på
vandfantomet, kan du bruge en mindre dybde i stedet, f.eks. 300 mm.

• Hvis der måles halve profiler, skal man sørge for at strålens midterakse IKKE er for tæt på
fantomvæggen. Hvis strålens midterakse er for tæt på fantomvæggen, bliver dosis på
midteraksen sat for lavt, hvilket resulterer i øgede horn på den diagonale profil, specielt i større
dybder.

Arbejdsgang

Trin

1. Træk MLC-bladene tilbage, indtil den maksimalt tilladte feltstørrelse er opnået (kan kræve
fysiktilstand på konsollen).

2. Træk kæberne tilbage, indtil den maksimalt tilladte feltstørrelse er opnået (typisk den
samme størrelse som MLC).

3. Mål de radiale profiler for følgende dybder: 5, 14, 25, 50, 100, 200 og 350 [mm].
Anvend en radial opløsning på mindst 5 mm.

4. Mål hele profilområdet fra et hjørne af feltet til det andet.

PENCIL BEAM: GENEREL STRÅLEDATAMÅLING

Teknisk referencevejledning Rev. 2.2 Brainlab Fysik 55



4.7 Transversale profiler

Måling af transversale profiler

Yderligere målinger er påkrævet for at justere korrigeringen af kildefunktionen og det radiologiske
felt. Kildefunktionskorrigeringen er en empirisk måde hvorpå man simulerer en udvidet strålekilde
og andre effekter, som udvisker strålekanten.

Vandfantommålinger

Figur 11  

Valgmuligheder for måling

To måleoptioner stilles til rådighed:
• Vandfantom og højopløsningsdetektor: Se side 58 (foretrukken option)
• Filmdosimetri: Se side 59

Transversale profiler
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Opsætning

Strålens sigtlinje for måleretning for transversale profiler:

Figur 12  

De transversale profiler måles langs med (x-akse) OG vinkelret på (y-akse) bladretningen. Det
skal sikres, at profilerne tages direkte under bladene på en sådan måde, at de ikke påvirkes af
interleaf- eller intraleaf-mellemrummet. Se diagrammerne fra side 65 vedrørende den korrekte
form på den tilsvarende MLC-type. Ovenstående figur er kun en skematisk oversigt.
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4.7.1 Måling ved hjælp af vandfantom og højopløsningsdetektor

Baggrund

Det anbefales at man udfører de transversale profilmålinger med et vandfantom og en
højopløsningsdetektor. Højopløsningsdetektoren, som er specificeret på side 43, skal anvendes i
dette tilfælde.

Opsætning

Indstil vandfantomet på samme måde som tidligere (SSD = SID = 1.000 mm).
• Målingerne skal udføres på følgende dybder: dmax, 100 mm og 200 mm.
• Genkalibrer x/y/z-koordinaterne i vandfantomet hvis detektoren er blevet ændret eller roteret.
• Anvend MLC’en og kæberne til at dane den form, der er specificeret til MLC’en (se side 65).
• De transversale profiler skal måles langs med (x-akse) OG vinkelret på (y-akse) bladretningen.

Indtastning af målingsresultater

Indtast de målte profiler i Physics Administration i Raw Data-tilstanden, eller overfør eventuelt
disse data til Excel-skabelonen, som stilles til rådighed af Brainlab, og fremsend den udfyldte
skabelon til radio.physics@brainlab.com. Indtast korrigering af kildefunktion og det radiologiske
bladskift i Physics Administration i Machine Profile-tilstanden, når de bearbejdede resultater
modtages fra Brainlab.

Sikring af nøjagtighed

Kontrollér de målte profiler på baggrund af eksemplet i side 56, og sørg for, at:
• Penumbra-bredden er lille (ca. 4 ± 1 mm for micro-MLC’er)
• Den udvendige MLC-lækage for en dybde mindre end 50 mm er tæt på 3 %

Arbejdsgang

For at give tilstrækkelige oplysninger om penumbra-regionen og området, som blokeres af
MLC’en, bør profilerne dække hele feltstørrelsen med en opløsning på 0,5 mm.

Trin

1. Anbring detektoren på en sådan måde at et interleaf-mellemrum undgås; for et MLC-de-
sign med 2 centrale blade, for eksempel, skal man tage x-profilen fra den midterste af en
af de to centrale blade.

2. Positioner detektoren sådan at maksimal opløsning for profilmålingen muliggøres (husk at
rotere detektoren mellem den parallelle og vinkelrette retning).

3. Positioner detektoren ved strålens midte, og sørg for, at afstanden fra intraleaf-mellem-
rummene til scanningsakslen er mere end 20 mm; juster on nødvendigt akslen.

4. Gentag trin 2 med næste måledybde.

Måling ved hjælp af vandfantom og højopløsningsdetektor
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4.7.2 Filmdosimetrimåling

Baggrund

Hvis målinger med et vandfantom og højopløsningsdetektor ikke er muligt, kan der i stedet
udføres filmdosimetrimålinger. For at udføre nøjagtig filmdosimetri skal målinger udføres med film
og et plastikfantom bestående af variable ophobningslag og tilstrækkelig
returspredningsmateriale, som er 100 mm tykt.

Opsætning

Målingerne skal udføres på følgende dybder: dmax, 100 mm og 200 mm.
• Anbring bagspredningsmaterialet på patientbriksen og flugt det i forhold til isocenter-positionen

ved hjælp af positioneringslaserne.
• Forsikr dig om, at den øverste overflade af returspredningsmaterialet er horisontalt justeret på

isocenterniveau.
• Anbring en film på den nedre plade i isocenter-planet, og tilføj det relevante ophobningslag.
• Anvend MLC’en og kæberne til at dane den form, der er specificeret til MLC’en (se side 65).

Indtastning af målingsresultater

Indtast de målte profiler i Physics Administration i Raw Data-tilstanden, eller overfør eventuelt
disse data til Excel-skabelonen, som stilles til rådighed af Brainlab, og fremsend den udfyldte
skabelon til radio.physics@brainlab.com. Indtast korrigering af kildefunktion og det radiologiske
bladskift i Physics Administration i Machine Profile-tilstanden, når de bearbejdede resultater
modtages fra Brainlab.

Sikring af nøjagtighed

Kontrollér de målte profiler på baggrund af eksemplet i side 56, og sørg for, at:
• Penumbra-bredden er lille (ca. 4 ± 1 mm for micro-MLC’er)
• Den udvendige MLC-lækage for en dybde mindre end 50 mm er tæt på 3 %

Under filmdosimetrimåling er nøjagtigheden af den sensitometriske kurve altafgørende for
nøjagtig justering af kildefunktionskorrigeringen.

Arbejdsgang

• Profil (x og y) skal ekstraheres for hver film.
• For at give tilstrækkelige oplysninger om penumbra-regionen og området, som blokeres af

MLC’en, bør profilerne dække hele feltstørrelsen med en opløsning på 0,5 mm.

Trin

1. Eksponer tre film ved hjælp af ophobningslagene ved dmax (afhængigt af den lineære ac-
celerators energi, f.eks. 15 mm ved 6 MV), 100 mm og 200 mm.
• For at forblive inden for den sensitometriske kurves lineære område skal der bestråles

med et relevant MU-niveau.
• Eksempelvis bør denne dosis ikke overskride 0,8 Gy for Kodak X-Omat-film. For Ko-

dak EDR2-film bør dosen ikke overskride 2,0 Gy.

2. Fremkald of scan filmene.

3. Ekstraher x-profilen parallel med bladretningen.
For at undgå et interleaf-mellemrum, skal du tage profilen fra midten af et af de centrale
blade.

4. Ekstraher y-profilen gennem strålemidten vinkelret på bladretningen.
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Trin
Vær sikker på, at bladmellemrummenes afstand til scanningsakslen er mere end 20 mm;
juster om nødvendigt akslen.

Filmdosimetrimåling
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4.8 Måling af dynamiske bladskift

Dynamisk bladskift

Det dynamiske bladskift beskriver et effektivt bladskift der skyldes det runde bladendedesign på
de fleste MLC’er.
Værdien udregnes ved hjælp af Varian MLC-filer eller DICOM-files, som stilles til rådighed af
Brainlab med henblik på at måle isocenterdoserne for sliding-mellemrum med forskellige bredder.
Den målte dosis D kan omtrent beskrives med den lineære funktion

agapbgapbDD leak +⋅=+=− )2( δ

hvor:
• gap er den nominelle mellemrumsbredde (1, 5, …, 100 mm)
• Dleak er den målte MLC-lækage
• δ er det effektive dynamiske bladskift pr. blad

Efter fastlæggelse af a og b via lineær regression beregnes δ ved at:

ba 2=δ

Opsætning

• Positionér det relevante kalibrerede kammer eller ioniseringskammeret (se side 43) i
vandfantomet, således at kammeraksen er vinkelret i forhold til bladretningen.

• Justér vandoverfladeniveauet, således at detektoren er under ophobningsregionen (dmax eller
dybere) hvor [SSD = 1.000 mm - måledybde]. For 6 MV er den anbefalede dybde 20 mm.

• Indstil kæberne således, at de danner et kvadratisk felt på 100 x 100 mm².

Indtastning af målingsresultater

Alle data skal indtastes i Physics Administration i Raw Data-tilstanden eller eventuelt i den
tilsvarende Excel-skabelon, som stilles til rådighed af Brainlab. Resultatet udregnes og vises ved
hjælp af Physics Administration eller Excel-skabelonen. Der henvises til
softwarebrugervejledningen til Physics Administration for oplysninger om, hvordan de
dynamiske bladskiftdata indtastes og bearbejdes.

Arbejdsgang

Trin

1. Bestrål successivt de dynamiske MLC-felter, som er specificeret til MLC’en på side 65.

2. Luk MLC’en og mål lækagedosen med samme indstilling som foroven.
Med en asymmetrisk mellemrumsindstilling bør bladmellemrummet være 50 mm forskudt
fra isocentret.

3. Indstil MLC’en til et kvadratisk felt på 100 x 100 mm², og mål den åbne feltdosis ved sam-
me indstillinger som ovenfor.
BEMÆRK: Anvend den samme MU og samme dosishastighed som i trin 1. 
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4.9 Verificering af radiologiske feltkorrigeringer

Baggrund

Dette afsnit beskriver hvordan man verificerer og opdaterer de radiologiske feltkorrigeringer
(statisk og dynamisk radiologisk bladskift).
De kontrollerede parametre anvendes i den kundespecifikke maskinprofil, som anvendes sammen
med Brainlabs RT Elements behandlingsplanlægningssoftware.

Hvornår skal man verificere

Brainlab anbefaler rutinemæssig verificering af de radiologiske feltkorrigeringer, særligt efter
modificeringer i MLC såsom:
• Mekaniske ændringer i den infrarøde lysbarriere, som kalibrere bladpositioner under MLC-

initialisering
• Udskiftning af strømforsyningen til en add-on MLC
• Ændringer til kalibreringer af MLC-bladpositioner

Afhængigt af modificeringerne, kan der være behov for yderligere målinger for at sikre, at
leveringssystemet fungerer som planlagt.

Forskel mellem radiologisk felt og geometrisk felt

Figuren nedenfor viser forskellen mellem det radiologiske felt og de nominelle MLC-
bladpositioner. Det radiologiske felt er forskelligt fra det nominelle MLC-felt i både x- og y-retning.
Feltforskellen i y-retningen (fjer-og-not-størrelse) afhænger hovedsageligt af det geometriske
bladdesign og er derfor uafhængigt af MLC-modificeringer. I x-retningen kan modificeringer i MLC
muligvis medføre mindre radiologiske feltkorrigeringer.
Illustrationer af forskellen mellem det radiologiske og det geometriske MLC-felt:

Figur 13  

Om verificering

De radiologiske feltkorrigeringer defineres som korrigeringsafstande ved isocenterplanet. Det er
grunden til at den beskrevne filmmåling udføres isocentrisk. Med henblik på nøjagtig filmdosimetri
anbefaler Brainlab brug af et plastikfantom, som består af et ophobningslag på 25 mm og
tilstrækkelig returspredningsmateriale med en tykkelse på mindst 100 mm.

Verificering af radiologiske feltkorrigeringer

62 Teknisk referencevejledning Rev. 2.2 Brainlab Fysik



Sammenligning af resultaterne

Sammenlign den nye radiologiske bladskifteværdi med den for tiden anvendte statiske
bladskifteværdi i Physics Administration. Hvis forskellen mellem begge værdier ikke er
ubetydelig, skal det statiske bladskift justeres i Physics Administration.
Hvis det statiske bladskiftparameter er forældet, kan det dynamiske bladskiftparameter være
unøjagtigt. I dette tilfælde anbefaler Brainlab, at man gentager de dynamiske bladskiftemålinger,
som er beskrevet på side 61.
Hvis der en væsentlig forskel mellem den gamle og den nye dynamiske bladskiftværdi, skal det
statiske bladskift justeres i Physics Administration.
Gem og godkend derefter den opdaterede maskinprofil.

Klargøring

Trin

1. Anbring returspredningsmaterialet på patientbriksen og flugt det i forhold til isocenter-po-
sitionen øvre kant ved hjælp af positioneringslaserne.

2. Forsikr dig om, at den øverste overflade af returspredningsmaterialet er horisontalt juste-
ret på isocenterniveau.

3. Anbring en film på den nedre plade i isocenter-planet, og tilføj det relevante ophobning-
slag.

4. Anvend MLC’en til at udforme et kvadratisk (eller næsten kvadratisk) felt: MLC-felt på 60
x 60 mm2.

5. Vær sikker på at kæbefeltkanten rækker ud over MLC-feltet med mindst 10 mm på hver
side: Kæbefelt på 80 x 80 mm2.

Arbejdsgang

For at give tilstrækkelige oplysninger om penumbra-regionen og området, som blokeres af
MLC’en, bør profilerne dække hele feltstørrelsen med en opløsning på mindst 0,5 mm.

Trin

1. Fremkald filmen med ophobningslaget på 25 mm.
• For at forblive inden for den sensitometriske kurves lineære område skal der bestråles

med et relevant MU-niveau.
• For Kodak X-Omat film, for eksempel, bør denne dosis ikke overskride 0,8 Gy. For Ko-

dak EDR2-film bør den ikke overskride 2,0 Gy. Hvis filmen ikke er tilstrækkeligt lineær
indenfor det tiltænkte dosisområde, skal der anvendes kalibreringsfilm til at konvertere
de grå mønstre til dosisværdier.

2. Fremkald og scan filmene.

3. Ekstraher x-profilen (parallelt med bladretningen).
For at undgå et interleaf-mellemrum, skal du tage profilen fra midten af et af de centrale
blade.

4. Mål 50 %-isodosisbredden for profilen, og fastlæg det statiske bladskifte (Δs) mellem den
nominelle feltstørrelse i x-retning (snominal) og den målte 50 %-isodosisbredde (s50%):

Δs 0.5∗ s50% snominal–( ) Δs 0>( ),=
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5 PENCIL BEAM:
STRÅLEDATATJEKLISTER

5.1 Stråledata for Brainlab m3

Tjekliste

Måling Se også Udført

Kalibrering af den lineære acceleration (NLOut) med det kalibrerede kammer:
• Kæbe: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

BEMÆRK: Indtast en kvadratisk feltstørrelse på 98 mm for Pencil Beam NLout firkantet felt-
størrelse. 

Side 45 ☐

Baggrundslækage for åbne og lukkede kæber ved hjælp af det kalibrerede kammer:
Indtast SSD, målingsdybde, lækageværdier og NLOut ved hjælp af Raw Data-tilstanden i
Physics Administration eller Excel-skabelonen.
Åbent felt:
• Kæbe: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Side 48 ☐

Dybdedosisprofiler (PDD/TPR) ved hjælp af ioniseringskammeret og højopløsningsdetekto-
ren:
• MLC (kæbe)-felter [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)
Efter afslutning af målingen skal TPR- eller PDD-værdierne importeres ved hjælp af Raw
Data-tilstanden i Physics Administration eller Excel-skabelonen.
Vær opmærksom på at anvende den passende detektor til små og store feltstørrelser.
BEMÆRK: Indtast en effektiv kvadratisk feltstørrelse på 98 mm for den største dybdedosi-
sprofil. 

Side 49 ☐
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Måling Se også Udført

Spredningsfaktorer ved hjælp af ioniseringskammeret og højopløsningsdetektoren:
• Kæbefelter

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

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]
En prøvematriks findes på side 67. Efter afslutning af målingen skal spredningsfaktorerne
importeres ved hjælp af Raw Data-tilstanden i Physics Administration eller Excel-skabelo-
nen.
Vær opmærksom på at anvende den passende detektor til små og store feltstørrelser med
den tilsvarende tværkalibrering.
BEMÆRK: Indtast en kvadratisk feltstørrelse på 100 mm for det største MLC-felt (række) og
98 mm for det største kæbefelt (kolonne). 

Side 49/Side
21 ☐

Diagonale radialprofiler ved hjælp af ioniseringskammeret:
• MLC-felt: 100 x 100 mm2

• Kæbefelt: 98 x 98 mm2

Efter afslutning af målingen skal de diagonale radialprofiler importeres ved hjælp af Raw Da-
ta-tilstanden i Physics Administration eller Excel-skabelonen.

Side 53 ☐

Transversale profiler ved hjælp af højopløsningsdetektoren:
• Kæbefelt: 98 x 98 mm²
• MLC-felter (se side 68)

Efter afslutning af målingen skal de transversale profiler importeres ved hjælp af Raw Data-
tilstanden i Physics Administration eller Excel-skabelonen.

Side 56 ☐

Dynamisk bladskift ved hjælp af den kalibrerede detektor:
• Til bestråling af de dynamiske bladmellemrum anvendes MLC-filerne: ”M3_1.d01”,

”M3_5.d01”, …, ”M3_100.d01”.
• For hvert felt: Administrér 300 MU ved en dosishastighed på 300 MU/min.

Beregn det dynamiske bladskift ved hjælp af Raw Data-tilstanden i Physics Administration
eller Excel-skabelonen.
Anvend en passende kombination af m MU og m MU/min., hvis dosishastigheden 300 MU/
min. ikke er tilgængelig.

Side 61 ☐

Bearbejd måledataene ved hjælp af Raw Data-tilstanden i Physics Administration, eller vi-
deresend eventuelt den udfyldte Excel-fil enten direkte til Brainlabs hovedkvarter (radio.phy-
sics@brainlab.com) eller til den lokale supporttekniker.

☐

Forbered den påkrævede stråleprofil ved hjælp af Physics Administration (tilstanden Ma-
chine Profile). Se softwarebrugervejledningen til Physics Administration for oplysnin-
ger om, hvordan maskinprofilen kan forberedes med Raw Data-metoden eller Excel-filmeto-
den.

☐

Stråledata for Brainlab m3
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5.1.1 Yderligere oplysninger

Prøvematriks

BEMÆRK: De målte data for den lineære accelerator kan variere. Anvend ikke dette eksempel
klinisk. 

Brainlab m3: Mulige målte spredningsfaktorer (kun eksempler)

Kæbeindstillinger [mm]

MLC-feltstør-
relser [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

• De grå felter skal måles ved hvert tilfælde.
• De hvide felter repræsenterer MLC- og kæbekombinationer, som ikke anbefales til brug med

Brainlabs stråleterapiplanlægningssoftware.
• Tomme felter er ikke tilladte (se side 51).
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5.1.2 Transversal profilform

Transversal profilform

Brainlab m3: MLC-feltopsætning til profilmålinger (X- og Y-retning):

IEC 1217: -40mm 0mm +40mm

Figur 14  

Åbne blade:
Blad nr.: 2-4, 7-20, 24-25

Lukkede blade

IEC 1217 bladposition -40 mm og +40 mm -50 mm

Transversal profilform
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5.2 Stråledata for Elekta Agility

Tjekliste

Anvend ikke ”guard leaves” (f.eks. ingen åbne bladpar under kæben tilstødende til og i den
samme fysiske position som det sidste blad i feltet) til målingen.

Måling Se også Udført

Kalibrering af den lineære acceleration (NLOut) med det kalibrerede kammer.
• Y-kæbeåbning: 100 mm
• MLC- og kæbefeltstørrelse: 100 x 100 mm², ingen ”guard leaves”

Side 45 ☐

Baggrundslækage for åbne og lukkede Y-kæber ved hjælp af det kalibrerede kammer:
Indtast SSD, målingsdybde, lækageværdier og NLOut ved hjælp af Raw Data-tilstanden i
Physics Administration eller Excel-skabelonen.
BEMÆRK: Anvend små decentrerede bladåbninger for at fremtvinge kæbeåbninger med
lukket MLC, hvis kæber ikke kan positioneres uafhængigt af MLC-feltet. 

Side 48 ☐

Dybdedosisprofiler (PDD/TPR) ved hjælp af ioniseringskammeret og højopløsningsdetekto-
ren:
• MLC (kæbe)-feltstørrelser (ingen ”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)
Efter afslutning af målingen skal TPR- eller PDD-værdierne importeres ved hjælp af Raw
Data-tilstanden i Physics Administration eller Excel-skabelonen.
Vær opmærksom på at anvende den passende detektor til små og store feltstørrelser.

Side 49/Side
21 ☐

Spredningsfaktorer ved hjælp af ioniseringskammeret og højopløsningsdetektoren:
• Y-kæbeåbninger

10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 140, 200, 300, 400 [mm]
Anvend små decentrerede bladåbninger for at fremtvinge kæbeåbninger større end MLC-fel-
tet, hvis kæber ikke kan positioneres uafhængigt af MLC-feltet.
• MLC-felter, ingen ”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]
En prøvematriks findes på side 72. Efter afslutning af målingen skal spredningsfaktorerne
importeres ved hjælp af Raw Data-tilstanden i Physics Administration eller Excel-skabelo-
nen.
Vær opmærksom på at anvende den passende detektor til små og store feltstørrelser med
den tilsvarende tværkalibrering.

Side 49/Side
21 ☐
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Måling Se også Udført

Diagonale radialprofiler ved hjælp af ioniseringskammeret:
• Y-kæbeåbning: 400 [mm]
• MLC-blade trukket tilbage, feltstørrelse 400 x 400 mm²

BEMÆRK: Mål fra hjørne til hjørne, selv hvis de yderste blade i felthjørnerne ikke trækker
sig helt tilbage. 

Efter afslutning af målingen skal de diagonale radialprofiler importeres ved hjælp af Raw Da-
ta-tilstanden i Physics Administration eller Excel-skabelonen.

Side 53 ☐

Transversale profiler ved hjælp af højopløsningsdetektoren:
• Y-kæbeåbninger: Y1-kæbe ved -75 mm, Y2-kæbe ved 55 mm (5 mm margen til åbent

MLC-felt)
• MLC-felter (se side 73)

Efter afslutning af målingen skal de transversale profiler importeres ved hjælp af Raw Data-
tilstanden i Physics Administration eller Excel-skabelonen.

Side 56 ☐

Dynamisk bladskift ved hjælp af den kalibrerede detektor:
Til bestråling af de dynamiske bladmellemrum anvendes de tilhørende DICOM-filer.
For hvert felt: Administrér 300 MU ved en dosishastighed på 300 MU/min.
Anvend en passende kombination af m MU og m MU/min., hvis dosishastigheden (300 MU/
min.) ikke er tilgængelig.
Beregn det dynamiske bladskift ved hjælp af Raw Data-tilstanden i Physics Administration
eller Excel-skabelonen.

Side 61 ☐

Bearbejd måledataene ved hjælp af Raw Data-tilstanden i Physics Administration, eller vi-
deresend eventuelt den udfyldte Excel-fil enten direkte til Brainlabs hovedkvarter (radio.phy-
sics@brainlab.com) eller til den lokale supporttekniker.

☐

Forbered den påkrævede stråleprofil ved hjælp af Physics Administration (tilstanden Ma-
chine Profile). Se softwarebrugervejledningen til Physics Administration for oplysnin-
ger om, hvordan maskinprofilen kan forberedes med Raw Data-metoden eller Excel-filmeto-
den.

☐

”Guard leaves”

Undlad at anvende ”guard leaves” til Elekta Agility.
Da Pencil Beam-algoritmen er baseret på en opslagstabeller ibrugtagning uden ”guard leaves”
mere nøjagtig, når Brainlabs behandlingsplanlægning anvendes af følgende årsager:
• Et felt på 100 x 100 mm² uden ”guard leaves” har et strålingsfelt på 100 x 100 mm² (når

radiologiske skift tilsidesættes) og dermed en tilsvarende kvadratisk feltstørrelse på 100 mm.
Denne måling (f.eks. spredning, PDD) indtastes ved hjælp af feltstørrelsen 100 mm i Physics
Administration.

• Et felt på 100 x 100 mm² med ”guard leaves” har en tilsvarende kvadratisk feltstørrelse, som er
marginalt større end 100 mm (”guard leaves” øger den samlede fluens marginalt, da
kæbelækagen er lille, men ikke nul). Hvis sådanne resultater indtastes ved hjælp af den
tilsvarende størrelse på 100 mm i Physics Administration, introduceres der en meget lille fejl.

• I Brainlabs behandlingsplanlægning har et felt på 100 x 100 mm² med ”guard leaves” en
tilsvarende kvadratisk feltstørrelse, som er marginalt større end 100 mm (”guard leaves” øger
den samlede fluens marginalt, da kæbelækagen er lille, men ikke nul). Sprednings-/PDD-data
ville således blive læst fra Pencil Beam-dataene for en feltstørrelse, der er lidt større end 100
mm.

• Med andre ord ville effekten fra ”guard leaves” (selv om den er lille) blive taget i betragtning to
gange under PB-dosisudregning.

Ibrugtagning uden ”guard leaves” fungerer således bedre med Brainlabs tabelbaserede Pencil
Beam-algoritme og de feltdefinitioner, der er anført i denne vejledning.
Hvis det var ønsket at modellere den samme betingelse for strålemåling som i behandlingen,
skulle stråledataenes feltstørrelser (spredning, PDD-tabel og normaliseringsfeltstørrelse) ændres i
Physics Administration. Dette er imidlertid mere forvirrende og fejlbehæftet end den

Stråledata for Elekta Agility

70 Teknisk referencevejledning Rev. 2.2 Brainlab Fysik

mailto://radio.physics@brainlab.com
mailto://radio.physics@brainlab.com


eksisterende anbefaling (f.eks. indstilling af et felt på 100 x 100 mm², som skal indtastes som 100
mm).
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5.2.1 Yderligere oplysninger

Prøvematriks

BEMÆRK: De målte data for den lineære accelerator kan variere. Anvend ikke dette eksempel
klinisk. 

Elekta Agility-MLC: Mulige målte spredningsfaktorer (kun eksempler)

Y-kæbe feltstørrelseindstillinger [mm]

MLC-feltstør-
relser [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 0,7412 0,8007 0,8080 0,8122 0,8178 0,8198 0,8218 0,8250 0,8259 0,8287 0,8292

30 x 30 0,7491 0,8220 0,8414 0,8469 0,8535 0,8580 0,8611 0,8645 0,8669 0,8695 0,8710

40 x 40 0,7491 0,8372 0,8580 0,8736 0,8821 0,8874 0,8900 0,8944 0,8982 0,9019 0,9035

60 x 60 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9255 0,9332 0,9379 0,9444 0,9496 0,9543 0,9558

80 x 80 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9678 0,9733 0,9795 0,9845 0,9879 0,9887

100 x 100 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9837 1,0000 1,0087 1,0143 1,0193 1,0198

140 x 140 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9837 1,0000 1,0496 1,0573 1,0631 1,0647

200 x 200 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9837 1,0000 1,0496 1,0998 1,1075 1,1092

300 x 300 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9837 1,0000 1,0496 1,0998 1,1491 1,1511

400 x 400 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9837 1,0000 1,0496 1,0998 1,1491 1,1707

• Ingen ”guard leaves”.
• Anvend små decentrerede bladåbninger for at fremtvinge kæbeåbninger større end MLC-feltet,

hvis kæber ikke kan positioneres uafhængigt af MLC-feltet.
• De grå felter skal måles ved hvert tilfælde.
• De hvide felter repræsenterer MLC- og kæbekombinationer, som ikke anbefales til brug med

Brainlabs stråleterapiplanlægningssoftware.
• Tomme felter er ikke tilladte (se side 51).
• I modsætning til andre MLC-typer skal spredningsfaktorerne for Elekta Agility MLC’en også

måles for visse MLC-feltstørrelser, der er større end den tilsvarende kæbefeltstørrelse (se
indtastninger med gråt under diagonalen i spredningstabellen). Det er nødvendigt at modellere
”guard leaves” og kæbesporingsfunktionen korrekt under Pencil Beam-dosisudregning. I
behandlingsplaner for Elekta Agility MLC overlapper kæberne MLC-feltet.

Yderligere oplysninger
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5.2.2 Transversal profilform

Transversal profilform

Elekta Agility-MLC: MLC-feltopsætning til profilmålinger (X- og Y-retning):

Figur 15  

Åbne blade:
Blad nr.: 27-34, 37-44, 49-50

Lukkede blade

IEC 1217 bladposition -25 mm og +75 mm -125 mm (med minimumsaf-
stand)

• Ingen ”guard leaves”.
• Åbn blade nr. 25 og nr. 52 fra -125 mm til -120 mm, og tilpas kæberne automatisk, hvis y-

kæberne ikke manuelt kan indstilles til Y1 = -75 mm, Y2 = 55 mm.
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5.3 Stråledata for MHI MLC 60

Tjekliste

Måling Se også Udført

Kalibrering af den lineære acceleration (NLOut) med det kalibrerede kammer. Side 45 ☐

Baggrundslækage for lukket MLC-felt ved hjælp af det kalibrerede kammer:
Indtast SSD, målingsdybde, lækageværdier og NLOut ved hjælp af Raw Data-tilstanden i
Physics Administration eller i Excel-skabelonen.

Side 48 ☐

Dybdedosisprofiler (PDD/TPR) ved hjælp af ioniseringskammeret og højopløsningsdetekto-
ren:
• MLC-felter

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]
Efter afslutning af målingen skal TPR- eller PDD-værdierne importeres ved hjælp af Raw
Data-tilstanden i Physics Administration eller Excel-skabelonen.
Vær opmærksom på at anvende den passende detektor til små og store feltstørrelser.

Side 49 ☐

Spredningsfaktorer ved hjælp af ioniseringskammeret og højopløsningsdetektoren:
• MLC-felter

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]
En prøvematriks findes på side 75. Efter afslutning af målingen skal spredningsfaktorerne
importeres ved hjælp af Raw Data-tilstanden i Physics Administration eller Excel-skabelo-
nen.
Vær opmærksom på at anvende den passende detektor til små og store feltstørrelser med
den tilsvarende tværkalibrering.

Side 49/Side
21 ☐

Diagonale radialprofiler ved hjælp af ioniseringskammeret:
• MLC blade trukket tilbage

Efter afslutning af målingen skal de diagonale radialprofiler importeres ved hjælp af Raw Da-
ta-tilstanden i Physics Administration eller Excel-skabelonen.

Side 53 ☐

Transversale profiler ved hjælp af højopløsningsdetektoren:
• MLC-felter (se side 76)

Efter afslutning af målingen skal de transversale profiler importeres ved hjælp af Raw Data-
tilstanden i Physics Administration eller Excel-skabelonen.

Side 56 ☐

Bearbejd måledataene ved hjælp af Raw Data-tilstanden i Physics Administration, eller vi-
deresend eventuelt den udfyldte Excel-fil enten direkte til Brainlabs hovedkvarter (radio.phy-
sics@brainlab.com) eller til den lokale supporttekniker.

☐

Forbered den påkrævede stråleprofil ved hjælp af Physics Administration (tilstanden Ma-
chine Profile). Se softwarebrugervejledningen til Physics Administration for oplysnin-
ger om, hvordan maskinprofilen kan forberedes med Raw Data-metoden eller Excel-filmeto-
den.

☐

Stråledata for MHI MLC 60
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5.3.1 Yderligere oplysninger

Prøvematriks

BEMÆRK: De målte data for den lineære accelerator kan variere. Anvend ikke dette eksempel
klinisk. 

MHI MLC 60: Mulige målte spredningsfaktorer (kun eksempler)

Kæbeindstillinger for Physics Administration
[mm]

MLC-feltstørrelser [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

• For at indtaste data i Physics Administration skal man anvende en
kæbefeltstørrelsesindstilling på 150 mm.
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5.3.2 Transversal profilform

Transversal profilform

MHI MLC 60: MLC-feltopsætning til profilmålinger (X- og Y-retning):

Figur 16  

Åbne blade:
Blad nr.: 6-8, 12-19, 22-25

Lukkede blade

IEC 1217 bladposition -50 mm og +50 mm -78 mm og -77,5 mm

Transversal profilform
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5.4 Stråledata for Novalis

Tjekliste

Måling Se også Udført

Kalibrering af den lineære acceleration (NLOut) med det kalibrerede kammer:
• Kæbe: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

BEMÆRK: Indtast en kvadratisk feltstørrelse på 98 mm for Pencil Beam NLout firkantet felt-
størrelse. 

Side 45 ☐

Baggrundslækage for åbne og lukkede kæber ved hjælp af det kalibrerede kammer:
Indtast SSD, målingsdybde, lækageværdier og NLOut ved hjælp af Raw Data-tilstanden i
Physics Administration eller i Excel-skabelonen.
Åbent felt:
• Kæbe: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Side 48 ☐

Dybdedosisprofiler (PDD/TPR) ved hjælp af ioniseringskammeret og højopløsningsdetekto-
ren:
• MLC (kæbe)-felter [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)
Efter afslutning af målingen skal TPR- eller PDD-værdierne importeres ved hjælp af Raw
Data-tilstanden i Physics Administration eller Excel-skabelonen.
Vær opmærksom på at anvende den passende detektor til små og store feltstørrelser.
BEMÆRK: Indtast en effektiv kvadratisk feltstørrelse på 98 mm for den største dybdedosi-
sprofil. 

Side 49 ☐

Spredningsfaktorer ved hjælp af ioniseringskammeret og højopløsningsdetektoren:
• Kæbefelter

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

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]
En prøvematriks findes på side 79. Efter afslutning af målingen skal spredningsfaktorerne
importeres ved hjælp af Raw Data-tilstanden i Physics Administration eller Excel-skabelo-
nen.
Vær opmærksom på at anvende den passende detektor til små og store feltstørrelser med
den tilsvarende tværkalibrering.
BEMÆRK: Indtast en kvadratisk feltstørrelse på 100 mm for det største MLC-felt (række) og
98 mm for det største kæbefelt (kolonne). 

Side 49/Side
21 ☐

Diagonale radialprofiler ved hjælp af ioniseringskammeret:
• MLC-felt: 100 x 100 mm²
• Kæbefelt: 98 x 98 mm²

Efter afslutning af målingen skal de diagonale radialprofiler importeres ved hjælp af Raw Da-
ta-tilstanden i Physics Administration eller Excel-skabelonen.

Side 53 ☐
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Måling Se også Udført

Transversale profiler ved hjælp af højopløsningsdetektoren:
• Kæbefelt: 98 x 98 [mm²]
• MLC-felter (se side 80)

Efter afslutning af målingen skal de transversale profiler importeres ved hjælp af Raw Data-
tilstanden i Physics Administration eller Excel-skabelonen.

Side 56 ☐

Dynamisk bladskift ved hjælp af den kalibrerede detektor:
• Til bestråling af de dynamiske bladmellemrum anvendes MLC-filerne: ”M3_1.d01”,

”M3_5.d01”, …, ”M3_100.d01”.
• For hvert felt: Administrér 320 MU ved en dosishastighed på 320 MU/min.

Beregn det dynamiske bladskift ved hjælp af Raw Data-tilstanden i Physics Administration
eller ved hjælp af Excel-skabelonen.

Side 61 ☐

Bearbejd måledataene ved hjælp af Raw Data-tilstanden i Physics Administration, eller vi-
deresend eventuelt den udfyldte Excel-fil enten direkte til Brainlabs hovedkvarter (radio.phy-
sics@brainlab.com) eller til den lokale supporttekniker.

☐

Forbered den påkrævede stråleprofil ved hjælp af Physics Administration (tilstanden Ma-
chine Profile). Se softwarebrugervejledningen til Physics Administration for oplysnin-
ger om, hvordan maskinprofilen kan forberedes med Raw Data-metoden eller Excel-filmeto-
den.

☐

Stråledata for Novalis

78 Teknisk referencevejledning Rev. 2.2 Brainlab Fysik

mailto://radio.physics@brainlab.com
mailto://radio.physics@brainlab.com


5.4.1 Yderligere oplysninger

Prøvematriks

BEMÆRK: De målte data for den lineære accelerator kan variere. Anvend ikke dette eksempel
klinisk. 

Novalis: Mulige målte spredningsfaktorer (kun eksempler)

Kæbeindstillinger [mm]

MLC-feltstørrel-
ser [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

• De grå felter skal måles ved hvert tilfælde.
• De hvide felter repræsenterer MLC- og kæbekombinationer, som ikke anbefales til brug med

Brainlabs stråleterapiplanlægningssoftware.
• Tomme felter er ikke tilladte (se side 51).
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5.4.2 Transversal profilform

Transversal profilform

Novalis: MLC-feltopsætning til profilmålinger (X- og Y-retning):

IEC1217: -40mm 0mm +40mm
Figur 17  

Åbne blade:
Blad nr.: 2-4, 7-20, 24-25

Lukkede blade

IEC 1217 bladposition -40 mm og +40 mm -50 mm

Referencer

For yderligere eksempler på Novalis’ dosimetriske karakteristika henvises der til Yin et al, 2002
(se de generelle referencer på side 157).

Transversal profilform
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5.5 Stråledata for Varian HD120 (SRS
Udfladningsfilter)

Tjekliste

BEMÆRK: SRS-tilstand henviser til udfladningsfiltret i SRS-tilstand på de lineære acceleratorer
Novalis Tx og Varian Trilogy. Denne SRS-tilstand anvender fotonstråler på 6 MV og en høj
dosishastighed på 1.000 MU/min. med en begrænset maksimal feltstørrelse på 150 x 150 mm².
Hvis den lineære accelerator er i SRS-tilstand, anvender den et andet udfladningsfilter. Derfor er
stråledataene for Standard- og SRS-tilstand en smule forskellige. 

Måling Se også Udført

Kalibrering af den lineære acceleration (NLOut) med det kalibrerede kammer. Side 45 ☐

Baggrundslækage for åbne og lukkede kæber ved hjælp af det kalibrerede kammer:
Indtast SSD, målingsdybde, lækageværdier og NLOut ved hjælp af Raw Data-tilstanden i
Physics Administration eller i Excel-skabelonen.

Side 48 ☐

Dybdedosisprofiler (PDD/TPR) ved hjælp af ioniseringskammeret og højopløsningsdetekto-
ren:
• MLC (kæbe)-felter [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)
Efter afslutning af målingen skal TPR- eller PDD-værdierne importeres ved hjælp af Raw
Data-tilstanden i Physics Administration eller Excel-skabelonen.
Vær opmærksom på at anvende den passende detektor til små og store feltstørrelser.

Side 49 ☐

Spredningsfaktorer ved hjælp af ioniseringskammeret og højopløsningsdetektoren:
• Kæbefelter

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-felter

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]
En prøvematriks findes på side 83. Efter afslutning af målingen skal spredningsfaktorerne
importeres ved hjælp af Raw Data-tilstanden i Physics Administration eller Excel-skabelo-
nen.
Vær opmærksom på at anvende den passende detektor til små og store feltstørrelser med
den tilsvarende tværkalibrering.

Side 49/Side
21 ☐

Diagonale radialprofiler ved hjælp af ioniseringskammeret:
• Kæbefelt: 150 x 150 [mm²]
• MLC-blade parkeret, feltstørrelse 150 x 150 mm2

Efter afslutning af målingen skal de diagonale radialprofiler importeres ved hjælp af Raw Da-
ta-tilstanden i Physics Administration eller Excel-skabelonen.

Side 53 ☐
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Måling Se også Udført

Transversale profiler ved hjælp af højopløsningsdetektoren:
• Kæbefelt: 150 x 150 [mm²]
• MLC-felter (se side 84)

Efter afslutning af målingen skal de transversale profiler importeres ved hjælp af Raw Data-
tilstanden i Physics Administration eller Excel-skabelonen.

Side 56 ☐

Dynamisk bladskift ved hjælp af den kalibrerede detektor:
• Til bestråling af de dynamiske bladmellemrum anvendes MLC-filerne: ”NTx_1.d01”,

”NTx_5.d01”, …, ”NTx_100.d01” eller de tilsvarende DICOM-filer ”DynLeafShift - Varian
HD120 - ...dcm”.

• I alle tilfælde: Administrér 1.000 MU ved en dosishastighed på 1.000 MU/min.
Beregn det dynamiske bladskift ved hjælp af Raw Data-tilstanden i Physics Administration
eller ved hjælp af Excel-skabelonen.

Side 61 ☐

Bearbejd måledataene ved hjælp af Raw Data-tilstanden i Physics Administration, eller vi-
deresend eventuelt den udfyldte Excel-fil enten direkte til Brainlabs hovedkvarter (radio.phy-
sics@brainlab.com) eller til den lokale supporttekniker.

☐

Forbered den påkrævede stråleprofil ved hjælp af Physics Administration (tilstanden Ma-
chine Profile). Se softwarebrugervejledningen til Physics Administration for oplysnin-
ger om, hvordan maskinprofilen kan forberedes med Raw Data-metoden eller Excel-filmeto-
den.

☐

Stråledata for Varian HD120 (SRS Udfladningsfilter)
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5.5.1 Yderligere oplysninger

Prøvematriks

BEMÆRK: De målte data for den lineære accelerator kan variere. Anvend ikke dette eksempel
klinisk. 

Varian HD120 (SRS): Mulige målte spredningsfaktorer (kun eksempler)

Kæbeindstillinger [mm]

MLC-feltstør-
relser [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

• De grå felter skal måles ved hvert tilfælde.
• De hvide felter repræsenterer MLC- og kæbekombinationer, som ikke anbefales til brug med

Brainlabs stråleterapiplanlægningssoftware.
• Tomme felter er ikke tilladte (se side 51).
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5.5.2 Transversal profilform

Transversal profilform

Varian HD120 (SRS): MLC-feltopsætning til profilmålinger (X- og Y-retning):

Figur 18  

Åbne blade:
Blad nr.: 13-14, 23-38, 43-52

Lukkede blade

IEC 1217 bladposition -35 mm og +65 mm -75 mm

Referencer

For yderligere eksempler på Varian HD120’s dosimetriske karakteristika henvises der til Chang et
al, 2008 (se de generelle referencer på side 157).

Transversal profilform
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5.6 Stråledata for Varian HD120
(Standardbestrålingstilstand og
udfladningsfilterfri tilstand)

Tjekliste

Måling Se også Udført

Kalibrering af den lineære acceleration (NLOut) med det kalibrerede kammer. Side 45 ☐

Baggrundslækage for åbne og lukkede kæber ved hjælp af det kalibrerede kammer:
Indtast SSD, målingsdybde, lækageværdier og NLOut ved hjælp af Raw Data-tilstanden i
Physics Administration eller i Excel-skabelonen.

Side 48 ☐

Dybdedosisprofiler (PDD/TPR) ved hjælp af ioniseringskammeret og højopløsningsdetekto-
ren:
• MLC (kæbe)-felter [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)
Efter afslutning af målingen skal TPR- eller PDD-værdierne importeres ved hjælp af Raw
Data-tilstanden i Physics Administration eller Excel-skabelonen.
Vær opmærksom på at anvende den passende detektor til små og store feltstørrelser.

Side 49 ☐

Spredningsfaktorer ved hjælp af ioniseringskammeret og højopløsningsdetektoren:
• Kæbefelter

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-felter

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]
En prøvematriks findes på side 87. Efter afslutning af målingen skal spredningsfaktorerne
importeres ved hjælp af Raw Data-tilstanden i Physics Administration eller Excel-skabelo-
nen.
Vær opmærksom på at anvende den passende detektor til små og store feltstørrelser med
den tilsvarende tværkalibrering.

Side 49/Side
21 ☐

Diagonale radialprofiler ved hjælp af ioniseringskammeret:
• Kæbefelt: 400 x 400 [mm²]
• MLC blade parkeret, feltstørrelse 400 x 400 mm2

Efter afslutning af målingen skal de diagonale radialprofiler importeres ved hjælp af Raw Da-
ta-tilstanden i Physics Administration eller Excel-skabelonen.

Side 53 ☐

Transversale profiler ved hjælp af højopløsningsdetektoren:
• Kæbefelt: 150 x 150 [mm²]
• MLC-felter (se side 88)

Efter afslutning af målingen skal de transversale profiler importeres ved hjælp af Raw Data-
tilstanden i Physics Administration eller Excel-skabelonen.

Side 56 ☐
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Måling Se også Udført

Dynamisk bladskift ved hjælp af den kalibrerede detektor:
• Til bestråling af de dynamiske bladmellemrum anvendes MLC-filerne: ”NTx_1.d01”,

”NTx_5.d01”, …, ”NTx_100.d01” eller de tilsvarende DICOM-filer ”DynLeafShift - Varian
HD120 - ...dcm”.

• For hvert felt: Administrér 300 MU ved en dosishastighed på 300 MU/min.
Anvend en passende kombination af m MU og m MU/min., hvis dosishastigheden 300 MU/
min. ikke er tilgængelig.
Beregn det dynamiske bladskift ved hjælp af Raw Data-tilstanden i Physics Administration
eller Excel-skabelonen.

Side 61 ☐

Bearbejd måledataene ved hjælp af Raw Data-tilstanden i Physics Administration, eller vi-
deresend eventuelt den udfyldte Excel-fil enten direkte til Brainlabs hovedkvarter (radio.phy-
sics@brainlab.com) eller til den lokale supporttekniker.

☐

Forbered den påkrævede stråleprofil ved hjælp af Physics Administration (tilstanden Ma-
chine Profile). Se softwarebrugervejledningen til Physics Administration for oplysnin-
ger om, hvordan maskinprofilen kan forberedes med Raw Data-metoden eller Excel-filmeto-
den.

☐

Stråledata for Varian HD120 (Standardbestrålingstilstand og udfladningsfilterfri tilstand)
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5.6.1 Yderligere oplysninger

Prøvematriks

BEMÆRK: De målte data for den lineære accelerator kan variere. Anvend ikke dette eksempel
klinisk. 

Varian HD120 (Standardbestrålingstilstand): Mulige målte spredningsfaktorer (kun eksempler)

Kæbeindstillinger [mm]

MLC-
feltstør-
relser
[mm²]

8 x 8 12 x
12 22 x 22 32 x

32 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x
100

140 x
140

220 x
220

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

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

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

300 x 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

• De grå felter skal måles ved hvert tilfælde.
• De hvide felter repræsenterer MLC- og kæbekombinationer, som ikke anbefales til brug med

Brainlabs stråleterapiplanlægningssoftware.
• Tomme felter er ikke tilladte (se side 51).
• For de spredningsfaktorer, som måles for en rektangulær feltstørrelse på 300 x 220 mm², skal

den tilsvarende kvadratiske feltstørrelse på 254 mm anvendes i Physics Administration.
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5.6.2 Transversal profilform

Transversal profilform

Varian HD120 (Standardbestrålingstilstand): MLC-feltopsætning til profilmålinger (X- og Y-retning):

Figur 19  

Åbne blade:
Blad nr.: 13-14, 23-38, 43-52

Lukkede blade

IEC 1217 bladposition -35 mm og +65 mm -75 mm

Referencer

For yderligere eksempler på Varian HD120’s dosimetriske karakteristika henvises der til Chang et
al, 2008 (se de generelle referencer på side 157).

Transversal profilform
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5.7 Stråledata for Varian 120 (SRS Udfladningsfilter)

Tjekliste

BEMÆRK: SRS-tilstand henviser til udfladningsfiltret i SRS-tilstand på de lineære acceleratorer
Novalis Tx og Varian Trilogy. Denne SRS-tilstand anvender fotonstråler på 6 MV og en høj
dosishastighed på 1.000 MU/min. med en begrænset maksimal feltstørrelse på 150 x 150 mm².
Hvis den lineære accelerator er i SRS-tilstand, anvender den et andet udfladningsfilter. Derfor er
stråledataene for Standard- og SRS-tilstand en smule forskellige. 

Måling Se også Udført

Kalibrering af den lineære acceleration (NLOut) med det kalibrerede kammer. Side 45 ☐

Baggrundslækage for åbne og lukkede kæber ved hjælp af det kalibrerede kammer:
Indtast SSD, målingsdybde, lækageværdier og NLOut ved hjælp af Raw Data-tilstanden i
Physics Administration eller i Excel-skabelonen.

Side 48 ☐

Dybdedosisprofiler (PDD/TPR) ved hjælp af ioniseringskammeret og højopløsningsdetekto-
ren:
• MLC (kæbe)-felter [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)
Efter afslutning af målingen skal TPR- eller PDD-værdierne importeres ved hjælp af Raw
Data-tilstanden i Physics Administration eller Excel-skabelonen.
Vær opmærksom på at anvende den passende detektor til små og store feltstørrelser.

Side 49 ☐

Spredningsfaktorer ved hjælp af ioniseringskammeret og højopløsningsdetektoren:
• Kæbefelter

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-felter

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]
En prøvematriks findes på side 91. Efter afslutning af målingen skal spredningsfaktorerne
importeres ved hjælp af Raw Data-tilstanden i Physics Administration eller Excel-skabelo-
nen.
Vær opmærksom på at anvende den passende detektor til små og store feltstørrelser med
den tilsvarende tværkalibrering.

Side 49/Side
21 ☐

Diagonale radialprofiler ved hjælp af ioniseringskammeret:
• Kæbefelt: 150 x 150 [mm²]
• MLC blade parkeret, feltstørrelse 150 x 150 mm2

Efter afslutning af målingen skal de diagonale radialprofiler importeres ved hjælp af Raw Da-
ta-tilstanden i Physics Administration eller Excel-skabelonen.

Side 53 ☐

Transversale profiler ved hjælp af højopløsningsdetektoren:
• Kæbefelt: 150 x 150 [mm²]
• MLC-felter (se side 92)

Efter afslutning af målingen skal de transversale profiler importeres ved hjælp af Raw Data-
tilstanden i Physics Administration eller Excel-skabelonen.

Side 56 ☐
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Måling Se også Udført

Dynamisk bladskift ved hjælp af den kalibrerede detektor:
• Til bestråling af de dynamiske bladmellemrum anvendes MLC-filerne: ”V120_1.d01”,

”V120_5.d01”, …, ”V120_100.d01” eller de tilsvarende DICOM-filer ”DynLeafShift - Varian
120 - ...dcm”.

• I alle tilfælde: Administrér 1.000 MU ved en dosishastighed på 1.000 MU/min.
Beregn det dynamiske bladskift ved hjælp af Raw Data-tilstanden i Physics Administration
eller Excel-skabelonen.

Side 61 ☐

Bearbejd måledataene ved hjælp af Raw Data-tilstanden i Physics Administration, eller vi-
deresend eventuelt den udfyldte Excel-fil enten direkte til Brainlabs hovedkvarter (radio.phy-
sics@brainlab.com) eller til den lokale supporttekniker.

☐

Forbered den påkrævede stråleprofil ved hjælp af Physics Administration (tilstanden Ma-
chine Profile). Se softwarebrugervejledningen til Physics Administration for oplysnin-
ger om, hvordan maskinprofilen kan forberedes med Raw Data-metoden eller Excel-filmeto-
den.

☐

Stråledata for Varian 120 (SRS Udfladningsfilter)
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5.7.1 Yderligere oplysninger

Prøvematriks

BEMÆRK: De målte data for den lineære accelerator kan variere. Anvend ikke dette eksempel
klinisk. 

Varian 120 (SRS): Mulige målte spredningsfaktorer (kun eksempler)

Kæbeindstillinger [mm]

MLC-feltstørrel-
ser [mm²] 12 x 12 22 x 22 32 x 32 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x

100
120 x
120

150 x
150

10 x 10 0,800 0,818 0,819 0,819 0,820 0,826 0,824 0,826 0,828

20 x 20 0,807 0,869 0,881 0,891 0,892 0,894 0,894 0,895 0,899

30 x 30 0,807 0,876 0,892 0,913 0,923 0,924 0,927 0,926 0,929

40 x 40 0,807 0,876 0,907 0,927 0,939 0,946 0,949 0,949 0,954

60 x 60 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,972 0,974 0,977 0,979

80 x 80 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 0,989 0,992 0,996

100 x 100 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 1,000 1,007 1,009

120 x 120 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 1,000 1,018 1,027

150 x 150 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 1,000 1,018 1,045

• De grå felter skal måles ved hvert tilfælde.
• De hvide felter repræsenterer MLC- og kæbekombinationer, som ikke anbefales til brug med

Brainlabs stråleterapiplanlægningssoftware.
• Tomme felter er ikke tilladte (se side 51).

PENCIL BEAM: STRÅLEDATATJEKLISTER

Teknisk referencevejledning Rev. 2.2 Brainlab Fysik 91



5.7.2 Transversal profilform

Transversal profilform

Varian 120 (SRS): MLC-feltopsætning til profilmålinger (X- og Y-retning):

Figur 20  

Åbne blade:
Blad nr.: 21-22, 27-34, 37-44

Lukkede blade

IEC 1217 bladposition -35 mm og +65 mm -75 mm

Transversal profilform
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5.8 Stråledata for Varian 120
(Standardbestrålingstilstand og
udfladningsfilterfri tilstand)

Tjekliste

Måling Se også Udført

Kalibrering af den lineære acceleration (NLOut) med det kalibrerede kammer. Side 45 ☐

Baggrundslækage for åbne og lukkede kæber ved hjælp af det kalibrerede kammer:
Indtast SSD, målingsdybde, lækageværdier og NLOut ved hjælp af Raw Data-tilstanden i
Physics Administration eller i Excel-skabelonen.

Side 48 ☐

Dybdedosisprofiler (PDD/TPR) ved hjælp af ioniseringskammeret og højopløsningsdetekto-
ren:
• MLC (kæbe)-felter [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)
Efter afslutning af målingen skal TPR- eller PDD-værdierne importeres ved hjælp af Raw
Data-tilstanden i Physics Administration eller Excel-skabelonen.
Vær opmærksom på at anvende den passende detektor til små og store feltstørrelser.

Side 49 ☐

Spredningsfaktorer ved hjælp af ioniseringskammeret og højopløsningsdetektoren:
• Kæbefelter

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-felter

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]
En prøvematriks findes på side 95. Efter afslutning af målingen skal spredningsfaktorerne
importeres ved hjælp af Raw Data-tilstanden i Physics Administration eller Excel-skabelo-
nen.
Vær opmærksom på at anvende den passende detektor til små og store feltstørrelser med
den tilsvarende tværkalibrering.

Side 49/Side
21 ☐

Diagonale radialprofiler ved hjælp af ioniseringskammeret:
• MLC-blade trukket tilbage, feltstørrelse 400 x 400 mm2

• Kæber trukket tilbage, feltstørrelse 400 x 400 mm2

Efter afslutning af målingen skal de diagonale radialprofiler importeres ved hjælp af Raw Da-
ta-tilstanden i Physics Administration eller Excel-skabelonen.

Side 53 ☐

Transversale profiler ved hjælp af højopløsningsdetektoren:
• Kæbefelt: 150 x 150 [mm²]
• MLC-felter (se side 96)

Efter afslutning af målingen skal de transversale profiler importeres ved hjælp af Raw Data-
tilstanden i Physics Administration eller Excel-skabelonen.

Side 56 ☐
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Måling Se også Udført

Dynamisk bladskift ved hjælp af den kalibrerede detektor:
• Til bestråling af de dynamiske bladmellemrum anvendes MLC-filerne: ”V120_1.d01”,

”V120_5.d01”, …, ”V120_100.d01” eller de tilsvarende DICOM-filer ”DynLeafShift - Varian
120 - ...dcm”.

• For hvert felt: Administrér 300 MU ved en dosishastighed på 300 MU/min.
Anvend en passende kombination af m MU og m MU/min., hvis dosishastigheden 300 MU/
min. ikke er tilgængelig.
Beregn det dynamiske bladskift ved hjælp af Raw Data-tilstanden i Physics Administration
eller Excel-skabelonen.

Side 61 ☐

Bearbejd måledataene ved hjælp af Raw Data-tilstanden i Physics Administration, eller vi-
deresend eventuelt den udfyldte Excel-fil enten direkte til Brainlabs hovedkvarter (radio.phy-
sics@brainlab.com) eller til den lokale supporttekniker.

☐

Forbered den påkrævede stråleprofil ved hjælp af Physics Administration (tilstanden Ma-
chine Profile). Se softwarebrugervejledningen til Physics Administration for oplysnin-
ger om, hvordan maskinprofilen kan forberedes med Raw Data-metoden eller Excel-filmeto-
den.

☐

Stråledata for Varian 120 (Standardbestrålingstilstand og udfladningsfilterfri tilstand)
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5.8.1 Yderligere oplysninger

Prøvematriks

BEMÆRK: De målte data for den lineære accelerator kan variere. Anvend ikke dette eksempel
klinisk. 

Varian 120 (Standardbestrålingstilstand): Mulige målte spredningsfaktorer (kun eksempler)

Kæbeindstillinger [mm]

MLC-felt-
størrelser
[mm²]

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

10 x 10 0,6730 0,6790 0,6800 0,6810 0,6800 0,6810 0,6840 0,6860 0,6920 0,6920

20 x 20 0,6760 0,7820 0,7840 0,7870 0,7870 0,7880 0,7920 0,7930 0,8010 0,8010

30 x 30 0,6760 0,7830 0,8030 0,8230 0,8260 0,8270 0,8310 0,8330 0,8420 0,8420

40 x 40 0,6760 0,7830 0,8090 0,8350 0,8490 0,8530 0,8560 0,8580 0,8660 0,8660

60 x 60 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8800 0,8880 0,8930 0,8980 0,8980

80 x 80 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8940 0,9080 0,9130 0,9190 0,9190

100 x 100 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9250 0,9320 0,9320

140 x 140 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9520 0,9600

200 x 200 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 0,9820

300 x 300 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 1,0050

• De grå felter skal måles ved hvert tilfælde.
• De hvide felter repræsenterer MLC- og kæbekombinationer, som ikke anbefales til brug med

Brainlabs stråleterapiplanlægningssoftware.
• Tomme felter er ikke tilladte (se side 51).
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5.8.2 Transversal profilform

Transversal profilform

Varian 120 (Standardbestrålingstilstand): MLC-feltopsætning til profilmålinger (X- og Y-retning)

Figur 21  

Åbne blade:
Blad nr.: 21-22, 27-34, 37-44

Lukkede blade

IEC 1217 bladposition -35 mm og +65 mm -85 mm

Transversal profilform
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6 MONTE CARLO:
ALGORITME

6.1 Introduktion til Monte Carlo-algoritmen

Generel oversigt

Den følgende beskrivelse giver et overblik over de fysiske egenskaber, der ligger til grund for
Brainlab Monte Carlo (MC)-algoritmen. Formålet er at gøre det muligt for brugeren at arbejde med
softwaren, at forstå hvordan MC-algoritmen fungerer, og at forstå betydningen af MC-
brugervalgmuligheder. For yderligere oplysninger om MC-teknikkerne generelt og XVMC i
særdeleshed henviser vi til de publikationer, som er anført på side 157.
Nye cancerbehandlingsteknikker såsom IGRT og VMAT muliggør mere nøjagtige
dosisadministrationer i målvolumen og en forbedret kontrol over de normale vævskomplikationer.
Der kræves en nøjagtig dosisudregning for at sikre kvaliteten i de forbedrede teknikker.
Konventionelle dosisudregningsmetoder, såsom Pencil Beam-algoritmen, er af høj kvalitet i
regioner med homogent væv, f.eks. i hjernen. Men ved behandlinger i hoved og nakke elle i
thorax-regionerne, dvs. i regioner der består af knogle, blødt væv og lufthulrum, kræves der en
forbedret nøjagtighed. Pencil Beam-algoritmen er for eksempel kendt for at overvurdere dosen i
målvolumenen ved behandling af små lungesvulster, fordi Pencil Beam-algoritmen udregner
dosen ved at skalere Pencil Beam-dosisfordelingskernerne i vand for at tage heterogenieteterne i
betragtning. Denne metode har nøjagtighedsbegrænsninger i disse regioner. MC-
dosisudregningsalgoritmer, på den anden side, giver mere nøjagtige resultater, især i heterogene
regioner.

Anvendelse af Monte Carlo i radioterapi

I radioterapi anvendes MC-teknikker til at løse transportproblemet i forbindelse med
ioniseringsbestråling i den menneskelige krop. Her nedbrydes bestrålingen i enkelte
kvantepartikler (fotoner, elektroner, positroner). Bevægelsen af disse partikler gennem
bestrålingsenheden og humane væv simuleres ved at tage de forskellige komponenters materielle
egenskaber, som findes i det lineære acceleratorhoved og vævegenskaber i hvert
volumenelement (voxel) i betragtning. Fotonerne, elektronerne og positronerne interagerer med
elektronerne i de atomare skaller og det elektromagnetiske felt i atomkernen. Dette kan forårsage
ioniseringstilfælde. De tilhørende interaktionsegenskaber er baseret på kvantefysiklovene. For det
lineære acceleratorhoved kan disse egenskaber udregnes ved at anvende den kendte atomare
sammensætning af de forskellige komponenter; for patienten kan de udregnes baseret på CT-
billederne og Hounsfield-enheden i hver voxel. Interaktionsegenskaberne vises som total og som
differentielle tværafsnit. De totale tværafsnit karakteriserer interaktionsmulighederne for en partikel
med en given energi i et medie med en definitiv atomisk sammensætning. Differentielle tværafsnit
karakteriserer sandsynlighedsfordelingsfunktionerne for generationen af sekundære partikler med
endelige sekundære partikelparametre, såsom energi- og spredningsvinkel. De tilfældige tal i en
MC-simulering er påkrævede for at sample de specifikke parametre fra disse
sandsynlighedsfordelingsfunktioner.
En mere dybdegående introduktion til alle forhold, som er forbundet med klinisk implementering af
Monte Carlo-baseret ekstern strålebehandlingsplanlægning, findes i gennemgangen af Reynaert
et al (2007) eller AAPM Task Group Report No 105 (2007).
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6.1.1 Brainlab’s Monte Carlo-algoritme

Baggrund

Brainlabs Monte Carlo-algoritme er baseret på X-ray Voxel Monte Carlo-algoritmen, som blev
udviklet af Iwan Kawrakow og Matthias Fippel (Kawrakow et al 1996, Fippel et al 1997, Fippel
1999, Fippel et al 1999, Kawrakow og Fippel 2000, Fippel et al 2003, Fippel 2004).

Brainlab’s Monte Carlo-algoritme

De tre komponenter i Brainlab’s MC-algoritme:

Figur 22  

Brainlabs MC-algoritme består af tre hovedkomponenter. Den første komponent anvendes som
partikelkilden. Den modellerer den øvre del af det lineære acceleratorhoved (kilde, primær
kollimator, udfladningsfilter) og genererer fotoner såvel som kontaminantelektroner fra den
tilsvarende fordeling. Partiklerne overføres derefter til den anden komponent, modellen for
kollimatorsystemet. Afhængigt af feltkonfigurationen absorberes partiklerne, spredt eller sendt
gennem kollimatorsystemet uden interaktion. De overlevende partikler overføres til patientdosis-
udregningsmaskinen. I denne tredje komponent, simuleres stråletransporten gennem
patientgeometrien og dosisfordelingen udregnes. I følgende afsnit karakteriseres de tre
komponenter i Brainlab’s MC-algoritme i yderligere detaljer.

Brainlab’s Monte Carlo-algoritme
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6.2 Virtuel energipåvirkningsmodel (VEFM)

Baggrund

Målets geometri, udfladningsfiltret og den primære kollimator ændrer sig ikke når feltets form
ændrer sig. Det kan derfor antages, at faserummet for fotoner og ladede partikler ovenover
kæberne og multiblad-kollimatorerne (MLC) er uafhængigt af feltkonfigurationen. For at modellere
dette faserum, anvendes en Virtuel energipåvirkningsmodel (VEFM). Med nogle udvidelser er
denne model baseret på arbejde af Fippel et al (2003).

Geometriparametre

VEFM’en består af to eller tre fotonkilder med todimensionelle Gaussiske forme og en ladet
partikels (elektron) kontaminationskilde. Fotonkilderne modellerer Bremsstrahlung-fotoner skabt i
målet og Compton-fotoner spredt af den primære kollimator og udfladningsfiltermaterialer. Der
kræves forskellige parametre til fotonkilderne. Eksempel: Enten vurderes afstanden fra kilderne til
den nominelle stråles fokus, eller den tages fra de tekniske oplysninger, der stilles til rådighed af
producenten af den lineære accelerator. De Gaussiske bredder (standardafvigelser) såvel som
fotonkildernes relative vægt justeres ved hjælp af målte dosisfordelinger i luften. Yderligere
hornkorrigeringsparametre justeres også ud fra disse målinger. De modellerer afvigelser i
stråleprofilen ud fra en ideal flad profil.

Energiparametre

VEFM kræver også oplysninger om fotonenergispektret såvel som fluensen i ladet
partikelkontamination ved patientoverfladen.
Oplysningerne udledes fra en målt dybdedosiskurve Dmeas(z) i vand for referencefeltstørrelsen
(feltstørrelse anvendt for denne dosis-overvågningsenhedskalibrering).
Kurven Dmeas(z) anvendes til at minimere den kvadrerede forskel i forhold til en beregnet
dybdedosiskurve Dcalc(z). Baseret på modelantagelserne udregnes Dcalc(z) som:

Dcalc z( ) wγ p E( )Dmono E z,( ) Ed
Emin

Emax

 weDe z( )+=

Sættet af monoenergiske dybdedosiskurver Dmono(E, z) i vand kan udregnes ved hjælp af hele
MC-systemet og de geometriske strålemodelparametre afledt efter, at de målte profiler er justeret i
luft.

Energiparameterområde

Sættet skal udregnes for en tabel med energier, der strækker sig fra spektrets minimumenergi
Emin op til en energi, som er lidt større end maksimalenergien Emax. Dette gør det muligt for os
også at bruge Emax som et justeringsparameter. I modsætning til den oprindelige afhandling
(Fippel et al 2003), modellerer vi energispektrummet p(E) som:

p E( ) N 1 lE–( )exp–( ) bE–( )exp= Emin E Emax≤ ≤

Denne funktion kan sammenlignes med spectra udregnet ved hjælp af EGSnrc (Kawrakow 2000)
og BEAM (Rogers et al 1995), især i lavenergiregionen.
De ledige parametre l, b og normaliseringsfaktoren N skal tilpasses. For Emin og Emax tager vi
normalt faste værdier, men det er også muligt at justere dem, fordi spektrets maksimale energi til
tider kan adskille sig fra den nominelle fotonenergiindstilling i MV. Parametret wɣ er den totale
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vægt af alle fotonkilder. Det udregnes som wɣ = 1 - we, hvor we er vægten af
elektronkontaminationskilden. Parametret we justeres også ved hjælp af den målte dybdedosis i
vand og formlen på Dcalc(z).
Det kræver dybdedosis-MC-beregningen for en ren elektronkontaminationskilde i vand De(z).
Fordi hovedparten af elektroner udspringer i udfladningsfiltret, antages det af elektronkildens
placering er filtrets underside. Energispektret for elektroner vurderes via en eksponentiel fordeling
som beskrevet af Fippel et al (2003).

Monte Carlo og Pencil Beam

Under ibrugtagningsproceduren indskrives alle parametre (faste og justerede) til en dosisprofil-fil.
Filen linkes derefter til maskinprofilen for den tilhørende lineære accelerator. Den linkes også til
dosisprofilen for Pencil Beam-algoritmen. Dette betyder, at MC-dosisudregningsalgoritmen ikke
kan anvendes uden pencil-beam-algoritmen. Dette er en begrænsning, men er blevet
implementeret i Brainlab RT-behandlingsplanlægningssoftwaren på grund af tre store fordele:
• Den gør det muligt for brugeren at krydstjekke resultaterne ved hjælp af to næsten uafhængige

dosisudregninger.
• Den giver en gnidningsløs overgang from klinisk erfaring (protokoller) baseret på Pencil Beam-

dosisudregninger til en mere nøjagtig erfaring baseret på Monte Carlo-dosisudregninger.
• Den hurtigere Pencil Beam-algoritme kan anvendes til den mellemliggende

planlægningsproces. Senere kan brugen skifte til Monte Carlo for at finjustere
behandlingsplanen.

Ibrugtagning af MC-dosisudregningsalgoritmen kræver derfor ibrugtagning af Pencil Beam-
algoritmen.
Inden MC-dosisprofilen anvendes klinisk, skal den valideres imod målte dosisfordelinger og
outputfaktorer (spredning) i et homogent vandfantom. Vi henviser til Monte Carlo
grunddatamåleinstruktionerne for yderligere oplysninger om disse data.

Virtuel energipåvirkningsmodel (VEFM)
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6.3 Modellering af kollimatorsystemet

Indspændingskæber

Komponenterne i kollimatorsystemet (kæber og MLC) modelleres på forskellige måder. Rektanglet
angivet af positionerne for begge kæbepar anvendes til at definere sampling-rummet for de
oprindelige partikler. Dette betyder at kun fotoner og elektroner genereres gennem
kæbeåbningen. Med andre ord, MC-algoritmen antager at kæberne blokeres helt. Fejlen i denne
antagelse vurderes til at være mindre end 0,5 % på grund af kæbetykkelsen og dæmpningen af
kæbematerialet. Desuden er strålen også blokeret af MLC’en, hvilket medfører en yderligere
reduktion af fotonfluensen udenfor strålegrænserne. Fordelen ved denne tilgang er at den sparer
beregningstid. Simuleringen af fotonrystelser som absorberes indenfor kæbematerialet ville være
spild af beregningsressourcer og ville ikke synderligt påvirke beregningens nøjagtighed.

MLC-bladdesign

Forskellige MLC-bladdesigns:

① ② ③

④ ⑤ ⑥

Figur 23  

Nr. Komponent

① Ideel MLC (ingen lækagestråling)

② Vippede blade (Siemens)

③ Trin-design (Elekta)

④ Fjer-og-not-design (Varian)

⑤ Varian Millennium

⑥ Brainlab m3

Kun 4 bladpar per MLC er repræsenteret.

MLC-simulering

Afhængigt af MLC-typen tager MLC-modellen den korrekte tykkelse af MLC, bredden af bladene,
bladenes materiale, de afrundede bladspidser (hvis tilgængelige) samt det korrekte fjer-og-not-
design (se figuren ovenfor).

MLC-simuleringsalgoritme

Algoritmen bag disse modeller er baseret på arbejdet udgivet af Fippel (2004). Det er en komplet
MC-geometrisimulering af fotontransporten. Den tager Compton-interaktioner,
parproduktionsevents og fotoelektriske absorptioner i betragtning. Primære og sekundære
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elektroner simuleresved hjælp af kontinuerlig hastighedsaftagende approksimering. Med denne
tilgang defineres geometrierne ved virtuelt at anbringe flader og cylinderoverflader i 3D-rummet.
Fladerne (og overfladerne) definerer grænserne mellem regioner af forskelligt materiale. For
MLC’er består regionerne generelt af en tungstenlegering og luft. For disse materialer, anvendes
der foton-tværsnittabeller forudberegnet med computerkoden XCOM (Berger og Hubbell 1987)
såvel som elektron-stopping-power og områdetabeller forudberegnet med ESTAR-softwaren
(Berger 1993). Partikel-raytracing-algoritmen er baseret på bitmasker og bitmønstre til at
identificere regionindekserne. Som en udvidelse af den oprindelige artikel er der blevet
implementeret yderligere MLC-modeller.

Fastlæggelse af bladpositioner

Brainlab RT-behandlingsplanlægningssoftwaren definerer den nominelle bladposition i
isocenterplanet. Den reelle bladposition, som MC-algoritmen kræver, beregnes ud fra den
nominelle position med antagelse af en lysfeltkalibrering i de fleste tilfælde. For en MLC med
afrundet bladspids, betyder dette, at bladet berører den lige linje mellem det nominelle fokus og
den nominelle bladposition. På denne måde bliver den lige linje en tangent af bladspidskurven.
For så vidt angår Elekta Agility MLC’en, baseres beregningen af de rigtige bladpositioner omvendt
på en kalibrering af det radiologiske felt. Det kræver et yderligere bladskift i forhold til
lysfeltkalibreringen.
Bladpositioner for lukkede bladpar fastlægges på anden vis. I tilfældet af lukkede bladpar, går den
lige linje mellem det nominelle fokus og den nominelle bladposition direkte gennem bladspidsens
endepunkt. Denne adfærd er blevet implementeret for at undgå luftmellemrum mellem
modsatliggende bladspidser hvis bladparret er lukket langt off-axis.

Modellering af kollimatorsystemet
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6.4 Værktøj til beregning af MC-patientdosis

Baggrund

MC-algoritmen til at simulere transport af fotoner og elektroner gennem menneskeligt væv er
baseret på udgivelserne af Kawrakow et al (1996), Fippel (1999), Kawrakow og Fippel (2000). Det
er en sammenfattet historikalgoritme med kontinuerlig grænsekrydsning der simulerer transporten
af sekundære og kontaminante elektroner. Den tager deltaelektroner (frie sekundære elektroner
skabt under elektron-elektron-interaktioner) og Bremsstrahlung-fotoner i betragtning og simulerer
dem. For MC-fotontransportsimulationer, tages Compton-interaktioner, parproduktionsevents og
fotoelektroniske absorptioner i betragtning. Der er en række variance-reduktionsteknikker, såsom
elektronhistorikgentagelse, multipel fotontransport eller Russisk Roulette, som gør
dosisberegningen markant hurtigere sammenlignet med Mc-koder til generelt formål, f.eks.
EGSnrc (Kawrakow 2000). MC-partikelhistorikkerne kan køre parallelt, og derfor drager koden
fordel af at anvende maskiner med flere processorer. Gantry-rotationer (statisk og dynamisk)
simuleres kontinuerligt. Denne funktion er en stor fordel sammenlignet med andre algoritmer
såsom Pencil Beam, da de behøver diskrete gantry-positioner til at modellere rotationen.

Massetæthedsberegning

MC-simulationer kræver kendskab til fotontværsnit samt elektronkollision og bestrålingsstopkraft.
Generelt set kan disse parametre beregnes, hvis vævets atomare sammensætning er kendt for
hver voxel. HU-tal står til rådighed fra CT-billederne. Men der udføres ingen kortlægning mellem
HU og bestemte vævstyper, idet forholdet mellem HU og den atomare sammensætning ikke er
unik. Det vil sige, forskellige vævstyper har den samme HU. Derfor kan det forårsage fejl, hvis den
atomare sammensætning i en bestemt voxel fastlægges ved hjælp af HU, som kun er målt ved
hjælp af CT-scanning.
I stedet anvender Brainlab Monte Carlo en anden metode baseret på CT-kalibreringskurven.
Omregningstabellen for forholdet mellem HU og elektrondensitet (ED) omregner CT-specifikke
HU-værdier til vævsspecifikke ED-værdier. ED-værdierne baserer sig på vand. MC-algoritmen
konverterer internt disse ED-værdier til alle andre parametre, som skal bruges til MC-beregninger.
Det drejer sig f.eks. om massetæthed, fotontværsnit og elektronernes stop- og spredningskraft.
Disse omregninger udføres direkte. Dvs. uden det mellemliggende trin til beregning af den
atomiske sammensætning. De publikationer om VMC/XVMC, som der henvises til på side 157,
indeholder yderligere oplysninger om denne metode.
Hvis massetætheden ρ er kendt i en specifik voxel, kan det totale tværsnit for f.eks. Compton-
interaktioner μc(ρ, E) for et foton med energien E beregnes som:

μC ρ E,( ) ρ
ρW
------- fC ρ( ) μC

W E( )=

Funktionen μcw(E) er det tabeldefinerede Compton-tværsnit i vand, ρw er massetætheden af vand,
og funktionen fc(ρ) er en justeringsfunktion baseret på analyse af ICRU-tværsnitsdata for
kropsvæv (ICRU 1992). Faktoriseringen som funktion, der kun afhænger af ρ, og en anden
funktion, der kun afhænger af E, er en tilnærmelse. Men dataene fra ICRU Report 46 (1992)
antyder at denne approksimering er mulig for humant væv.

Advarsel
I visse tilfælde repræsenterer CT-scannerens HU-værdier ikke de reelle egenskaber for et
materiale (f.eks. massetæthed og materialesammensætning). Det kan medføre en unøjagtig
dosisudregning for ikke-humant vævsmaterialer (f.eks. implantater).
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Compton-tværsnitsforholdet

Figur 24  

Illustrationen foroven viser Compton-tværsnitsforholdet vs. massetæthed for alle materialer i ICRU
Report 46 (tværsnit). Linjen repræsenterer en fit i forhold til disse data. Denne funktion anvendes
af MC til at beregne Compton-tværafsnitte.
Linjen i figuren ovenfor repræsenterer en tilpasning til disse data. Den udregnes som:

fc ρ( )
0.99 0.01ρ /ρw, ρ ρw≤+

0.85 0.15 ρ ρw⁄ , ρ ρw≥+



≈

Denne fit-funktion anvendes af MC til at beregne Compton-tværafsnittet. Der er nogle materialer
med afvigelser mellem det faktiske tværafsnitforhold og fit-funktionen på op til 1,5 %. Men dette er
materialer såsom galdesten eller urinsten. Desuden er den korrekte elementære sammensætning
i et givent voxel ukendt. Kun HU-nummeret er kendt, og forskellige materialesammensætninger
kan føre til samme HU. Derfor har HU-nummeret nogen usikkerhed som overlapper usikkerheden
af fit-funktionen på denne måde. Påvirkningen af HU-nummerets usikkerhed på Monte Carlo
udregnede dosisfordelinger er blevet debatteret i litteraturen (Vanderstraeten et al 2007).
Lignende fit-funktioner eksisterer til at beregne parproduktionen og de fotoelektriske tværsnit
såvel som elektronkollisionen og bestrålings-stoppekraften. Deres afhængighed af
massetætheden adskiller sig selvfølgelig fra fc(ρ).
Funktionen fc(ρ) bruges også til at omregne massetætheder ρ til elektrondensiteter ne og
omvendt. Forholdet defineres som:

ne ne
W ρ
ρw
------ fC ρ( )=

Hvor new er elektrondensiteten af vand.

Værktøj til beregning af MC-patientdosis
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6.5 MC-parametre

Baggrund

Brugeren af softwaren kan påvirke MC-dosisberegningsnøjagtigheden, dosisberegningstiden og
dosisresultattypen. Det kan gøres ved hjælp af de MC-parametre, der stilles til rådighed af
Brainlab RT Elements. Der er tre parametre:
• Rumopløsning (i mm)
• Statistisk usikkerhed (i %)
• Dosisresultattype (dosis til medium eller dosis til vand)

Der henvises til softwarebrugervejledningen i det tilsvarende Brainlab Element for oplysninger om,
hvilken option der kan justeres, og hvordan den kan ændres.

Rumopløsning

Rumopløsningen definerer størrelsen af den interne MC-dosisberegningsmatriks. Dette betyder
dog ikke at den endelige MC-matriksstørrelse er præcis lig med parameterets værdi. MC-voxel er
konstrueret ved at kombinere et heltal antal pixel from den oprindelige CT-kubus. Derfor er
voxlernes endelige størrelse kun ca. lig med værdien af rumopløsningsparameteret. De kan også
være forskellige for de 3 rumopløsninger. Desuden kan de ikke være mindre end de oprindelige
pixel-størrelser. Valget af dette parameter påvirker beregningstiden kraftigt. Ved at reducere dette
parameter med en faktor på 2 kan beregningstiden øges med en faktor på godt 6.
Rumopløsningen er begrænset til et programafhængigt værdiområde. MC-dosisberegninger for
små svulster bør udføres med en rumopløsning på 1-2 mm.

Statistisk usikkerhed

Det statistiske usikkerhedsparameter skønner det antal partikelhistorikker, der er nødvendige for
at opnå denne usikkerhed pr. behandlingselement (stråle eller bue) i % af det
behandlingselements maksimale dosis. Fordi alt her er normaliseret pr. stråle eller bue, kan den
endelige usikkerhed i PTV være mindre. Hvis vi f.eks. har 5 overlappende buer i PTV’en, og hver
bue beregnes med 2 % statisk usikkerhed, er den statiske usikkerhed i PTV’en godt 1 %.
I de ikke-overlappende regioner forbliver den 2 %. Den statistiske usikkerhed pr. voxel falder med
et stigende antal historikker Nhist som:

1 Nhist( )

dvs. den statistiske usikkerhed kan reduceres med en faktor på 2, hvis antallet af historikker øges
med en faktor på 4. Beregningstiden øges derfor også med en faktor på 4. Standardindstillingen
afhænger af programmet.
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Dosisresultattype

①

②

Figur 25  

MC-algoritmen muliggør beregningen af to forskellige dosistyper, dosis til medium og dosis til
vand. Overvej ét volumenelement (voxel) i MC-udregningsgitteret (①) for at illustrere forskellen.
Størrelsen på én voxel fastsættes af CT-pixel-størrelsen og CT-skivetykkelsen samt
rumopløsningsparameteret (se ovenfor). Én voxel kan for eksempel være så lille som 1,0 mm³.
Under en MC-simulering beregnes energi absorberet pr. voxel (dvs. rumsimuleringsopløsningen
udregnes efter voxelstørrelsen). Biologiske strukturer (f.eks. celler) kan imidlertid være meget
mindre. I volumenelementeksemplet ovenfor repræsenteres en celle af det lille ovale hulrum (②).
Ved at bruge standardindstillingen Dose to medium opdeles den energi, der absorberes i voxlen,
af voxlens masse for at udregne energidosen. Denne energidosis svarer til energidosen i cellen,
hvis cellen er lavet af de samme væv som hele voxlen.
Situationen ændrer sig, hvis vævstypen i cellen er forskellig fra gennemsnitsvævet i voxlen (f.eks.
en knoglemarvscelle omgivet af knoglevæv). Knoglevævets højere massetæthed forårsager en
større fluens af sekundære elektroner, der krydser blødvævscellen. Som følge deraf øges
energidosen i cellen sammenlignet med gennemsnitsdosen i voxlen. Denne situation kan
modelleres ved hjælp af MC-algoritmen, hvis der vælges Dose to water i stedet for Dose to
medium. Dosis til vand betyder energi absorberet i et lille hulrum med vand divideret med massen
af hulrummet, hvorimod noget væv (f.eks. knogle) omgiver hulrummet.
Forholdet mellem dosis til vand, Dw, og
Dosis til medie, Dm, beregnes ved at:

med

som den ubegrænsede elektronmassekollision, der stopper kraftforholdet for vand til det for
mediet som gennemsnit af spektret for fotonstrålen. Forholdet er ca. 1,0 for blødt væv med en
massetæthed på ca. 1,0 g/cm³. Det øges med op til ~1,15 for knoglevæv med en massetæthed på
op til 2,0 g/cm³.
Der er derfor ingen synlig forskel på dosis til medium og dosis til vand for de fleste menneskelige
blødvævstyper. Men dosis til vand kan være op til 15 % større sammenlignet med dosis til

MC-parametre
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medium for knoglevæv (AAPM 2007). Dose to water skal vælges, hvis det ønsker at kende
dosen i blødvævshulrum indesluttet i en knoglestruktur. Dose to medium skal beregnes, hvis
brugeren ønskes at kende den gennemsnitlige dosis inden for hele voxlen.

Monte Carlo-begrænsninger

Advarsel
Nøjagtigheden i Monte Carlo-dosisberegningen afhænger af den definerede statistiske
usikkerhed. Denne værdi der anvendes til den endelige behandlingsplangodkendelse skal
være så lav som mulig og ikke højere end 2 %. Det skal holde for øje at den statistiske
usikkerhed defineres relativt til den højeste dosis pr. behandlingselement (stråle eller bue).
Som konsekvent er unøjagtigheden af dosisværdierne inden i OAR’er i lavdosisregionen
højere relativt til den maksimale dosis inden i OAR’en.

Advarsel
En oversigt over begrænsningerne ved generel dosisberegning for mindre
behandlingsfelter findes i side 153. Hvis disse begrænsninger ignoreres, kan det resultere
i, at den beregnede dosis afviger mere end 10 % fra den faktiske dosis.
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7 MONTE CARLO: GENEREL
STRÅLEDATAMÅLING

7.1 Indledning

Formålet med dette kapitel

Dette kapitel beskriver de målingsteknikker, der anbefales til indsamling af de stråledata, der
kræves til dosisudregning ved anvendelse af Brainlab Monte Carlo-algoritmen. Udover generelle
instruktioner indeholder dette kapitel også specifikke oplysninger såsom MLC- og
kæbefeltstørrelser, som skal anvendes til målingerne.

Ibrugtagning af en lineær accelerator

Inden ibrugtagningen af den lineære accelerator, skal de nationale eller internationale
anbefalinger vedrørende ibrugtagning af en lineær accelerator gennemgås (f.eks. AAPM TG-106
Report):
Denne rapport indeholder retningslinjer og anbefalinger om korrekt udvælgelse af fantomer og
detektorer, opsætning af et fantom til indsamling af både scannings- og ikke-scanningsdata,
procedurer til indhentning af specifikke foton- og elektronstråleparametre og metoder til at
reducere målingsfejl (< 1 %), stråledatabehandling og detektorstørrelseskonvolution med henblik
på nøjagtige profiler. De procedurer, der beskrives i denne rapport, er beregnet til at hjælpe en
kvalificeret læge til enten at måle et komplet sæt stråledata, eller til at verificere et delsæt af data
inden første brug, eller til regelmæssige kvalitetssikringsmålinger (Das et al 2008).

Definitioner og forkortelser

Begreb Forklaring

CAX Central Axis (Centralakse)

Linac Lineær accelerator

MLC Multileaf Collimator (Multiblad-kollimator)

PDD Procentdybdedose

SID Source-Isocenter Distance (Kilde-til-isocenter-afstand) (1.000
mm)

SSD Source-Surface Distance (Kilde-til-overflade-afstand)

Forudsætninger

Monte Carlo-dosisudregningsalgoritmen kan ikke anvendes uden Pencil Beam-algoritmen.
Ibrugtagning af Monte Carlo-dosisudregningsalgoritmen kræver derfor ibrugtagning af Pencil
Beam-algoritmen. For yderligere oplysninger, se side 65.
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Målingernes formål

Alle målte data i vand og luft anvendes ikke direkte under Monte Carlo-dosisudregning.
Målingerne i luft anvendes midlertidigt under databearbejdningen. De er hovedsageligt påkrævet
for at tilpasse afvigelser fra en ideel flad profil (horn osv.) og for at fastlægge form og vægt for de
forskellige fotonkilder. Volumeneffekt der skyldes kammeret størrelse, herunder
opbygningshætten af messing, tages i betragtning under denne tilpasning. Parametrene, der
påvirker størrelserne af fotonkilderne og profil-penumbrabredderne, tilpasses ikke ved hjælp af i-
luft-målinger; de justeres ved hjælp af smalle feltprofilscanninger for SSD = 900 mm i vand.
Parametrene i energispektrummet og vægten af elektronkontaminationskilden tilpasses ved hjælp
af SSD = 1.000 mm, 100 x 100 mm² dybdedosiskurve i vand. Dosis-/MU-kalibreringen justeres
også ved at anvende den absolutte dosis for dette felt. Alle SSD = 900 mm data (herunder den
absolutte dosis) anvendes til sammenligning med fantomdosisberegninger, dvs. til at verificere
den endelige hovedmodel for den lineære accelerator. Resultaterne fra sammenligningen plottes i
en PDF-fil. Sammen med den tilpassede parameterfil (kaldet Monte Carlo Dose Profile) modtager
brugeren denne PDF-fil til gennemgang.

Målingsnøjagtighed

Målingerne specificeret i denne brugervejledning er tilstrækkelige til at opnå den specificerede
nøjagtighed i Brainlab’s dosisalgoritmer. Hvis det ønskes at forbedre nøjagtigheden i
dosisudregningen, skal målingerne udføres med stor nøjagtighed, de skal gentages, hvorefter de
bedste resultater (f.eks. mindst støj) udvælges og gennemsnitsberegnes. En forøgelse i
feltstørrelse, dybde eller radialretning, som er finere end anbefalet, er ikke forbudt, men vil ikke
forbedre dosisnøjagtigheden markant.
For nøjagtige resultater skal den lineære accelerator og den motordrevne vandtank opsættes med
stor nøjagtighed. Midterstråleaksen skal være præcist vertikal, dvs. ortogonal til vandoverfladen.
Detektorbevægelsesretningen skal flugte præcist med vandoverfladen og med midterstråleakslen
i hvert tilfælde.
Husk, at detektorens følsomhed afhænger af detn liggeretning. Du skal henholde dig til
specifikationerne og anbefalingerne der gives af producenten af dit dosimetriudstyr.

Advarsel
Nøjagtigheden i alle Brainlab’s dosisalgoritmer er direkte afhængig af nøjagtigheden og
området for stråledatamålinger. Det skal sikres, at stråledatamålingen dækker området for
feltstørrelser og dybder, som skal anvendes i den efterfølgende behandlingsplanlægning.
Dette er især tilfældet for målinger af spredningsfaktorerne, radialprofilerne og
dybdedosen.

Verificering af stråleprofil

Det er hospitalslægens ansvar at udføre korrekt verificering af alle nyoprettede eller modificerede
stråleprofiler (maskinprofil). Dette skal indebære end-to-end-test af enhver behandlingsmodalitet
og behandlingstilstand, som skal anvendes klinisk. Du bør altid konsultere relevante nationale
eller internationale anbefalinger om QA (f.eks. IAEA TRS-430).

Ansvar

Når målte data sendes til Brainlab, har Brainlab ingen mulighed for at verificere korrektheden af:
• data, der modtages fra en bruger,
• data, der sendes tilbage til en bruger.

Feedback eller anbefalinger fra Brainlab på grundlag af modtagne data afhænger af dataenes
korrekthedsgrad. Hvis modtaget data er blevet bearbejdet af Brainlab og returneret til brugeren, er
det ingenlunde garanti for at de returnerede data er korrekte. Brugeren er helt og holdent
ansvarlig for at verificere at dataene returneret af Brainlab er korrekte og er også fuldt ansvarlig
for at verificere at feedback eller anbefalinger fra Brainlab er korrekte. Brugeren skal validere at
data returneret af Brainlab er sikre og effektive inden der udføres patientbehandling. Fordi

Indledning
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Brainlab har bearbejdet visse data, betyder det ikke at brugeren kan fraskrive sig det overordnede
ansvar i forhold til korrektheden af den endelige stråleprofil.
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7.1.1 Anbefalet udstyr

Udstyr

Komponent Forklaring

Motordreven
vandtank

Anvend en motordreven vandtank med en tilstrækkelig størrelse: Tanken bør
gå mindst 50 mm ud over alle fire sider af den målte feltstørrelse ved målin-
gens dybde. Den bør også gå mindst 50 mm ud over den maksimale måle-
dybde. Ved en standardfeltstørrelse på 400 x 400 mm2 og en dybde på op til
350 mm kræves et fantom med et basisareal på mere end 500 x 500 mm2

og en vanddybde på mindst 400 mm.

Kalibreret kam-
mer

Anvend et kalibreret kammer: Et cylindrisk ioniseringskammer med en hul-
rumvolumen på mindst 0,125 cm3 og maks. 0,6 cm3. Det effektive målepunkt
beregnes ud fra gyldige internationale dosimetri-standarder (f.eks. IAEA
TRS-398) og de dertilhørende anbefalinger fra detektorens producent.

Ioniseringskam-
mer

Anvend et ioniseringskammer: Et cylindrisk ioniseringskammer med en hul-
rumvolumen på 0,125 cm3 eller mindre. Det effektive målepunkt beregnes ud
fra gyldige internationale dosimetri-standarder (f.eks. IAEA TRS-398) og de
dertilhørende anbefalinger fra detektorens producent.

Højopløsningsde-
tektor

Der kræves en meget lille detektor til højopløsningsprofilmålinger og dosime-
tri af små felter. Brainlab anbefaler, at man anvender en uskærmet stereotak-
tisk diode eller en enkelt krystaldiamantdetektor.

Lille opbygnings-
hætte

Anvend en lille opbygningshætte fremstillet af messing eller lignende masse-
tæthed til målinger i luft. Opbygningshættens tykkelse:

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.≈≈

Anbefalet udstyr
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7.2 Koordinatsystemer

Baggrund

Målingerne beskrevet i dette dokument er baseret på koordinatsystemet illustreret forneden.
• Alle længdeenheder er angivet i mm.
• For alle målinger skal kollimatorvinklen og gantry-vinklen begge indstilles til 0°.
• Der henvises til den specifikke tjekliste for MLC’en (se side 119).

Koordinatsystem

①

②

Figur 26  

Nr. Komponent

① Målinger i luft

② Målinger i vand

Sådan forstår man koordinatsystemet

Koordinatsystemet svarer til det faste system i IEC 1217, men roteret med 180° omkring X-akslen,
dvs. Y- og- Z-punkterne i modsatte retninger.

Måling Forklaring

Luft

For alle målinger i luft, befinder koordinatsystemets udspring sikke ikke i iso-
centret, men i det nominelle fotonkildepunkt i målet, dvs. i en afstand på SID
væk fra isocentret som angivet foroven. Dette betyder, at Z-koordinaterne for
alle målinger i luft (især Z-profilerne) skal specificeres som afstand til kilde-
punktet (fokus) i millimeter.

Vand

Ved målinger i vand er koordinatsystem en smule anderledes. Her befinder
udspringet sig ved vandfantomets overflade, dvs. at dybdedosiskurver måles
som dosis per dybde i vand i millimeter. X-, Y-, og Z-retninger forbliver de
samme. Disse retninger er uafhængige af MLC’ens monteringsretning. Med
andre er MLC’er med blade der bevæger sig i X-retning, og MLC’er med bla-
de der bevæger sig i Y-retning mulige.
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7.3 Datakorrigering

Baggrund

Begrænset datakorrigering er tilladt for at eliminere små fejl under indhentning af måledata. Men
sådanne korrigeringer skal udføres med forsigtighed. Det er altid bedre at undgå korrigeringer ved
at måle data, som ikke behøver at blive modificeret.
For eksempel, for at tage midterakselafvigelser i forårsaget af målefejl i betragtning, er det nyttigt
af flytte profilerne i den tilsvarende off-axis-afstand.
Det kan også være nyttigt at symmetrisere de målte profiler da justeringsalgoritmen antager
symmetriske profiler. Det er altid bedre hvis acceleratoren kan producere symmetriske (eller
næsten symmetriske) og flade profiler.
Symmetrisering bør ikke udføres, før profilerne er blevet centreret (hvor midterakselafvigelser
tages i betragtning).

Dataformat

Alle målte data (i vand og luft) skal indtastes i Monte Carlo Raw Data-tilstanden i Physics
Administration, som stilles til rådighed af Brainlab. De resulterende filer (med filtypenavnet
*.xmcdat), der indeholder det komplette måledatasæt per fotonenergi, skal sendes til
radio.physics@brainlab.com.

Datakorrigering
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7.4 Måling af stråledata i luft

Ioniseringskamre

Anvend et ioniseringskammer med en opbygningshætte af messing (eller lignende materiale) til at
måde X-, Y- og Z-profiler i luft for alle fotonenergier og forskellige feltstørrelser. Feltstørrelserne for
MLC’en er dokumenteret i den tilhørende tjekliste.

Opbygningshætte

Hovedformålet med opbygningshætten i messing under i-luft-scanningerne er at fjerne elektroner
på den lineære accelerators hoved fra målesignalet. Derfor skal hættens tykkelse være større end
disse elektroners maksimale rækkevidde.
På den anden side reduceres rumopløsning i i-luft-profilscanningerne og volumengennemsnit er
fakta, der påvirker de målinger af in-air-output for små felter; dette skyldes den større
vægtykkelse. Formlen på side 112 skal derfor ses som et kompromis mellem begge krav. Hvis en
opbygningshætte der henholder sig til denne anbefaling ikke er tilgængelig, kan man anvende en
hætte med en større tykkelse, da fjernelsen af elektronkontamination er vigtigere en
rumopløsning.

MLC og kæbefeltformer

Om muligt, bør kun kæberne kollimere felterne (dvs. MLC-bladene bør være helt trukket ud). Hvis
dette ikke er muligt (f.eks. for Elekta MLC’er), skal MLC’en anvendes som et par kæber. For en
lineær accelerator med kun en MLC (ingen kæber; f.eks. MHI) skal MLC’en anvendes til
feltkollimation.
Angiv altid den korrekte MLC og kæbefeltform for hver af feltstørrelserne, som kan specificeres
ved hjælp af MLC- og kæbefeltstørrelsesindstillingerne i filen Monte Carlo Raw Data (*.xmcdat).
Indstil MLC- eller kæbefeltstørrelsen til 400 mm, hvis den tilsvarende X- eller Y-enhed er
utilgængelig eller helt trukket ud.
Følgende data skal måles:
• Z-profil (dybdedosis) ved midterakslen (X = Y = 0) fra ca. Z = 850 til Z = 1.150 (Z = 0: svarer til

fotonkildens nominelle fokus)
• 3 X-profiler for Y = 0 og Z = 850, Z = 1.000, Z = 1.150
• 3 Y-profiler for X = 0 og Z = 850, Z = 1.000, Z = 1.150
• I-luft-outputfaktorer ved Z = 1.000 for alle feltstørrelser normaliseret efter ét af felterne, normalt

feltet på 100 x 100 mm²

Stråledata uden målinger i luft

Ibrugtagning af Monte Carlo (MC) dosisudregningsalgoritmen kræver generelt dosismålinger
(outputfaktorer, tværprofiler og dybdedosiskurver) for forskellige kvadratiske og rektangulære
feltstørrelser i luft ved hjælp af et ioniseringskammer med en opbygningshætte i messing. Brainlab
kræver, at disse målinger justerer visse geometriske parametre for hovedmodellen for den
virtuelle lineære accelerator. En analyse af den interne database med MC-kundemålinger viste
imidlertid kun mindre i-luft-datavariation, især for Novalis Tx, TrueBeam og TrueBeam XTx
lineære acceleratorer med identisk energi- og stråletilstand (dvs. standard (STD) tilstand,
stereotaktisk strålekirurgi (SRS) tilstand eller udfladningsfilterfri (FFF) tilstand). I-luft-
dataindsamling kan derfor udelades til følgende typer lineære acceleratorer, energier [MV] og
udfladningsfiltertilstande:

Novalis Tx (HD 120)
- STD: 6, 10
- SRS: 6

TrueBeam (Millennium 120)
- STD: 6, 10

TrueBeam STx (HD 120)
- STD: 4, 6, 10, 15
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- FFF: 6, 10
For alle andre kombinationer af lineære acceleratortyper, energi og udfladningsfiltertilstand skal
alle målinger i luft udføres, eftersom kundedatasæt er utilstrækkelige til at analysere
målingsvariationerne.
Hvis MC-stråledata uden i-luft-målinger indsendes til Brainlab, vil en nøjagtig hovedmodel for den
virtuelle lineære accelerator muligvis ikke kunne skabes. Hvis der f.eks. ikke er nogen
overensstemmelse mellem de målte data i vand og resultaterne fra verificeringsberegningerne. I
dette tilfælde skal i-luft-data indsamles bagefter. For at undgå en sådan situation anbefaler
Brainlab at måle MC-data i luft for alle kombinationer af lineære acceleratortyper, energi og
udfladningsfiltertilstand.
For indtastning af MC-målingsdata og oprettelse af MC Raw Data-filen med eller uden i-luft-data
henvises der til softwarebrugervejledningen til Physics Administration.
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7.5 Måling af stråledata i vand

MLC og kæbefeltformer

Angiv altid den korrekte MLC og kæbefeltform for hver af feltstørrelserne, som kan specificeres
ved hjælp af MLC- og kæbefeltstørrelsesindstillingerne i filen Monte Carlo Raw Data (*.xmcdat).
Indstil MLC- eller kæbefeltstørrelsen til 400 mm, hvis den tilsvarende X- eller Y-enhed er
utilgængelig eller helt trukket ud.

Absolut dosis

Den absolutte dosis i Gray per overvågningsenhed (Gy/MU) skal måles for feltstørrelsen på
100 x 100 mm² for både SSD = 900 mm og SSD = 1.000 mm ved vandfantomets
referencevanddybde på 100 mm. Her skal der anvendes et ioniseringskammer til absolutte
dosismålinger. Både kæberne og MLC’en skal kollimatere feltet.

Målinger i vand (SSD = 1.000 mm)

X-, Y- og Z (dybdedosis)-profiler i vand er påkrævet for alle fotonenergier og for feltstørrelsen
100 x 100 mm2 (kilde-til-overflade-afstand for vandfantomet: SSD = 1.000 mm). Både kæberne og
MLC’en skal kollimere felterne:
• Z-profil (dybdedosis) ved midterakslen (X = Y = 0), Z = 0: svarer til fotonkildens nominelle fokus
• 3 X-profiler for Y = 0 og dybden af maksimal dosis, Z = 100, Z = 200
• 3 Y-profiler for X = 0 og dybden af maksimal dosis, Z = 100, Z = 200

X- og Y-profilerne skal måles med detektorer der er tilstrækkelig små til den tilsvarende
feltstørrelse og tilstrækkelig små til korrekt at reproducere penumbra’en. Midterakslens
dybdedosiskurve skal måles med et ioniseringskammer eller en diodedetektor. Den anvendes til
at fastlægge fotonenergifordelingen og mængden af elektronkontamination.

Målinger i vand (SSD = 900 mm)

X-, Y- og Z (dybdedosis) -profiler i vand kræves for alle fotonenergier og forskellige feltstørrelser
(kilde-til-overflade-afstand for vandfantomet: SSD = 900 mm). Feltstørrelserne for MLC’en er
dokumenteret i den tilhørende tjekliste (se side 119). Både kæberne og MLC’en skal kollimere
felterne:
• Z-profil (dybdedosis) ved midterakslen (X = Y = 0), Z = 0: svarer til fotonkildens nominelle fokus
• 3 X-profiler for Y = 0 og dybden af maksimal dosis, Z = 100, Z = 200
• 3 Y-profiler for X = 0 og dybden af maksimal dosis, Z = 100, Z = 200
• Outputfaktorer ved Z = 100 for alle feltstørrelser normaliseret af 100 x 100 feltet ved SSD = 900

mm
Alle PDD’er, X-profiler og Y-profiler og outputfaktorerne skal måles med detektorer, der er
tilstrækkeligt små til den tilsvarende feltstørrelse og tilstrækkeligt små til korrekt at reproducere
penumbraen (se side 21).
Store felt-PDD’er skal måles ved hjælp af et ioniseringskammer med en mellemstor eller stor
volumen (0,1 cm3-0,6 cm3) for at undgå effekten af energiresponsvariationer (se afsnit III.D.5 og
figur 1 i AAPM TG-106 Report (Das et al 2008)).

Sikring af nøjagtighed

For at opnå en nøjagtig måling af absorberet dosis til vand skal der anvendes en række
korrigeringer på dosimeterlæsningen (f.eks. strålekvalitet (lineær acceleratorenergi), tryk,
temperatur og polaritet). Det er påkrævet at læse dokumentationen, som følger med
dosimetriudstyret, og de nationale standarder, der er gældende i landet.
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8 MONTE CARLO:
STRÅLEDATATJEKLISTER

8.1 Stråledata for Elekta Agility

”Guard leaves”

Angiv altid ved hjælp af MLC- og kæbefeltstørrelsesindstillingerne i filen Monte Carlo Raw Data
(*.xmcdat), uanset om der blev anvendt ”guard leaves” eller ej. ”Guard leaves” er to ekstra åbne
bladpar på hver side under kæberne tilstødende til og i den samme fysiske position som det
sidste bladpar i feltet. For eksempel specificeres et felt på 30 x 30 mm² med ”guard leaves” af en
MLC-feltstørrelse på 30 x 50 mm² og en kæbefeltstørrelse på 400 x 30 mm², og et felt på 30 x 30
mm² uden ”guard leaves” specificeres af en MLC-feltstørrelse på 30 x 30 mm² og en
kæbefeltstørrelse på 400 x 30 mm². Indstil altid X-kæbefeltstørrelsen til 400 mm, da X-kæber ikke
er tilgængelige.

Tjekliste

Opgave Antal målinger Udstyr Se også Udført

CAX-profiler i luft
MLC: med ”guard leaves”;
Feltstørrelser: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60, 100 x 100,
200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 400 x 50;
Z = 850 ... 1.150

8
Ioniseringskam-
mer med opbyg-
ningshætte

Side 115 ☐

X-profiler i luft
MLC: med ”guard leaves”;
Feltstørrelser: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60, 100 x 100,
200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 400 x 50;
Y = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24
Ioniseringskam-
mer med opbyg-
ningshætte

☐

Y-profiler i luft
MLC: med ”guard leaves”;
Feltstørrelser: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60, 100 x 100,
200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 400 x 50;
X = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24
Ioniseringskam-
mer med opbyg-
ningshætte

☐

Outputfaktorer i luft
MLC: med ”guard leaves”;
Feltstørrelser: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60, 100 x 100,
200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 400 x 50;
X = 0; Y = 0; Z = 1.000

8
Ioniseringskam-
mer med opbyg-
ningshætte

☐

Absolut dosis i Gy per MU
MLC-feltstørrelse: 100 x 120 eller 100 x 100;
Y-kæbeåbning: 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibreret kam-
mer Side 117 ☐

MONTE CARLO: STRÅLEDATATJEKLISTER

Teknisk referencevejledning Rev. 2.2 Brainlab Fysik 119



Opgave Antal målinger Udstyr Se også Udført

Absolut dosis i Gy per MU
MLC-feltstørrelse: 100 x 120 eller 100 x 100;
Y-kæbeåbning: 100;
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibreret kam-
mer ☐

CAX PDD i vand
MLC-feltstørrelse: 100 x 120 eller 100 x 100;
Y-kæbeåbning: 100;
SSD = 1.000

1 Ioniseringskam-
mer Side 117 ☐

X-profiler i vand
MLC-feltstørrelse: 100 x 120 eller 100 x 100;
Y-kæbeåbning: 100;
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Højopløsningsde-
tektor ☐

Y-profiler i vand
MLC-feltstørrelse: 100 x 120 eller 100 x 100;
Y-kæbeåbning: 100;
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Højopløsningsde-
tektor ☐

CAX PDD’er i vand
MLC (X x Y) og kæbefeltstørrelser (Y):
6 x 30 (6) med kollimatorvinkel 0°,
6 x 30 (6) med kollimatorvinkel 90°,
10 x 30 (10) eller 10 x 10 (10),
30 x 50 (30) eller 30 x 30 (30),
60 x 80 (60) eller 60 x 60 (60),
100 x 120 (100) eller 100 x 100 (100),
200 x 220 (200) eller 200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
400 x 70 (50) eller 400 x 50 (50),
SSD = 900

10
Ioniseringskam-
mer og højopløs-
ningsdetektor

Side 117 ☐

X-profiler i vand
MLC (X x Y) og kæbefeltstørrelser (Y):
6 x 30 (6) med kollimatorvinkel 0°,
6 x 30 (6) med kollimatorvinkel 90°,
10 x 30 (10) eller 10 x 10 (10),
30 x 50 (30) eller 30 x 30 (30),
60 x 80 (60) eller 60 x 60 (60),
100 x 120 (100) eller 100 x 100 (100),
200 x 220 (200) eller 200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
400 x 70 (50) eller 400 x 50 (50),
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

30 Højopløsningsde-
tektor ☐
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Opgave Antal målinger Udstyr Se også Udført

Y-profiler i vand
MLC (X x Y) og kæbefeltstørrelser (Y):
6 x 30 (6) med kollimatorvinkel 0°,
6 x 30 (6) med kollimatorvinkel 90°,
10 x 30 (10) eller 10 x 10 (10),
30 x 50 (30) eller 30 x 30 (30),
60 x 80 (60) eller 60 x 60 (60),
100 x 120 (100) eller 100 x 100 (100),
200 x 220 (200) eller 200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
400 x 70 (50) eller 400 x 50 (50),
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

30 Højopløsningsde-
tektor ☐

Outputfaktorer i vand
MLC (X x Y) og kæbefeltstørrelser (Y):
6 x 30 (6) med kollimatorvinkel 0°,
6 x 30 (6) med kollimatorvinkel 90°,
10 x 30 (10) eller 10 x 10 (10),
30 x 50 (30) eller 30 x 30 (30),
60 x 80 (60) eller 60 x 60 (60),
100 x 120 (100) eller 100 x 100 (100),
200 x 220 (200) eller 200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
400 x 70 (50) eller 400 x 50 (50),
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

10
Ioniseringskam-
mer og højopløs-
ningsdetektor

☐

Sådan måles der med forskellige kollimatorvinkler til små feltstørrelser

For at understøtte Monte Carlo-dosisudregning for feltstørrelser ned til 6 x 6 mm² skal
outputfaktorer og profiler for denne feltstørrelse altid måles med ”guard leaves” samt med
kollimatorvinkler på 0° og 90°.

Trin

1. Indstil MLC-feltstørrelsen til 6 x 30 mm² (med ”guard leaves”) og Y-kæbefeltstørrelsen til 6
mm.

2. Mål outputfaktor, PDD og tværprofiler under anvendelse af en kollimatorvinkel på 0°.

3. Rotér kollimatoren med 90°, mens MLC- og kæbeindstillingen efterlades uændret.

4. Mål outputfaktor, PDD og tværprofiler igen.
Det er nødvendigt at modellere den primære fotonkildes ovale form inden for bremsstrah-
lung-målet.

Den primære fotonkildes form i kombination med ”guard leaves”-adfærden er ansvarlig for
ændringen af dosisoutput for meget små felter, når kollimatoren er roteret.
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8.2 Stråledata for MHI MLC 60

Tjekliste

Opgave Antal målinger Udstyr Se også Udført

CAX-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50;
Z = 850 ... 1.150

8
Ioniseringskam-
mer med opbyg-
ningshætte

Side 115 ☐

X-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50;
Y = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24
Ioniseringskam-
mer med opbyg-
ningshætte

☐

Y-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50;
X = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24
Ioniseringskam-
mer med opbyg-
ningshætte

☐

Outputfaktorer i luft
MLC-feltstørrelser: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50;
X = 0; Y = 0; Z = 1.000

8
Ioniseringskam-
mer med opbyg-
ningshætte

☐

Absolut dosis i Gy per MU
MLC-feltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibreret kam-
mer Side 117 ☐

Absolut dosis i Gy per MU
MLC-feltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibreret kam-
mer ☐

CAX PDD i vand
MLC-feltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1.000

1 Ioniseringskam-
mer Side 117 ☐

X-profiler i vand
MLC-feltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Højopløsningsde-
tektor ☐

Y-profiler i vand
MLC-feltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Højopløsningsde-
tektor ☐

CAX PDD’er i vand
MLC-feltstørrelser: 10 x 10, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50;
SSD = 900

8
Ioniseringskam-
mer og højopløs-
ningsdetektor

Side 117 ☐

X-profiler i vand
MLC-feltstørrelser: 10 x 10, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50;
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Højopløsningsde-
tektor ☐

Y-profiler i vand
MLC-feltstørrelser: 10 x 10, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50;
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Højopløsningsde-
tektor ☐
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Opgave Antal målinger Udstyr Se også Udført

Outputfaktorer i vand
MLC-feltstørrelser: 10 x 10, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

8
Ioniseringskam-
mer og højopløs-
ningsdetektor

☐
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8.3 Stråledata for Novalis/Brainlab m3

Tjekliste

Opgave Antal målinger Udstyr Se også Udført

CAX-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: helt tilbagetrukket
Kæbefeltstørrelser: 18 x 18, 24 x 24, 42 x 42,
60 x 60, 80 x 80, 98 x 98, 24 x 98, 98 x 24
Z = 850 ... 1.150

8
Ioniseringskam-
mer med opbyg-
ningshætte

Side 115 ☐

X-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: helt tilbagetrukket
Kæbefeltstørrelser: 18 x 18, 24 x 24, 42 x 42,
60 x 60, 80 x 80, 98 x 98, 24 x 98, 98 x 24
Y = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24
Ioniseringskam-
mer med opbyg-
ningshætte

☐

Y-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: helt tilbagetrukket
Kæbefeltstørrelser: 18 x 18, 24 x 24, 42 x 42,
60 x 60, 80 x 80, 98 x 98, 24 x 98, 98 x 24
X = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24
Ioniseringskam-
mer med opbyg-
ningshætte

☐

Outputfaktorer i luft
MLC-feltstørrelser: helt tilbagetrukket
Kæbefeltstørrelser: 18 x 18, 24 x 24, 42 x 42,
60 x 60, 80 x 80, 98 x 98, 24 x 98, 98 x 24
X = 0; Y = 0; Z = 1.000

8
Ioniseringskam-
mer med opbyg-
ningshætte

☐

Absolut dosis i Gy per MU
MLC-feltstørrelse: 100 x 100
Kæbefeltstørrelse: 98 x 98
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibreret kam-
mer Side 117 ☐

Absolut dosis i Gy per MU
MLC-feltstørrelse: 100 x 100
Kæbefeltstørrelse: 98 x 98
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibreret kam-
mer ☐

CAX PDD i vand
MLC-feltstørrelse: 100 x 100
Kæbefeltstørrelse: 98 x 98
SSD = 1.000

1 Ioniseringskam-
mer Side 117 ☐

X-profiler i vand
MLC-feltstørrelse: 100 x 100
Kæbefeltstørrelse: 98 x 98
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Højopløsnings-
detektor ☐

Y-profiler i vand
MLC-feltstørrelse: 100 x 100
Kæbefeltstørrelse: 98 x 98
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Højopløsnings-
detektor ☐
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Opgave Antal målinger Udstyr Se også Udført

CAX PDD’er i vand
MLC-feltstørrelser (kæbefeltstørrelser):
6 x 6 (8 x 8),
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),
100 x 100 (98 x 98),
24 x 100 (26 x 98),
100 x 24 (98 x 26),
SSD = 900

9
Ioniseringskam-
mer og højopløs-
ningsdetektor

Side 117 ☐

X-profiler i vand
MLC-feltstørrelser (kæbefeltstørrelser):
6 x 6 (8 x 8),
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),
100 x 100 (98 x 98),
24 x 100 (26 x 98),
100 x 24 (98 x 26),
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

27 Højopløsnings-
detektor ☐

Y-profiler i vand
MLC-feltstørrelser (kæbefeltstørrelser):
6 x 6 (8 x 8),
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),
100 x 100 (98 x 98),
24 x 100 (26 x 98),
100 x 24 (98 x 26),
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

27 Højopløsnings-
detektor ☐

Outputfaktorer i vand
MLC-feltstørrelser (kæbefeltstørrelser):
6 x 6 (8 x 8),
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),
100 x 100 (98 x 98),
24 x 100 (26 x 98),
100 x 24 (98 x 26),
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

9
Ioniseringskam-
mer og højopløs-
ningsdetektor

☐
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8.4 Stråledata for Varian HD120 (SRS
Udfladningsfilter)

Tjekliste

BEMÆRK: SRS-tilstand henviser til udfladningsfiltret i SRS-tilstand på de lineære acceleratorer
Novalis Tx og Varian Trilogy. Denne SRS-tilstand anvender fotonstråler på 6 MV og en høj
dosishastighed på 1.000 MU/min. med en begrænset maksimal feltstørrelse på 150 x 150 mm².
Hvis den lineære accelerator er i SRS-tilstand, anvender den et andet udfladningsfilter. Derfor er
stråledataene for Standard- og SRS-tilstand en smule forskellige. 

Opgave Antal målinger Udstyr Se også Udført

CAX-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: helt tilbagetrukket
Kæbefeltstørrelser: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50
Z = 850 ... 1.150

8
Ioniseringskam-
mer med opbyg-
ningshætte

Side 115 ☐

X-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: helt tilbagetrukket
Kæbefeltstørrelser: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50
Y = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24
Ioniseringskam-
mer med opbyg-
ningshætte

☐

Y-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: helt tilbagetrukket
Kæbefeltstørrelser: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50
X = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24
Ioniseringskam-
mer med opbyg-
ningshætte

☐

Outputfaktorer i luft
MLC-feltstørrelser: helt tilbagetrukket
Kæbefeltstørrelser: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50
X = 0; Y = 0; Z = 1.000

8
Ioniseringskam-
mer med opbyg-
ningshætte

☐

Absolut dosis i Gy per MU
MLC- og kæbefeltstørrelse: 100 x 100
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibreret kam-
mer Side 117 ☐

Absolut dosis i Gy per MU
MLC- og kæbefeltstørrelse: 100 x 100
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibreret kam-
mer ☐

CAX PDD i vand
MLC- og kæbefeltstørrelse: 100 x 100
SSD = 1.000

1 Ioniseringskam-
mer Side 117 ☐

X-profiler i vand
MLC- og kæbefeltstørrelse: 100 x 100
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Højopløsnings-
detektor ☐

Y-profiler i vand
MLC- og kæbefeltstørrelse: 100 x 100
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Højopløsnings-
detektor ☐
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Opgave Antal målinger Udstyr Se også Udført

CAX PDD’er i vand
MLC-feltstørrelser (kæbefeltstørrelser):
5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50)
SSD = 900

9
Ioniseringskam-
mer og højopløs-
ningsdetektor

Side 117 ☐

X-profiler i vand
MLC-feltstørrelser (kæbefeltstørrelser):
5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50)
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

27 Højopløsnings-
detektor ☐

Y-profiler i vand
MLC-feltstørrelser (kæbefeltstørrelser):
5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50)
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

27 Højopløsnings-
detektor ☐

Outputfaktorer i vand
MLC-feltstørrelser (kæbefeltstørrelser):
5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50)
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

9
Ioniseringskam-
mer og højopløs-
ningsdetektor

☐
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8.5 Stråledata for Varian HD120
(Standardbestrålingstilstand og
udfladningsfilterfri tilstand)

Tjekliste

Opgave Antal målinger Udstyr Se også Udført

CAX-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: helt tilbagetrukket
Kæbefeltstørrelser: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
100 x 100, 150 x 150, 220 x 220, 50 x 220, 250 x 50
Z = 850 ... 1.150

8
Ioniseringskam-
mer med opbyg-
ningshætte

Side 115 ☐

X-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: helt tilbagetrukket
Kæbefeltstørrelser: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
100 x 100, 150 x 150, 220 x 220, 50 x 220, 250 x 50
Y = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24
Ioniseringskam-
mer med opbyg-
ningshætte

☐

Y-profiler i luft
MLC-feltstørrelser: helt tilbagetrukket
Kæbefeltstørrelser: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
100 x 100, 150 x 150, 220 x 220, 50 x 220, 250 x 50
X = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24
Ioniseringskam-
mer med opbyg-
ningshætte

☐

Outputfaktorer i luft
MLC-feltstørrelser: helt tilbagetrukket
Kæbefeltstørrelser: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
100 x 100, 150 x 150, 220 x 220, 50 x 220, 250 x 50
X = 0; Y = 0; Z = 1.000

8
Ioniseringskam-
mer med opbyg-
ningshætte

☐

Absolut dosis i Gy per MU
MLC- og kæbefeltstørrelse: 100 x 100
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibreret kam-
mer Side 117 ☐

Absolut dosis i Gy per MU
MLC- og kæbefeltstørrelse: 100 x 100
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibreret kam-
mer ☐

CAX PDD i vand
MLC- og kæbefeltstørrelse: 100 x 100
SSD = 1.000

1 Ioniseringskam-
mer Side 117 ☐

X-profiler i vand
MLC- og kæbefeltstørrelse: 100 x 100
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Højopløsningsde-
tektor ☐

Y-profiler i vand
MLC- og kæbefeltstørrelse: 100 x 100
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Højopløsningsde-
tektor ☐

Stråledata for Varian HD120 (Standardbestrålingstilstand og udfladningsfilterfri tilstand)

128 Teknisk referencevejledning Rev. 2.2 Brainlab Fysik



Opgave Antal målinger Udstyr Se også Udført

CAX PDD’er i vand
MLC-feltstørrelser (kæbefeltstørrelser):
5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
220 x 220 (220 x 220),
50 x 220 (50 x 220),
250 x 50 (250 x 50)
SSD = 900

9
Ioniseringskam-
mer og højopløs-
ningsdetektor

Side 117 ☐

X-profiler i vand
MLC-feltstørrelser (kæbefeltstørrelser):
5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
220 x 220 (220 x 220),
50 x 220 (50 x 220),
250 x 50 (250 x 50)
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

27 Højopløsningsde-
tektor ☐

Y-profiler i vand
MLC-feltstørrelser (kæbefeltstørrelser):
5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
220 x 220 (220 x 220),
50 x 220 (50 x 220),
250 x 50 (250 x 50)
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

27 Højopløsningsde-
tektor ☐

Outputfaktorer i vand
MLC-feltstørrelser (kæbefeltstørrelser):
5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
220 x 220 (220 x 220),
50 x 220 (50 x 220),
250 x 50 (250 x 50)
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

9
Ioniseringskam-
mer og højopløs-
ningsdetektor

☐
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8.6 Stråledata for Varian 120 (SRS Udfladningsfilter)

Tjekliste

BEMÆRK: SRS-tilstand henviser til udfladningsfiltret i SRS-tilstand på de lineære acceleratorer
Novalis Tx og Varian Trilogy. Denne SRS-tilstand anvender fotonstråler på 6 MV og en høj
dosishastighed på 1.000 MU/min. med en begrænset maksimal feltstørrelse på 150 x 150 mm².
Hvis den lineære accelerator er i SRS-tilstand, anvender den et andet udfladningsfilter. Derfor er
stråledataene for Standard- og SRS-tilstand en smule forskellige. 

Opgave Antal målinger Udstyr Se også Udført

CAX-profiler i luft
MLC-feltstørrelse: 400 x 400;
Kæbefeltstørrelser: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80,
100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50;
Z = 850 ... 1.150

8
Ioniseringskam-
mer med opbyg-
ningshætte

Side 115 ☐

X-profiler i luft
MLC-feltstørrelse: 400 x 400;
Kæbefeltstørrelser: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80,
100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50;
Y = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24
Ioniseringskam-
mer med opbyg-
ningshætte

☐

Y-profiler i luft
MLC-feltstørrelse: 400 x 400;
Kæbefeltstørrelser: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80,
100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50;
X = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24
Ioniseringskam-
mer med opbyg-
ningshætte

☐

Outputfaktorer i luft
MLC-feltstørrelse: 400 x 400;
Kæbefeltstørrelser: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80,
100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50;
X = 0; Y = 0; Z = 1.000

8
Ioniseringskam-
mer med opbyg-
ningshætte

☐

Absolut dosis i Gy per MU
MLC- og kæbefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibreret kam-
mer Side 117 ☐

Absolut dosis i Gy per MU
MLC- og kæbefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibreret kam-
mer ☐

CAX PDD i vand
MLC- og kæbefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1.000

1 Ioniseringskam-
mer Side 117 ☐

X-profiler i vand
MLC- og kæbefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Højopløsningsde-
tektor ☐

Y-profiler i vand
MLC- og kæbefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Højopløsningsde-
tektor ☐
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Opgave Antal målinger Udstyr Se også Udført

CAX PDD’er i vand
MLC-feltstørrelser (kæbefeltstørrelser):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50)
SSD = 900

8
Ioniseringskam-
mer og højopløs-
ningsdetektor

Side 117 ☐

X-profiler i vand
MLC-feltstørrelser (kæbefeltstørrelser):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50)
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Højopløsningsde-
tektor ☐

Y-profiler i vand
MLC-feltstørrelser (kæbefeltstørrelser):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50)
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Højopløsningsde-
tektor ☐

Outputfaktorer i vand
MLC-feltstørrelser (kæbefeltstørrelser):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50)
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

8
Ioniseringskam-
mer og højopløs-
ningsdetektor

☐
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8.7 Stråledata for Varian 120
(Standardbestrålingstilstand og
udfladningsfilterfri tilstand)

Tjekliste

Opgave Antal målinger Udstyr Se også Udført

CAX-profiler i luft
MLC-feltstørrelse: 400 x 400;
Kæbefeltstørrelser: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 400 x 50;
Z = 850 ... 1.150

8
Ioniseringskam-
mer med opbyg-
ningshætte

Side 115 ☐

X-profiler i luft
MLC-feltstørrelse: 400 x 400;
Kæbefeltstørrelser: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 400 x 50;
Y = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24
Ioniseringskam-
mer med opbyg-
ningshætte

☐

Y-profiler i luft
MLC-feltstørrelse: 400 x 400;
Kæbefeltstørrelser: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 400 x 50;
X = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24
Ioniseringskam-
mer med opbyg-
ningshætte

☐

Outputfaktorer i luft
MLC-feltstørrelse: 400 x 400;
Kæbefeltstørrelser: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 400 x 50;
X = 0; Y = 0; Z = 1.000

8
Ioniseringskam-
mer med opbyg-
ningshætte

☐

Absolut dosis i Gy per MU
MLC- og kæbefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibreret kam-
mer Side 117 ☐

Absolut dosis i Gy per MU
MLC- og kæbefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibreret kam-
mer ☐

CAX PDD i vand
MLC- og kæbefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1.000

1 Ioniseringskam-
mer Side 117 ☐

X-profiler i vand
MLC- og kæbefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Højopløsningsde-
tektor ☐

Y-profiler i vand
MLC- og kæbefeltstørrelse: 100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Højopløsningsde-
tektor ☐
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Opgave Antal målinger Udstyr Se også Udført

CAX PDD’er i vand
MLC-feltstørrelser (kæbefeltstørrelser):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
300 x 300 (300 x 300),
50 x 300 (50 x 300),
300 x 50 (300 x 50)
SSD = 900

8
Ioniseringskam-
mer og højopløs-
ningsdetektor

Side 117 ☐

X-profiler i vand
MLC-feltstørrelser (kæbefeltstørrelser):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
300 x 300 (300 x 300),
50 x 300 (50 x 300),
300 x 50 (300 x 50)
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Højopløsningsde-
tektor ☐

Y-profiler i vand
MLC-feltstørrelser (kæbefeltstørrelser):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
300 x 300 (300 x 300),
50 x 300 (50 x 300),
300 x 50 (300 x 50)
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Højopløsningsde-
tektor ☐

Outputfaktorer i vand
MLC-feltstørrelser (kæbefeltstørrelser):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
300 x 300 (300 x 300),
50 x 300 (50 x 300),
300 x 50 (300 x 50)
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

8
Ioniseringskam-
mer og højopløs-
ningsdetektor

☐
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9 DYNAMISK LEVERING
9.1 Indledning

Baggrund

Brainlabs behandlingsplanlægningsprogrammer understøtter enten dynamiske buer eller VMAT-
buer (Volumetric Modulated Arc Therapy). For dynamiske buer skal bladene tilpasses PTV-formen
ved hvert kontrolpunkt. Dosishastigheden og gantry-hastigheden er konstante. I modsætning til
VMAT-buer er bladpositionerne uafhængige af PTV-formen. Deres bevægelse mellem
kontrolpunkterne er hovedsageligt begrænset af den maksimale bladhastighed.
Afhængigt af systemets funktionalitet (lineær accelerator og MLC) kan dosishastigheden og
gantry-hastigheden begge være konstante (f.eks. lineære acceleratorer udstyret med m3 MLC),
begge variable (f.eks. de fleste moderne lineære acceleratorer) eller dosishastigheden er variabel,
mens gantry-hastigheden er konstant (f.eks. ældre lineære acceleratorer).
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9.2 Mulighed for levering af buer

Oversigt over bladsekvensering

Brainlabs software til strålebehandlingsplanlægning opretter et bladbevægelsesmønster for
dynamiske buefelter og VMAT-felter ved hjælp af den indbyggede bladsekvensalgoritme. I denne
type mønstre defineres bladpositionerne ved et antal kontrolpunkter som en funktion af den
kumulative deldosis, som hidtil er blevet administreret.

Korrekt bladbevægelse og segmentdosis under dosislevering

For at kunne levere det beregnede bladbevægelsesmønster korrekt skal systemet (lineær
accelerator og MLC) følge det præcise bladmønster, som beregnes som en funktion af den
kumulative deldosis, og også bestråle den påkrævede deldosis nøjagtigt for hvert segment
(segmenteret dosis).

Bladbevægelse til startpositionen

Bladpar, der ikke anvendes ved det nuværende kontrolpunkt, flyttes til deres startposition, hvor de
muligvis bliver dækket af kæberne. Det er typisk så langt fra midten som muligt. Hvis et bladpar
ikke anvendes i noget kontrolpunkt, bliver det i startpositionen under hele buens varighed. Hvis et
bladpar anvendes i mindst ét kontrolpunkt, flyttes det midlertidigt til startpositionen, når det ikke
anvendes. Afstanden til startpositionen vil dog muligvis være for stor til, at bladparret kan flytte sig
dertil og tilbage, før bladparret anvendes igen. I dette tilfælde bliver bladparret parkeret tæt på
PTV-grænsen.

Dosisafvigelser

Afvigelser mellem den planlagte og leverede dosis kan forekomme hvis systemet enten ikke kan
positionere bladene korrekt i forhold til den ordinerede deldosis, eller ikke bestråler den korrekte
deldosis for et givent VMAT-segment. Nedenfor er der eksempler på scenarier, der kan føre til
væsentlige afvigelser i dosisleveringen til patienten:
• Generelle begrænsninger i nøjagtigheden af bladpositionering for MLC’en.
• Under VMAT-levering når systemet ikke de korrekte positioner til en bestemt leveret deldosis.

Dette er typisk tilfældet, hvis den maksimale bladhastighed for MLC’en overskrides, og der
anvendes en høj bladtoleranceværdi (se side 138). Sørg for at indtaste de korrekte
maskinbegrænsninger i Physics Administration, når maskinprofilen oprettes. Det gør det
muligt for VMAT-blad-sequenceren oprette planer, der kan leveres, eller udsende korrekte
advarsler, hvis maskinbegrænsningerne overskrides.

• VMAT-blad-sequenceren anvender parametre som f.eks. den maksimale gantry-hastighed og
den lineære accelerators maksimale dosishastighed til at aflede diverse maskinbegrænsninger.
Det kan føre til planer, der ikke kan leveres, hvis der indstilles en forkert maksimal gantry-
hastighed eller maksimal dosishastighed i Physics Administration under oprettelse af
maskinprofilen. I dette tilfælde kan blad-sequenceren ikke udsende korrekte advarsler, hvis
maskinbegrænsningerne overskrides.

• På grund af den lineære accelerators/MLC-kontrollersystemets responstid og/eller tilfældige
uregelmæssigheder i bestrålingsstabiliteten, kan den leverede deldosis pr. VMAT-segment
afvige fra den planlagte deldosis. Dette gælder især i tilfælde af små deldoser pr. segment.
Hvis dosen pr. segment f.eks. er 2 MU, og den lineære accelerator leverer denne dosis inden
for ±1 MU, kan den potentielle dosisfejl pr. segment være så stor som 50 %. En højere
dosishastighed kan øge disse dosisafvigelser.

• Dosisudregningen vil muligvis være unøjagtig, hvis VMAT-bladformene er overdrevent
komplekse eller fragmenterede. Det er som regel forbundet med et usædvanligt højt samlet
antal MU’er. Overvej at reducere modulationen for sådanne planer, hvis det understøttes af
Brainlab behandlingsplanlægningsprogrammet. Sådanne planer kræver en dybdegående
patientspecifik QA.

Oplysninger om en maskinrelateret QA og patientspecifik QA for VMAT kan bl.a. findes i følgende
dokumenter: Clifton Ling 2008, Bedford 2009, Masi 2011, Van Esch 2011 og Wang 2013.
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Sikkerhedsnoter

De scenarier, der er beskrevet her, er blot eksempler på mulige begrænsninger, der kan føre til
væsentlige afvigelser mellem den planlagte og leverede dosis. Disse scenarier giver ikke en
komplet beskrivelse af potentielle problemer. Det skal omhyggeligt verificeres, om komplekse
VMAT-planer, f.eks. med lave segmentdoser, fører til acceptable behandlingsresultater.

Advarsel
Den maksimalt tilladte kæbehastighed tages ikke i betragtning af planlægningssystemet
for behandlinger med dynamiske buer og VMAT-behandlinger ved hjælp af Elekta Agility. I
sjældne tilfælde vil dette muligvis resultere i en unøjagtig dosislevering. Sørg for, at de
rutinemæssige kvalitetssikringstests kan detektere disse unøjagtigheder. Ifølge tests
reducerer den lineære accelerators controller dosishastigheden i tilfælde, hvor
kæbehastigheden vil blive overskredet. Dette kan resultere i en lidt længere
behandlingsleveringstid. I andre tilfælde vil behandlingsplaner muligvis blive afvist af
leveringssystemet som følge deraf.

Advarsel
Hvis man anvender et behandlingsleveringssystem med ekstreme parametre (f.eks. høj
dosishastighed, lav MU pr. stråle eller høj bladhastighed), kan det resultere i unøjagtig
levering af den planlagte behandlingsdosis. Det er lægens ansvar at sikre korrekt levering
af den planlagte behandlingsdosis til patienten. Dette inkluderer ansvaret for at udvælge de
relevante behandlingsparametre.
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9.3 Bladtolerance

Baggrund

Bladsekvensmønstrene for buebehandlinger ved hjælp af en Varian lineær accelerator er defineret
af DMLC-filer. Disse filer indeholder de planlagte bladpositioner som funktion af den kumulative
deldosis (relative kumulative dosisværdi) for visse segmenter. Disse filer sendes til MLC-
controlleren af R&V-systemet.
Under normale omstændigheder, dvs. så længe den maksimale bladhastighed ikke overskrides,
kan MLC-controlleren i kombination med den lineære accelerator følge det planlagte
bladsekvenseringsmønster med en acceptabel nøjagtighed (under antagelse af en lineær
afhængighed af bladpositionerne mellem konsekutive segmenter). For at sikre nøjagtig levering
sampler MLC-arbejdsstationen de faktiske bladpositioner og den kumulative deldosis, som
leveres af den lineære accelerator op til en specifik gentagelsesrate (den nuværende sampling-tid
for Varian MLC-controlleren er omkring 55 ms). Disse resultater sammenlignes med værdierne
defineret af bladsekvensen. Hvis den maksimale bladhastighed overskrides af nogle blade på
visse leveringspunkter, afviger de aktuelle bladpositioner fra de planlagte bladpositioner. Hvis
denne afvigelse overskrider toleranceværdien defineret i DMLC-filen, sender MLC-
arbejdsstationen et stråleholdesignal til den lineære accelerator for at stoppe bestrålingen.

Krav til bladpositionsnøjagtighed

Hvis man vælger en stor toleranceværdi for at tillade store afvigelser i bladposition, kan det
resultere i væsentlige forskelle mellem den leverede og planlagte dosis. På den anden side, hvis
man vælger meget små toleranceværdier, kan det resultere i et stort antal strålestop, som også
kan øge afvigelsen mellem den planlagte og leverede dosis. Yderligere oplysninger findes i
publikationen af Hernandez (2015).
For at verificere de maskinbegrænsninger, der er gemt i maskinprofilen, og den valgte
toleranceværdi for buelevering, skal fantombehandlinger udføres med forskellige planer med
forskellig kompleksitet og med absolutte dosismålinger for hele den bestrålede volumen. Disse
målinger skal derefter sammenlignes med den planlagte/beregnede dosisfordeling.
Bladpositionen og dosisfejlene logget i MLC-arbejdsstationen (DynaLog-fil) kan også anvendes til
at isolere potentielle problemer i planleveringen. Bladtoleranceværdien kan justeres i R&V-
systemet. Yderligere oplysninger om hvordan man justerer dette parameter findes i dit R&V-
systems dokumentation.

Sikkerhedsnoter

Inden der udføres behandlingsplanverificering med et fantom, kan det være nyttigt at udføre en
analyse of planpositionsfejlene, som er logget af MLC-arbejdsstationen (DynaLog-fil), med henblik
på at detektere potentielle afvigelser i planleveringen. For yderligere oplysninger om hvordan man
håndterer og evaluerer dataene, henvises der til den relevante dokumentation.

Bladtolerance
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9.4 Dynamisk bladskift til modulerede behandlinger

Baggrund

Til konforme stråler, og til statiske og dynamiske konforme buer, anvendes det statiske bladskift til
at korrigere stråletransmissionen gennem de afrundede bladspidser på de fleste MLC’er. Det
statiske bladskift forbinder således den fysiske bladposition med den radiologiske bladposition.
I modulerede behandlinger såsom dynamisk IMRT eller VMAT dækker bladene ofte dele af
PTV’en. Det øger lækdosens bidrag til den samlede dosis. For at modellere dette kan det
dynamiske bladskift anvendes, se side 61. Modellen fungerer ret godt med ”sliding door” IMRT-
planer, for i det tilfælde bevæger bladene sig på tværs af PTV’en præcist én gang pr. stråle.
I VMAT-buer er situationen meget mere kompleks sammenlignet med dynamisk IMRT. Det er
blevet foreslået, at der for hver VMAT-plan er et andet optimalt, dynamisk bladskift, se Kielar 2012
og Yao 2015. En enkelt, optimeret værdi for det radiologiske bladskift kan imidlertid give
tilstrækkelig overensstemmelse mellem den planlagte og leverede dosis.
VMAT-algoritmen for Brainlab RT Elements muliggør anvendelsen af enten det statiske bladskift
eller det dynamiske bladskift under behandlingsplanlægning. Denne option indstilles i Machine
Profile og kan ændres ved hjælp af Physics Administration. Der henvises til
softwarebrugervejledningen til Physics Administration for yderligere oplysninger.

Sikkerhedsnoter

Det er lægens ansvar at kontrollere, hvilket statisk eller dynamisk bladskift der er optimalt på den
pågældende maskine. Dette kan være forskelligt mellem IMRT- og VMAT-planer.
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10 KVALITETSSIKRING
10.1 Introduktion til kvalitetssikring

Vigtigheden i kvalitetssikring

Etableringen af et omfattende kvalitetssikringsprogram er en af de vigtigste opgaver i en
strålebehandlings-/onkologiafdeling. For at fastlægge de nødvendige procedurer og processer,
kan man anvende en række publikationer, som giver detaljer om de emneområder, der skal tages
i betragtning. De mest omfattende artikler om emnet er rapporterne, der udgives af IAEA
(TRS-430 2004) og AAPM Radiation Therapy Committee Task Group 40 (Kutcher et al, 1994).

Formålet med dette dokument

Dette dokument tjener ikke som et komplet sæt retningslinjer eller arbejdsanvisninger. Det hævder
heller ikke at være en udtømmende tjekliste over procedurerne, som skal gennemgås inden
patientbehandlingen begynder. Det beskriver blot metoder, som generelt er relevant i forhold til
ibrugtagning af systemet, og indeholder referencer til relaterede dokumenter som er udgivet af det
internationale mediko-fysiksamfund. Det her foreslåede udstyr, metoder og test kræver derfor
muligvis justering iht. gældende standarder, regulativer eller instruktioner.

Oversigt over kvalitetssikringsprocedurer

Kvalitetssikringsprocedurer kan deles op i:
• Maskinrelateret QA (se side 143)
• Patientrelateret QA (se side 146)
• Patientspecifik QA (se side 148)
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10.1.1 Nødvendigt udstyr

Standardkrav til udstyr

Alle strålebehandlingsafdelinger behøver dosimetriudstyr. Følgende standardudstyr skal være
tilgængeligt for at de nødvendige ibrugtagningsprocedurer kan påbegyndes:
• Motordrevet vandfantomtank med styringssoftware
• Forskellige relative dosisdetektorer (f.eks. ioniseringskammer, diode eller diamant)
• Absolut kalibreret dosisdetektor og kalibreret elektrometer
• Robuste vandfantomer som er udstyret med kammerbor til absolutte dosismålinger, og som

også understøtter anvendelse af radiografisk eller radiokromatisk film
• Radiografisk film og en filmfremkaldelsesmaskine, eller radiokromatisk film, en kalibreret

filmscanner og filmanalyse- og dosissammenligningssoftware (eller 2-dimensional enhed med
tilstrækkelig rumopløsning og styringssoftware)

• Valgfri: antropomorfisk fantom til verificering af vævheterogenitet

Kalibrering af udstyr

Du skal sikre dig, at det anvendte udstyr, er korrekt kalibreret. Der bør være flere enheder af
samme type til rådighed med henblik på sammenligning, f.eks. to eller flere stråledetektorer.

Testkrav

Test bør udføres iht. retningslinjer nedfældet af hospitalets øverste ledelse og af de læger, som er
ansvarlige for anvendelse af udstyret. Hvilke test der kræves, afhænger af hvilken lineær
accelerator og stråle-kollimator-hardware der anvendes, og af hvilke indikationer, der skal
behandles med udstyret. Kravene for hvert tilfælde kan også variere i forhold til lokal lovgivning.

Planlægningssoftware

Brainlab’s planlægningssoftware indeholder værktøjer, som understøtter
kvalitetssikringsprocessen. RT QA-softwaren, for eksempel, og dosiseksportfunktionen, gør det
muligt at evaluere dosisfordelingen og at udføre plan-måling-sammenligninger med tredjepart-
software.

Nødvendigt udstyr
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10.2 Maskinrelateret kvalitetssikring

Hvornår kræves der maskinrelateret QA?

Der skal udføres maskinrelateret QA når en del af et system udskiftes eller modificeres. Man kan
med fordel gentage maskinrelateret QA med regelmæssige intervaller (f.eks. flere gange om året)
for at sikre at systemet som helhed er tilstrækkelig nøjagtigt.

Sikkerhedsnoter

Advarsel
Vær sikker på at dine stråledatamålinger er opdaterede og at dosisalgoritmerne er korrekt
konfigurerede og kalibrerede. Kontroller konfigurationen og kalibreringen med jævne
mellemrum ved hjælp af fantommålinger.

Advarsel
Hvis en eller flere komponenter i behandlingsleveringssystemet er blevet modificeret,
udskiftet eller omkalibreret, skal behandlingsplanlægningssystemet kontrolleres igen i
forhold til behandlingsleveringssystemet i overensstemmelse med dine
kvalitetssikringsprocedurer. Hvis komponenter, som påvirker systemets dosimetriske
parametre, er blevet ændret, skal stråledatamålingerne gentages, og de reviderede data
skal indføres i systemet ved hjælp af Physics Administration.
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10.2.1 Specifikke test

Baggrund

Ibrugtagning af maskinen inkluderer test af mindst de enheder der er anført forneden.

Billedenheder

• Test f.eks. ved at verificere HU-kalibreringen på CT-scanneren.
• Housfield-enheder konverteret til elektrondensitet er grundlaget for alle

dosisudregningsalgoritmer. Billedenhedsnøjagtighed er derfor altafgørende.

Mekaniske og kinetiske egenskaber i det lineære acceleratorsystem

Test følgende:
• Isocenter-reproducerbarhed, afhængighed af rotationer (gantry, tabel og kollimator) og

Winston-Lutz-test
• Nøjagtighed og reproducerbar af lokalisering (f.eks. ved anvende lokaliseringslasere,

målregulatorer eller maskesystemer)
• Nøjagtighed og reproducerbarhed af bladpositioner og bladbevægelser, og

bladpositionafhængighed af gantry-position (tyngdekraft)
• Kollimatorrotationsnøjagtighedstest (star-test, Rosca et al, 2006)

Stråledata og dosisudregning

Testtype Bør indeholde

Alle behandlingsmo-
daliteter

• Absolutte dosismålinger til forskellige feltstørrelser, som dækker hele
behandlingsspektrummet.

• Stråleprofilverificering med forskellige opsætninger og ved hjælp af for-
skellige detektorer. Eksempler er dybdedosisfordelinger, radiale/trans-
versale profiler, penumbra-nøjagtighed, regulære og irregulære bestrå-
lingsfelter, og relativ sammenligning af 2D og 3D dosisfordeling for for-
skellige felter og forskellige opsætninger.

• Interleaf og intraleaf transmission (filmmåling, Cosgrove et al, 1999).
• Uafhængige tjek af udregnet MU.

Buebehandlinger
(Grebe et al 2001)

• Gantry-bevægelser (pålidelighed af start-stop-vinkler, kontinuerlig be-
vægelse, MU-levering under buetid, gantry-rotationshastighed, dosisha-
stighedsafhængighed og bladhastighedsafhængighed).

• Dynamiske bladbevægelser.
• Afbrudt/fortsat behandling.

Dataoverførsel

• Korrekthed af dataoverførsel til R&V-system og lineær accelerator (lineær accelerators
skalakonvention)

• Korrekthed af dataoverførsel til patientpositioneringssystem såsom ExacTrac

Specifikke test
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Lysfelttest

① ②

Figur 27  

Denne test er beregnet til at sikre, at maskinparametre såsom blad/kæbeposition, kollimatorvinkel,
den lineære acceleratorvinkel og bordvinkel overføres korrekt fra
behandlingsplanlægningssystemet til den lineære accelerator. Da RT QA leveres med al Brainlab
RT behandlingsplanlægningssoftware, er det kun nødvendigt at udføre lysfelttesten i RT QA.

Trin

1. Skab en bue med en lille briks- og kollimatorrotation i RT QA ved hjælp af arbejdsgangen
Beam Model Verification (f.eks. bordvinkel 30°, kollimatorvinkel -20°, startvinkel 0°,
stopvinkel 120° (IEC 1217)). For nemt at detektere inverterede kæbe- eller bladpositioner
skal der defineres et asymmetrisk startfelt ①. Stopfeltet skal være mindre end startfeltet,
for at kæberne kan justeres direkte bag bladspidserne til startfeltet.

2. Overfør behandlingsplanen til maskinen efter den kliniske bearbejdning.

3. Anvend lysfeltet og udskriften Beam’s Eye View ② fra RT QA ved den lineære accelera-
tor for at verificere den korrekte form på kæbe- og MLC-feltet. For en startvinkel på 0°
skal lysfeltet være i overensstemmelse med udskriftet, hvis udskriften placeres på bordet
(i isocenterets højde), og hvis patientikonet er korrekt justeret med bordet.

4. Uden for rummet skal der tændes for strålen, og den korrekte gantry-position og bladbe-
vægelse skal verificeres.

5. Sammenlign igen stopvinklens lysfelt med udskriften.

BEMÆRK: Der kan forekomme små afvigelser mellem udskrift og lysfelt som følge af
printerkalibrering, eller fordi MLC’en er kalibreret i henhold til strålingsfeltet og ikke lysfeltet. 
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10.3 Patientrelateret kvalitetssikring

Hvornår kræves der patientrelateret QA?

Efter ibrugtagning af maskinen skal kvalitetssikringsprocedurerne som udføres simulere hele
patienbehandlingsarbejdsgangen. Dette bør inkludere behandlinger, som typisk udføres på
hospital, og også inkorporere uafhængige dosisudregninger ved udvalgte punkter i et fantom. I
sådanne tilfælde kan dosen enten fastsættes manuelt eller ved hjælp af en alternativ algoritme.

Sikkerhedsnoter

Advarsel
Mål Brainlab RT Elements behandlingsplanlægningssoftwarens absolutte nøjagtighed i
kombination med de anvendte behandlingsleveringssystemer ved hjælp af fantomer. Der
skal tages højde for den målte nøjagtighed når der konfigureres planlægningsparametre,
for at sikre nøjagtig behandlingslevering.

Patientrelateret kvalitetssikring
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10.3.1 Anbefalede procedurer

Simulering af patientbehandlingen

Det anbefales at udføre simulering af patientbehandlingen ved hjælp af et antropomorfisk fantom.
• Denne bør indeholde alle behandlingstrin, fra CT- og MR-scanning til billedfusion,

behandlingsplanlægning, dataoverførsel, positionering, strålingslevering til fantomet,
dosismåling og sammenligning af de opnåede resultater.

• Simuleringen skal gentages for alle mulige behandlingsmodaliteter, indikationer og
energiniveauer.

Absolut og relativ dosismåling

Dette skal udføres for enkelte buer og behandlingsplanen som helhed ved hjælp af egnede
detektorsystemer, f.eks. film med et filmanalyseværktøj, afstand til godkendte mål (Harms et al,
1998), gammaindeks (Low et al, 2003) og termoluminiscens dosimetri.
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10.4 Patientspecifik kvalitetssikring

Hvornår kræves der patientspecifik QA?

Efter vellykket udført maskinrelateret QA og patentrelateret QA, og efter at behandlingssystemet
er blevet godkendt til patientbehandling iht. din afdelings kvalitetsstandarder, skal følgende
yderligere test udføres inden hver patientbehandling.

Sikkerhedsnoter

Advarsel
Behandlingsplanen skal leveres korrekt til patienten. Det anbefales kraftigt at man udfører
en fantomverificering for hver behandlingsplan med nøjagtig de samme
parameterindstillinger, som vil blive brugt når patienten rent faktisk skal behandles.

Patientspecifik kvalitetssikring
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10.4.1 Patient-QA før behandling

Oversigt

Man skal nøje sikre sig at patienten er positioneret nøjagtigt. For at sikre dig, at du anvender din
stereotaktiske hardware og positioneringssystemet korrekt, skal du læse den relevante
brugervejledning og udføre opgaverne beskrevet forneden.

Winston-Lutz-test

• Udfør en Winston-Lutz-test for isocenter- og laser-verificering mindst én gang om dagen.
• Forsikr dig at alle udskrifter gennemgås og underskrives af den ansvarshavende læge.

Positionering

Det gælder, hvis man anvender Novalis Body, ExacTrac, hudmarkører osv.
• Positioner patienten baggrund af det påkrævede isocenter ved hjælp af det valgte system.
• Hvis relevant, verificer nøjagtigheden af positionen ved hjælp af portalfilm-DRR-

sammenligning.
• Kontrollér de udskrevne stråleskabeloner for hver stråle ved hjælp af den lineære accelerators

lysfelt ved den specificerede fokus-til-film-afstand (for eksempel 1.000 mm).
• Du bør også tjekke at MLC-formene stemmer overens med PTV-projiceringerne.

Der skal udføres en uafhængig kontrol af patientpositionering (f.eks. ved at anvende portal
imaging, on-board imaging eller andre generelle sandsynlighedstjek). En anden person bør
dobbelttjekke at positioneringen er korrekt.
Hele opsætningens nøjagtighed afhænger af laseropsætningen. Der skal udføres laserverificering
oftere end hvad der normalt kræves for standard strålebehandling. Dette kan også være
gældende for andre verificeringsprocedurer.

Yderligere test

Det er den ansvarshavende læges ansvar at tilføje yderligere test eller kontroller for at garantere
nøjagtigheden specificeret for den lineære accelerator.
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10.4.2 Generel patient-QA

Anbefalinger

• Udfør dosismålinger for hver patientplan, f.eks. ved at anvende et robust vandfantom med en
film og absolut kalibrerede detektorer. Resultaterne skal derefter sammenlignes med den
dosisudregning, der blev foretaget ved hjælp af en CT-scanning af dette fantom.

• Gennemgå alle behandlingsparametre (f.eks. mekaniske egenskaber for den lineære
accelerator og kollimatorenheden, dosimetriske egenskaber, recept, patientopsætning og
gantrybordet) som er overført til R&V-systemet inden første opsætning.

• Udfør en uafhængig plangennemgang.
• Det anbefales at udføre en uafhængig udregning af dosen på et specifikt tidspunkt i planen.
• Hvis relevant, verificer nøjagtigheden af patientens positionering sammenlignet med DRR ved

hjælp af portal film eller portal elektronisk billeddannelsesudstyr (EPID).

Generel patient-QA
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11 APPENDIKS 1
11.1 Nøjagtigheden i dosis-algoritmer
11.1.1 Pencil Beam og Monte Carlo

Baggrund

IAEA-testpakken beskrevet i IAEA-TECDOC-1540, som er baseret på målinger foretaget af
Vanselaar og Welleweerd (se de overordnede referencer på side 157), blev anvendt til at validere
den dosimetriske nøjagtighed af Brainlabs Pencil Beam- og Monte Carlo-implementering i
Brainlab RT Elements. Testpakken består af fire forskellige stråleenergier. Co-60-testene er ikke
blevet udført, fordi Brainlab RT Elements ikke understøtter Co-maskiner. Fra de tre resterende
lineære acceleratorenergier (6, 10 og 18 MV) blev den laveste og højeste energi anvendt. I
henhold til Vanselaar og Welleweerd blev dataene for 6 MV (kvalitetsindeks QI = 0,676) målt ved
en Elekta SL 15 lineær accelerator og 18 MV (QI = 0,770) ved en Elekta SL 20. Begge datasæt
blev derfor modelleret ved hjælp af en Elekta MLCi standard-MLC med 40 bladpar, hvert blad med
en bredde på 1 cm.

Definitioner

Afvigelsen for et enkelt dosispoint inden i den åbne stråle udregnes som
(Dcalc - Dmeas) * 100 % / Dmeas,
og som
(Dcalc - Dmeas) * 100 % / Dmeas, cax
for et dosispoint udenfor penumbra. Sikkerhedsgrænsen er defineret som
|gennemsnitlig afvigelse| + 1,5 * standardafvigelse,
inden for standardafvigelsen udregnet som det geometriske gennemsnit af afvigelserne. Følgende
tabeller opsummerer resultaterne for 6 og 18 MV for Pencil Beam og Monte Carlo.

IAEA Test 6 MV

Testpakke, resultater for 6 MV dosisudregninger:

Test nr. Beskrivelse Pencil Beam Monte Carlo

Gennem-
snit

Sikkerheds-
grænse

Gennem-
snit

Sikkerheds-
grænse

1a-c Kvadratisk -0,1 % 1 % +0,1 % 1,6 %

2a-b Rektangulær +0,2 % 2,6 % +0,4 % 2,7 %

3 Kort SSD +0,0 % 0,7 % +0,5 % 1,5 %

6 Decentreret plan +0,3 % 1,6 % +0,7 % 1,9 %

8a-b Lunge-inhomogenitet -0,2 % 1,7 % -0,1 % 1,2 %

8c Knogle-inhomogenitet -0,5 % 1,4 % +0,2 % 0,9 %

9 Skrå-indfald +1,0 % 1,6 % +0,6 % 1,6 %
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Test nr. Beskrivelse Pencil Beam Monte Carlo

10a-b Manglende væv +5,8 % 12,6 % +0,3 % 1,5 %

11 Asymmetrisk åben +2,6 % 5,1 % +1,2 % 2,8 %

IAEA Test 18 MV

Testpakke, resultater for 18 MV dosisudregninger:

Test nr. Beskrivelse Pencil Beam Monte Carlo

Gennem-
snit

Sikkerheds-
grænse

Gennem-
snit

Sikkerheds-
grænse

1a-c Kvadratisk +0,0 % 1,6 % +0,9 % 2,3 %

2a-b Rektangulær +0,2 % 2,4 % +1,1 % 2,8 %

3 Kort SSD -0,1 % 3,0 % +1,6 % 2,8 %

6 Decentreret plan +0,3 % 1,9 % +1,7 % 2,8 %

8a-b Lunge-inhomogenitet -0,3 % 1,3 % +0,2 % 1,1 %

8c Knogle-inhomogenitet +0,2 % 0,8 % +0,3 % 1,2 %

9 Skrå-indfald -0,1 % 1,8 % +0,1 % 1,7 %

10a-b Manglende væv +4,5 % 9,7 % +0,8 % 1,8 %

11 Asymmetrisk åben +0,9 % 2,1 % +0,2 % 1,6 %

Nøjagtigheden i dosis-algoritmer
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11.2 Dosisalgoritmernes begrænsninger

Baggrund

Brainlabs strålebehandlingsplanlægningssoftware beregner dosen inden for klinisk acceptable
grænser, hvis den bruges i henhold til de gældende specifikationer og med parameterindstillinger,
som er tilpasset til de pågældende behandlingsforhold. Såfremt disse forhold nærmer sig
algoritmernes begrænsninger, skal der udvises særlig omhu. For eksempel, hvis meget små MLC-
feltstørrelser bruges til behandling af patienter. ”Meget små” vil sige, at feltstørrelsen er:
• Mellem én eller to bladbredder.
• Uden for det målte område for tabellerede værdier (f.eks. output-/spredningsfaktorer og

dybdedosistabeller).
• Tæt på Pencil Beam-kernens opløsning.
• Tæt på den rumlige opløsning i Monte Carlo-dosisberegningsgitteret.
• Tæt på den rumlige opløsning i 3D-dosisgitteret eller.
• Tæt på de radiologiske korrigeringsparametre til fjer-og-not-design og runde bladender.

Hvis der bruges en upassende kombination af disse forhold, beregnes dosen muligvis med
mindre nøjagtighed end de generelt anerkendte standarder. Hvis dette ikke anerkendes af
brugeren i forbindelse med den anbefalede behandlingsplans kvalitetssikring, kan strålingen som
følge af en sådan behandlingsplan muligvis resultere i alvorlig skade på patienten og/eller
ineffektiv behandling.

Ekstrapolering uden for området for tabellerede værdier

Brainlab Pencil Beam-algoritmen afhænger af tabellerede værdier for dybdedosis, output-faktorer
(spredningsfaktorer) og off-axis-profiler (radiale faktorer). Vilkårlige værdier hentet fra tabellerne
bliver interpoleret som følge heraf. Hvis intervallet af tabellerede værdier overstiges, er det
nødvendigt med bestemte approksimationer for at gøre visningen af ekstrapolerede dosisværdier
mulig. Naturligvis bliver nøjagtigheden af ekstrapolerede værdier nedsat og skal verificeres inden
behandling.

Opløsning af udregningsgitre

Ligesom andre behandlingsplanlægningssystemer bruger Brainlab RT Elements
behandlingsplanlægningssoftwaren adskillige udregningsgitteropløsninger, der er relevante for
nøjagtigheden af dosisberegningerne (afhængigt af de autoriserede funktioner og TPS-
versionen):
• Opløsning af Pencil Beam-kernen
• Opløsning af Monte Carlo-beregningsgitteret
• 3D-dosisgitteropløsning

Generelt skal opløsningen af beregningsgitteret være fin nok til at repræsentere
hovedegenskaberne ved dosisdistributionen.
Side 154 viser et eksempel på en dosisprofil for et meget lille strålingsfelt, der er blevet samplet
med kun 2 gitterelementer inden for den nominelle MLC-kant. Derfor kan amplituden af det
højeste punkt og penumbra ikke repræsenteres med en acceptabel nøjagtighed. Radiologiske
korrigeringer, som f.eks. fjer-og-not-skiftet (prikket grøn linje) gør denne effekt endnu stærkere.
Dosisprofil af et meget lille strålingsfelt:
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Figur 28  

Den ydre lodrette linje (prikket orange) repræsenterer den nominelle MLC-kant, mens den indre
lodrette linje (prikket grøn) viser den radiologiske feltstørrelse (positionen af isodosisniveauet på
50 %). De røde bjælker repræsenterer profilen med kun to gitterelementer inden for den nominelle
MLC-kant.
For at undgå uacceptable forskelle mellem den beregnede og den faktiske dosisdistribution må
feltstørrelsen ikke være mindre end fire gange gitteropløsningen, uanset hvilken type
dosisudregningsgitter der er tale om (pencil-beam-kerne, Monte Carlo eller 3D-dosisvolumen).
Forbedringen vises skematisk i figuren nedenfor. Brainlab anbefaler altid at tage hensyn til
opløsningen af udregningsgitteret.
Samme profil som ovenfor, nu afprøvet med fire gitterelementer inden for den nominelle MLC-
kant:

Figur 29  

Effekten af den primære kollimator

Advarsel
Pencil Beam- og Monte Carlo-dosisalgoritmerne udformer ikke eksplicit den primære
kollimator (ikke at forveksle med de primære kæber). Derfor kan nøjagtigheden af
dosisberegningen falde i de yderste off-axis-hjørner af bestrålingsfeltet, som er afskærmet
af den primære kollimator (f.eks. Varian lineær accelerator uden for en isocentrisk radius
på 220 mm). Du skal gennemføre en uafhængig QA, hvis du vil anvende disse områder til
bestråling af målet.

Dosisalgoritmernes begrænsninger
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12 APPENDIKS 2
12.1 Lineær acceleratorenergi

Nominel lineær acceleratorenergi

Følgende tabel viser de hyppigste fotonenergier. Brainlab’s dosisalgoritmer Pencil Beam og Monte
Carlo udløses for strålekvalitetsindekstal (QI) fra QI = 0,61 til QI = 0,80. Følgende tabel angiver
den relaterede nominelle lineær acceleratorenergi.

Figur 30  

Kilde: British Journal of Radiology - Supplement 25, “Central Axis Depth Dose Data for Use in
Radiotherapy: 1996”.
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Lineær acceleratorenergi
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