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1 YLEISIÄ TIETOJA
1.1 Yhteystiedot

Tuki

Jos et löydä tarvitsemaasi tietoa tästä käyttöohjeesta tai sinulla on ohjelmiston käyttöä koskevia
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.

Alue Puhelin- ja faksinumero Sähköpostiosoite

Yhdysvallat, Kanada, Keski- ja
Etelä-Amerikka

Puhelin: +1 800 597 5911
Faksi: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasilia Puhelin: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Iso-Britannia Puhelin: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanja Puhelin: +34 900 649 115

Ranska ja ranskankieliset alu-
eet Puhelin: +33 800 676 030

Afrikka, Aasia, Australia, Eu-
rooppa

Puhelin: +49 89 991568
1044
Faksi: +49 89 991568 811

Japani
Puhelin: +81 3 3769 6900
Faksi: +81 3 3769 6901

Palaute

Huolellisesta tarkistusprosessista huolimatta tässä käyttöohjeessa voi olla virheitä. Ota meihin
yhteyttä osoitteella user.guides@brainlab.com, jos sinulla on parannusehdotuksia.

Valmistaja

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Saksa
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1.2 Oikeudelliset tiedot

Tekijänoikeus

Tämä käyttöohje sisältää tekijänoikeuslain suojaamia omistusoikeudellisia tietoja. Tämän
käyttöohjeen mitään osaa ei saa kopioida tai kääntää ilman Brainlabin antamaa kirjallista lupaa.

Brainlabin tavaramerkit

• Brainlab® on Brainlab AG:n tavaramerkki Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa.

Muut kuin Brainlabin tavaramerkit

• Dosimetry-PRO® on VIDAR Systems Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
• Kodak® on Eastman Kodak Companyn rekisteröity tavaramerkki.
• Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Patenttitiedot

Tähän tuotteeseen saattaa liittyä yksi tai useampia patentteja tai vireillä olevia
patenttihakemuksia. Katso tarkemmat tiedot seuraavasta osoitteesta: www.brainlab.com/patent.

CE-merkintä

• CE-merkintä osoittaa, että Brainlab-tuote täyttää lääkinnällisistä laitteista anne-
tun Eurooppa-neuvoston direktiivin (MDD) (93/42/ETY) olennaiset vaatimuk-
set.

• Tämän direktiivin mukaan (MDD) Brainlab-tuotteiden luokittelu määritellään
vastaavassa ohjelmiston käyttöohjeessa.

Myynti Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain lain mukaan vain lääkäri saa myydä tämän tuotteen tai määrätä sen myynnistä.

Oikeudelliset tiedot
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1.3 Symbolit

Varoitukset

Varoitus
Varoitukset merkitään varoituskolmiolla. Varoitukset sisältävät turvallisuuteen liittyviä
tietoja, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman tai muun
laitteen väärästä käytöstä aiheutuvan vakavan seurauksen.

Huomautukset

Huomautukset merkitään pyöreällä huomautussymbolilla. Niihin sisältyy tärkeitä tietoja
laitteen virhetoiminnoista, laitteen toimintahäiriöistä sekä laitteelle tai muulle omaisuudelle
aiheutuvista vaurioista.

Huomautukset

HUOMAUTUS: huomautukset näkyvät kursivoituina ja sisältävät hyödyllisiä vinkkejä. 
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1.4 Järjestelmän käyttö

Tarkoitus ja kohderyhmä

• Tässä ohjeessa annetaan sellaista lääketieteellisen fysiikan tausta- ja viitetietoa, joka on
tarpeen Brainlabin sädehoidon suunnitteluohjelmiston oikean käytön kannalta.

• Tämä ohje on tarkoitettu kaikille Brainlabin sädehoidon suunnitteluohjelmistoa käyttäville ja
käsitteleville hoitotiimin jäsenille, erityisesti sairaalafyysikoille.

• Lue tämä ohje huolellisesti ja tutustu ohjelmistoon riittävän hyvin, ennen kuin alat käyttää sitä.

Käyttäjän edellytykset

Varoitus
Vain pätevät lääketieteen ammattihenkilöt saavat käyttää Brainlabin suunnitteluohjelmistoa
ja lisälaitteita.

Oikeellisuuden tarkistaminen

Varoitus
Kaikki Brainlabin suunnittelusovellukseen syötetty tieto sekä kaikki Brainlabin
suunnittelusovelluksesta tulosteena saatu tieto on tarkastettava ja sen luotettavuus
arvioitava ennen potilaan hoitamista.

Yhteensopivuus

Varoitus
Brainlabin suunnitteluohjelmiston kanssa saa käyttää vain Brainlabin määrittelemiä
lääkinnällisiä laitteita ja varaosia. Luvattomien laitteiden tai varaosien käyttö voi vaikuttaa
haitallisesti Brainlabin suunnitteluohjelmiston turvallisuuteen ja/tai tehoon ja vaarantaa
potilaan, käyttäjän ja/tai ympäristön turvallisuuden.

Käytettävissä olevat toiminnot

Tässä käyttöohjeessa on tietoa eri algoritmeista ja tuetuista laiteominaisuuksista. Riippuen
hankkimastasi lisenssistä, ohjelmistoversiosta tai kansallisten säädösten asettamista
vaatimuksista, jotkin näistä algoritmeista tai ominaisuuksista eivät välttämättä ole käytettävissä.

Lisätietoja

Tarkempia tietoja Brainlabin sädehoidon suunnitteluohjelmiston käyttötarkoituksesta sekä sen
yhteensopivuuksista saat asianmukaisesta Brainlab RT Elements -ohjelmiston käyttöohjeesta.

Järjestelmän käyttö
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1.5 Koulutus ja dokumentaatio

Brainlabin koulutus

Järjestelmän turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi Brainlab suosittelee, että ennen
Brainlabin suunnittelusovelluksen ensimmäistä käyttökertaa kaikkien käyttäjien olisi syytä
osallistua Brainlabin edustajan järjestämään kattavaan koulutusohjelmaan.

Vastuu

Varoitus
Brainlabin suunnittelusovellukset on tarkoitettu vain ylimääräisiksi apuvälineiksi sairaalan
henkilökunnalle. Ne eivät korvaa käyttäjän kokemusta eivätkä poista käyttäjän vastuuta
niiden käytön aikana.

Varoitus
Varmista, että hoidon suunnittelutoimintoihin valtuutetut henkilöt ovat saaneet
asianmukaisen koulutuksen siihen tehtävään, jota he suorittavat.

Käyttöohjeiden lukeminen

Onnistunut ja turvallinen hoito Brainlab-suunnitteluohjelmiston avulla edellyttää menettelytapojen
huolellista suunnittelua.
Tämän vuoksi on tärkeää, että kaikki ohjelmiston käyttäjät:
• lukevat keskeiset käyttöohjeet huolellisesti ennen järjestelmän käyttämistä
• voivat käyttää näitä käyttöohjeita milloin tahansa.

Saatavilla olevat käyttöohjeet

Käyttöohje Sisältö

Physics Administration –
ohjelmiston käyttöohje

Physics Administration -sovelluksen yksityiskohtaiset käyttöoh-
jeet.

Ohjelmiston käyttöohjeet Brainlab Elements -ohjelmiston yksityiskohtaiset käyttöohjeet.

YLEISIÄ TIETOJA

Teknisten taustatietojen opas Ver. 2.2 Brainlab – fysiikan perusteet 11



Koulutus ja dokumentaatio

12 Teknisten taustatietojen opas Ver. 2.2 Brainlab – fysiikan perusteet



2 PERUSTIETOA
2.1 Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Tärkeitä huomautuksia järjestelmän turvallisuudesta

Tämä osa sisältää tärkeää tietoa, joka on huomioitava, jotta hoidonsuunnittelujärjestelmän
käyttäminen olisi turvallista ja tehokasta.
Lue lisää asianmukaisesta Brainlab Elements -ohjelmiston käyttöohjeesta ja Physics
Administration -ohjelmiston käyttöohjeesta.

Varoitus
Käyttäjä on vastuussa kokonaisvaltaisen laadunvarmistusohjelman toteuttamisesta.
Ohjelman tulee sellainen, että sen avulla voidaan havaita hoidon suunnittelu- ja hoidon
toteutusjärjestelmien virheet, rajoitukset ja epätarkkuudet. Lisätietoja saat tämän teknisten
taustatietojen oppaan laadunvarmistusta käsittelevästä luvusta.

Varoitus
Mittaa Brainlabin hoidon suunnittelujärjestelmän absoluuttinen tarkkuus yhdessä
käytettyjen hoidon toteutusjärjestelmien kanssa fantomien avulla. Hoidon tarkan
toteutuksen varmistamiseksi mitattu tarkkuus on otettava huomioon
suunnitteluparametreja konfiguroitaessa.

Varoitus
Varmista, että potilaan hoitosuunnitelma toteutetaan oikein. On erittäin suositeltavaa
tarkistaa jokainen hoitosuunnitelma fantomin avulla käyttäen tarkalleen samoja
parametriasetuksia kuin ne, joita varsinaisen hoidon aikana käytetään oikealle potilaalle.

Varoitus
Jotta asemoinnin ja hoitoparametrien yhdenmukaisuus voidaan varmistaa useita
suunnittelujärjestelmiä käytettäessä, kaikki lopulliset asemointi- ja hoitoparametrit on
saatava samasta hoidonsuunnittelujärjestelmästä. Jos esimerkiksi Brainlab RT Elements -
ohjelmistosta saatuja tietoja käytetään suoraan potilaan asemointiin, vastaava
hoitosuunnitelma on saatava samasta Brainlab RT Elements -ohjelmistosta, eikä
hoitosuunnitelmaa saa muokata muilla hoidonsuunnittelujärjestelmillä.

Varoitus
Stereotaktisissa hoidoissa, kuten stereotaktisessa kirurgiassa (SRS), käytössä ovat erittäin
suuret annosnopeudet fraktiota kohti, ja niihin liittyvissä suunnitelmissa
kohdealuemarginaaleja on yleensä pienennetty. Näin ollen hoidon suunnittelun,
suunnitelman siirron ja hoidon yhteydessä on noudatettava ylimääräisiä
turvatoimenpiteitä. On erittäin suositeltavaa suorittaa lisälaadunvarmistus ennen jokaista
potilaan stereotaktista hoitokertaa.

Varoitus
Yleisesti ottaen järjestelmää ei ole tarkoitettu potilaan hoitoon sellaisella suunnitelmalla,
jossa ensisijaisleuat tukkivat MLC:n aukon. Ainoa poikkeus on Elekta Agility -MLC johtuen
”guard leaves” -käyttäytymisestä ja leuan seurantaominaisuudesta. Elekta Agility MLC -
hoitosuunnitelmissa leuat ovat päällekkäin MLC-kentän kanssa. Elekta Agility -MLC:n
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käyttämiseksi vaaditaan Brainlab – fysiikan perusteet, Teknisten taustatietojen oppaassa
eriteltyjä säteilykeilan ylimääräisiä mittaustietoja.

Varoitus
Pätevän henkilön on hyväksyttävä kaikki hoitosuunnitelmaraportit ennen kuin niiden
sisältämiä tietoja käytetään sädehoitotarkoituksiin.

Varoitus
Brainlab suosittelee hoitosuunnitelmaraporttien käyttöä kaikkien hoitoparametrien (muun
muassa kollimaattorikoot ja -asemat, laitekulmat ja annosmääritykset) tarkistamiseksi
suoraan hoitojärjestelmässä.

Varoitus
Ennen potilaan hoidon aloittamista on ensin suoritettava loppuun järjestelmän
hyväksyminen, hoidonsuunnittelujärjestelmän tarkistus ja validointi, mukaan lukien
koneprofiilit.

Varoitus
Sinun on tarkistettava jokaisen potilaan hoitosuunnitelman suhteen, että suunniteltu
lineaarikiihdytinkokoonpano on siirretty oikein ja että sitä sovelletaan oikein
lineaarikiihdyttimessä. Näihin sisältyvät, ei kuitenkaan niihin rajoittuen,
tasoituskappaletilan ja lisälaitteiden konfiguraatiot.

Varoitus
Muista aina, että tuoton laatu riippuu ratkaisevasti syöttötietojen laadusta. Syötetyn datan
yksiköihin, tunnistamiseen, laatuseikkoihin tai mihin tahansa muuhun ominaisuuteen
liittyvät epäsäännöllisyydet ja epävarmuudet on tutkittava perusteellisesti ennen ko. datan
käyttöä.

Varoitus
Varmista, että kuvantamislaitteesi (esim. TT-kuvauslaite) on määritetty ja kalibroitu oikein.
Tarkista kalibrointi säännöllisesti kuvantamalla ja verifioimalla koefantomeita.

Varoitus
Tarkista tuloksena saatavan, annoslaskentaan käytettävän ulomman ääriviivan ja
kudosmallin tarkkuus. Hoidon kannalta oleellisen alueen on kokonaan oltava ääriviivan
sisällä.

Varoitus
Varmista useasti suunnitteluprosessin aikana, että työskentelet oikean potilastietosarjan
parissa. Potilastiedot näkyvät Brainlabin hoidonsuunnittelujärjestelmän pääruudulla.

Varoitus
Varmista aina, että potilaan hoitoon käytetään samoja hoitojärjestelmiä, jotka on määritetty
suunnitteluvaiheessa, esim. että valittu koneprofiili vastaa hoitokonetta.

Varoitus
Varmista, että kaikki hoidon lisävarusteet, kuten esim. kartionmuotoisen kollimaattorin
kiinnike ja hoitosuunnitelman edellyttämää kokoa oleva kartiomainen kollimaattori, on
asennettu oikein säteilykeilan etenemistielle ennen hoidon toteutusta. Käyttämäsi hoidon
toteutusjärjestelmät eivät ehkä pysty varmistamaan säteilykeilan turvalukitusta (interlock),
jos lisävarusteet ovat vääriä tai niitä puuttuu. Katso lisätietoja myös lisävarusteiden omista
käyttöohjeista.

Varoitus
Ennen hoitoa on käyttäjän vastuulla varmistaa hoitohuoneen sisältä käsin, että valittuja
kanturi- ja pöytäkulmia voidaan käyttää hoidon antamiseen potilaan vammautumatta tai
laitteiden, esimerkiksi hoitojärjestelmän, vahingoittumatta.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
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Varoitus
On suositeltavaa, että ennen hoitoa potilaan asettelu tarkistetaan ja vahvistetaan
tarkoituksenmukaisella asettelun tarkistusmenetelmällä. Fantomeja käyttäen on
mahdollista luoda esimerkkisuunnitelmia varsinaisen potilaan asettelumenetelmän
tarkkuuden testaamiseksi.

Varoitus
Varmista, että Brainlabin hoidonsuunnittelujärjestelmä on oikein konfiguroitu ja että
konfigurointi kuvastaa hoidon toteutusjärjestelmien parametreja. Näihin parametreihin
kuuluvat muun muassa lineaarikiihdyttimen asteikkokonventio, mekaaniset rajat tai
annosparametrit, kuten lineaarikiihdyttimen energia- tai kertymätilat, kuten SRS ja FFF
(tasoituskappaleeton).

Varoitus
Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että koneen asetukset ovat koko ajan synkronoituina eri
konfigurointipaikkojen välillä (esim. hoidonsuunnittelujärjestelmä, Record and Verify -
järjestelmä ja hoitojärjestelmä). Suunnitteluun käytetyn koneen konfiguroinnin ja
toteutukseen käytetyn koneen konfiguroinnin välinen yhteensopimattomuus voi johtaa
tahattomaan hoidon toteutukseen tai kliinisen työnkulun keskeytymiseen.

Varoitus
Brainlab huolehtii, että mittausohjeet ovat ajan tasalla. Varmista, että säteilykeilatietojen
keruun aikana käytetään viimeisimpiä mittausohjeita. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä
Brainlabin asiantuntijatukihenkilöön.

Varoitus
Varmista, että tekemäsi säteilykeilatietojen mittaukset ovat ajan tasalla ja että
annosalgoritmit on konfiguroitu ja kalibroitu oikein. Tarkista niiden konfigurointi ja
kalibrointi säännöllisesti fantomimittausten avulla.

Varoitus
Jos hoidon toteutusjärjestelmän vähintään yhtä komponenttia on muutettu tai jos se on
vaihdettu tai kalibroitu uudelleen, hoidon suunnittelujärjestelmä on validoitava uudelleen
yhdessä hoidon toteutusjärjestelmän kanssa käytössä olevien
laadunvarmistusmenetelmien mukaisesti. Jos järjestelmän annosparametreihin vaikuttavia
osia on muokattu, säteilykeilatietojen mittaukset tulee toistaa ja tarkistettu tieto syöttää
järjestelmään Physics Administration -työkalun avulla.

Varoitus
Esiasennettuja ohjaimia saa vaihtaa vain, jos se on ehdottoman tarpeellista. Jos tehdään
esim. ajurin tai virustorjuntaohjelmiston päivitys, varmista, että Brainlabin
hoidonsuunnittelujärjestelmä toimii päivityksen jälkeen entiseen tapaan. On erittäin
suositeltavaa validoida ohjelmisto uudelleen.

Varoitus
Noudata tarkasti käytettyjen dosimetrialaitteiden valmistajan antamia teknisiä ohjeita ja
suosituksia. Varsinkin kaikilla annosdetektoreilla on selvästi määritellyt kenttäkokoalueet,
joilla niitä voidaan käyttää. Dosimetrialaitteiden käyttö väärällä tavalla tai käyttö muuhun
kuin niiden teknisissä tiedoissa määriteltyihin tarkoituksiin saattaa johtaa virheellisiin
annoslaskelmiin.

Varoitus
Järjestelmän hyväksymisen aikana asennetut Brainlabin säteilykeilatiedot (esim. Novalis
Tx) on tarkoitettu ainoastaan testauksiin, eivätkä ne sovellu kliiniseen käyttöön.

Varoitus
Kun mitattu data lähetään Brainlabiin, seuraavat säännöt ovat voimassa:
• Brainlabilla ei ole mahdollisuutta varmistaa käyttäjältä vastaanotetun tai käyttäjälle

palautetun datan virheettömyyttä.
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• Brainlabin mahdollinen saatuun dataan perustuva palaute tai suositukset riippuvat itse
datan oikeellisuudesta.

• Jos Brainlab on käsitellyt saatua dataa ja palauttanut sen sinulle, tämä ei missään
tapauksessa ole tae palautetun datan virheettömyydestä.
Sinä olet täysin vastuussa seuraavista toimenpiteistä:
- Brainlabilta saadun datan oikeellisuuden varmistaminen
- Brainlabin antaman palautteen ja suositusten oikeellisuuden varmistaminen
- Brainlabin palauttamien tietojen turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden varmistaminen

ennen potilaan hoitoa
• Se, että Brainlab on saattanut käsitellä tiettyä dataa, ei vaikuta siihen, että sinä olet

kokonaisvaltaisesti vastuussa lopullisen säteen profiilin oikeellisuuden tarkistamisesta.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
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2.2 Hoitokentän asettelu

Ihoannoksen kasvuilmiö

Jos säteily suunnataan kiinteän hiilikuitukerroksen läpi, esiintyy vaimenemista ja annoksen
kasvua. 
• Näitä vaikutuksia havaitaan kaikissa kerrosrakenteisten hoitopöytien päällyksissä, samalla

tavoin suunniteltujen hoitopöytien välikerroksissa ja immobilisaatiolaitteissa, joissa on kiinteät
hiilikuitulevyt.

• Ne johtuvat hiilikuidun suuren tiheyden ominaisuuksista ja voivat vaihdella esim. riippuen
säteen energiasta ja siitä, mistä kulmasta se tulee hoitopöydän päällykseen.

Annoksen kasvuilmiön vertailu

Havainnollistamme hoitopöydän päällyksen käytön vaikutusta potilasannokseen seuraavan
esimerkin avulla. Siinä verrataan annoksen kasvua ja annoksen vaimenemista vesifantomissa,
kun hoito suoritetaan käyttäen Brainlabin Imaging Couch Top -päällystä ja toisaalta ilman
hoitopöydän päällystä.
Annoksen kasvuilmiön vertailu 6 MV:n energialla (Monte Carlo -laskenta):

①

②

Kuva 1  

Annoksen kasvuilmiökaavion selitys

Yllä olevassa kuvassa hoitopöydän päällys alkaa kohdasta 0,1 cm ja käsittää 0,2 cm paksun
hiilikuitukerroksen. Tämän jälkeen on 4,5 cm muovivaahtoa ja jälleen 0,2 cm hiilikuitua. Potilasta
kuvaava vesikerros alkaa 5 cm:n syvyydessä.
• Punainen käyrä ① osoittaa syväannoksen tietylle määrälle monitoriyksiköitä vesifantomissa,

kun käytössä ei ole hoitopöydän päällystä.
• Sininen käyrä ② osoittaa syväannoksen samalle määrälle monitoriyksikköjä vesifantomissa,

kun käytetään Brainlabin Imaging Couch Top -päällystä.
• Molemmat käyrät on laskettu Monte Carlo -algoritmilla 6 MV:n fotonisäteelle.

Huomaa, että sininen käyrä ② osoittaa annoksen (ihoannoksen) nousua säteen saavuttaessa
potilasta kuvaavan vesifantomin. Tämä johtuu sekundäärielektronien suuresta lukumäärästä, joka
syntyy hiilikuitumateriaalin suhteellisen suuren tiheyden tuloksena. Nämä elektronit iskeytyvät
ihon pintaan, mikä johtaa kuvassa nähtyyn suureen annostukseen.
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Varmistus

Useimmissa sädehoidon suunnitteluohjelmissa oletetaan, että lineaarikiihdyttimen ja ihon pinnan
välissä on vain ilmaa. Sen vuoksi ne eivät pysty mallintamaan tämän tapaisia vaikutuksia tai
huomioimaan niitä. Sen vuoksi nämä vaikutukset on varmistettava kokeellisesti sopivilla
mittauksilla, esim. PMMA-levyillä varustetun fantomin avulla. Tällaisista kokeista saadut
vaimentumisen ja annoksen kasvun tulokset on sen jälkeen otettava huomioon hoitoa
suunniteltaessa.
Brainlab Elements -ohjelmistossa hoitopöydän päällys voidaan valita pinnan segmentoinnin
aikana, joten eri vaikutukset (kuten esimerkiksi vaimeneminen ja annoksen kasvu) voidaan ottaa
huomioon hoidon suunnittelun aikana.

Varoitus
Potilaiden hoitamista kuvauspöydän läpi posteriorisesta kulmasta pitäisi välttää. Jos se on
välttämätöntä, hoitopöydän päällysmalli on sisällytettävä annoslaskentaan. Muussa
tapauksessa käyttäjän on tiedettävä, että laskettu annosjakauma ei sisällä ylimääräistä
vaimennusta tai lisääntynyttä ihoannosta kuvauspöydän lähellä. Annoslaskenta on
korjattava manuaalisesti näiden tekijöiden osalta.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Varoitus
Ihon pinnan riittämätön määrittäminen johtuen heikosta tai epätäydellisestä kuvadatasta
saattaa johtaa ekvivalentin syvyyden väärään laskemiseen. Kunkin säteilykeilan tai kaaren
sisääntuloalue on siksi varmistettava annetun syvyysnäkymän avulla käytössä olevassa
suunnitteluohjelmistossa.

Hoitokentän asettelu
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2.2.1 Suljettujen MLC-liuskaparien rakojen aiheuttama vuotosäteily

Taustatietoja

MLC-hoitosuunnitelmiin kuuluu tavallisesti suljettuja liuskapareja. Ihanteellisessa tapauksessa
suljettujen liuskan kärkien väliin jäävän pienen raon läpi ei anneta annosta. MLC-liuskaparien
muotoilusta riippuen tietynasteista vuotoa ei kuitenkaan teknisesti voida välttää, ellei tätä liuskojen
välistä rakoa peitetä lineaarikiihdyttimen rajaimilla tai jollain muulla lisäkollimaattorilla.

Kuva

Kuvaaja näyttää suljetun MLC-liuskaparin, jossa liuskaparin rakoa ei ole suljettu verrattuna
lineaarikiihdyttimen rajaimilla suljettuun liuskapariin.

①

②

③④

Kuva 2  

Nro Komponentti

① Lineaarikiihdyttimen rajainten asentojen muuttaminen

② Suljettu mMLC-liuskapari

③ Annoksen tulos

④ Vuotoannos

Jotta vältetään potilaalle annettava ei-toivotusta vuodosta johtuva annos, on erittäin tärkeää, että
lineaarikiihdyttimen rajaimet suojaavat aina täysin suljettujen liuskaparien välisen raon.
Joissain lineaarikiihdyttimen MLC-yhdistelmissä on teknisesti mahdotonta suojata suljettujen
liuskaparien rakoja. Annosalgoritmit pystyvät kuitenkin ennustamaan suljettujen liuskaperien
rakojen aiheuttaman vuotosäteilyn, joten on mahdollista tarkistaa potilashoidon aikana saatavan
lisäsäteilyn vaikutus.

Yksityiskohtaiset tiedot

Suljettujen liuskaparien vastakkaisten liuskojen kärkien välissä on pieni alue, jolla on vähemmän
säteilysuojaa. Tämä johtuu MLC:n teknisestä muotoilusta eli liuskan kärjen muodosta ja liuskojen
väliin jäävästä pienestä raosta.
Jos lineaarikiihdyttimen rajaimet eivät peitä tätä liuskojen välistä rakoa, raon läpi saattaa vuotaa
säteilyä. Tämä vuodosta johtuva annosmäärä riippuu annoksen antojärjestelmästä sekä
pääasiassa yksilöllisestä hoitosuunnitelmasta. Etenkin suunnitelmat, joiden liuskajaksot ovat
monimutkaisia, saattavat johtaa merkittävään vuodosta johtuvaan annokseen suunniteltuun
hoitoannokseen verrattuna.
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Hoitosuunnitelman vuodosta johtuva annos voidaan määrittää fantomimittauksilla, joissa
käytetään asianmukaisia välineitä, kuten säteilylle herkkiä kalvoja.
Muista, että myös lineaarikiihdyttimen rajainten mekaaniseen asettamiseen liittyy epävarmuutta.
Nämä lineaarikiihdyttimen rajainten asettamiseen liittyvät tarkkuusrajoitukset on huomioitava
määritettäessä rajainten sijainteja MLC:n käyttöä varten. Katso yksityiskohtaiset tiedot
käyttöohjeesta ja lineaarikiihdyttimen teknisistä tiedoista.
Joidenkin MLC-laitteiden (kuten Elekta Agility) laitteistorajoituksista johtuen liuskat eivät ehkä aina
mukaudu kohdealueelle, eivätkä vaadittavat staattiset liuskojen raot ole täysin primaaristen
rajainten peitossa.

Varoitus
Teknisesti ei ole aina mahdollista siirtää suljettuja liuskapareja rajainten taakse. Tarkista
kahteen kertaan, onko suljetut liuskaparit sijoitettu rajainten taakse. Jos niin ei ole, on
käyttäjän vastuulla päättää, onko tästä johtuva annosvuoto hyväksyttävää vai ei.

Järjestelmän tarkkuuden tarkistus

Brainlab RT Elements -toiminnon avulla suljettujen liuskojen välinen rako voidaan automaattisesti
asettaa lineaarikiihdyttimen rajainten taakse hoidon suunnittelun aikana. Noudata alla
yhteenvetona esitettyjä vaiheita tarkistaaksesi, että järjestelmän asetukset ovat oikeat.

Toimenpiteet

1. Suorita soveltuva mittaus määrittääksesi lineaarikiihdyttimen rajainten maksimisijainnit,
jotka edelleen peittävät täysin MLC-liuskojen välisen raon, jos liuskat on suljettu maksi-
mietäisyydellä säteilykeilan keskiakselista.

2. Tarkista koneprofiili / säteen profiili Physics Administration -sovelluksen avulla:
• varmistaaksesi, että lineaarikiihdyttimen rajainten liikerajoitukset ovat pienempiä tai yh-

tä suuria kuin vaiheessa 1 määritetyt rajainten maksimisijainnit.
• varmistaaksesi, että suljettujen liuskojen välinen rako asetetaan automaattisesti lineaa-

rikiihdyttimen rajainten taakse.
Suorita seuraavissa oppaissa kuvatut vaiheet tämän tarkistuksen suorittamiseksi tai
asianmukaisten lineaarikiihdyttimen rajainten liikerajoitusarvojen asettamiseksi: Physics
Administration -ohjelmiston käyttöohje.

Suljettujen MLC-liuskaparien rakojen aiheuttama vuotosäteily
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2.3 Mittaus pieniä säteilykenttiä varten

Yleisiä suosituksia

Spesifiset mittaukset on suoritettava loppuun ennen erittäin pieniä kenttäkokoja sisältävien
stereotaktisten hoitojen aloittamista. Näiden mittausten on perustuttava voimassa oleviin pienten
kenttien kansainvälisiin dosimetriastandardeihin, erityisesti standardiin IAEA TRS-483 (2017).
IAEA TRS-483 -raportti sisältää viitteeksi kansainvälisen toimintakäytännön ja suhteellisen
annoksen määrityksen, jota käytetään pienille kentille ulkoisessa sädehoidossa.
Koska oletetaan, että epähomogeenisen annoksen keskiarvoistaminen sensitiivisten detektorien
tilavuudessa johtaa detektorin alentuneeseen signaaliin, pienemmistä detektoreista peräisin
olevat korkeammat arvot ovat todennäköisemmin lähempänä todellista arvoa. Tästä syystä
pienen kentän dosimetriassa on syytä käyttää pienintä käytettävissä olevaa detektoria (Alfonso et
al 2008 ja Sauer et al 2007). Keskiakselin mittauksissa, kuten esimerkiksi syväannos, kudos-
fantomisuhteet ja sironta/tuottokertoimet, detektorin dimensioiden on oltava huomattavasti
pienempiä kuin kentän koon.

Toimintakäytäntö

Tarvittavia dosimetrialaitteita valittaessa ja käsiteltäessä on oltava erityisen huolellinen. Pienten
kenttäkokojen osalta on erityisen tärkeää kohdistaa vesifantomi ja detektorin liikesuunta oikein
säteilykeilan akseliin ja säteilykeilan keskikohtaan nähden (katso esim. IAEA TRS-483). Vaikka
detektorin koko olisikin sopiva mitattaville pienille kentille, tarkat sensitiivisyyden korjaukset (esim.
detektorin signaalin energiariippuvuus tai fluenssin perturbaatio) on tehtävä detektorin valmistajan
antamien teknisten ohjeiden mukaisesti.
Raportin IAEA TRS-483 taulukot 23 ja 27 sisältävät kenttäkorjauskertoimet useiden valmistajien
eri detektorityypeille. Näitä korjauskertoimia (jos saatavilla) käytetään sironta-/tuottokertoimen
määrittämisessä. Ennen mittaustietojen lähettämistä Brainlabille ilmoita Excel-mallissa tai
käyttämällä Raw Data -tilaa Physics Administration -ohjelmistossa, onko sironta-/tuottokerroin
korjattu raportin IAEA TRS-483 mukaisesti vai ei. Katso ohjeet Excel-mallista ja Physics
Administration -ohjelmiston käyttöohjeesta.
Korjatessasi sironta-/tuottokerrointa raportin IAEA TRS-483 mukaisesti ota huomioon raportin
(katso raportin IAEA TRS-483 taulukko 37) korjaustekijöiden epävarmuustekijät. Nämä
epävarmuustekijät ovat erilaisia eri detektoriryhmille ja ne riippuvat kenttäkoosta.
Löydät lisätietoja asianmukaisista julkaisuista (esim. Das, et al. 2008, IPEM Report Number 103
2010 tai Wuerfel 2013). Käytä aina mahdollisuuksien puitteissa raportin IAEA TRS-483
toimintakäytäntöä.

Tarkkuuden varmistaminen

Pieniä kenttäkokoja hoidettaessa annosprofiili näyttää joko erittäin kapean tasannealueen tai ei
lainkaan tasannetta. Jos detektorin sensitiivinen tilavuus on liian suuri, mitatusta annoksesta tulee
todellista annosta pienempi, mikä johtaa säteilyn yliannokseen. Väärin mitoitettujen sensitiivisten
tilavuuksien käyttö on yksi merkittävimmistä epätarkan annosmittauksen tekijöistä.

Varoitus
Noudata tarkasti annostelulaitteistosi valmistajan antamia ohjeita ja suosituksia. Erityisesti
annosdetektoreilla on selvästi määritetty kenttäkokoalue, jolla niitä voidaan käyttää.
Annosdetektorin käyttäminen sellaiseen tarkoitukseen, johon sitä ei ole tarkoitettu, tai
käyttäminen väärin suunnattuna voi johtaa vääriin annoslaskelmiin.

Varoitus
Annosmittaus pieniä säteilykenttiä (kenttäkoko alle 30 x 30 mm2) varten on tehtävä
laitteilla, jotka sopivat käytettäviksi näille kenttäko’oille.

Varoitus
Älä suunnittele hoitoja erittäin pienille tai kapeille kohteille MLC-laitteissa, joissa liuskojen
välinen vaadittava vähimmäisrako on suhteellisen suuri.

PERUSTIETOA

Teknisten taustatietojen opas Ver. 2.2 Brainlab – fysiikan perusteet 21



2.4 Säteilykeilatietojen mittausmenetelmät

Säteilykeilatietojen mittaus

Voit mitata säteilykeilan tiedot seuraavilla tavoilla:

Menetelmä Katso

Pencil Beam
Raw Data -tila Physics Administration -ohjel-
mistossa Sivu 24

Excel Template -menetelmä (valinnainen) Sivu 27

Monte Carlo Raw Data -tila Physics Administration -ohjel-
mistossa Sivu 112

Säteilykeilatietojen mittausmenetelmät
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2.4.1 Raakatiedot Physics Administration -ohjelmistossa

Taustatietoja

Physics Administration -ohjelmiston Raw Data -tilan avulla voit syöttää mitattuja
säteilykeilatietoja ohjelmaan ennen niiden käsittelyä. Raw Data -tila ei enää edellytä sitä, että
käyttäjä keräisi tietoja Excel-malleihin.
Physics Administration -ohjelmistossa raakatiedot voidaan muuntaa säteen profiileiksi, joita
voidaan sitten käyttää koneprofiilien kanssa hoidon suunnittelussa.
Pencil Beam- ja Monte Carlo -mittaustiedoille on olemassa Raw Data -tilat. Löydät lisätietoja Raw
Data -tilojen käyttämisestä Physics Administration -ohjelmiston käyttöohjeesta.
RT Elementsin Pencil Beam -kohteen osalta suositellaan säteilykeilatietojen keruuta ja käsittelyä
Physics Administration Raw Data -tilan avulla. Excel Template -menetelmä (katso s. 27) on
valinnainen.
Molempia menetelmiä ei ole mahdollista sekoittaa yhteen. Tietyn MLC-laitteen ja energian
kohdalla kaikki Pencil Beam -tiedot on kerättävä joko raakatieto- tai Excel-menetelmää käyttäen.
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2.4.2 Pencil Beam -raakatietotila

Taustatietoja

Verrattuna Excel-mallipohjaiseen lähestymistapaan seuraavat asiat ovat erilaisia Pencil Beam -
kohteen Raw Data -tilassa:
• Syväannosprofiileilla voi olla yksittäisiä syvyyskoordinaattiarvoja kullekin kenttäkoolle.
• Diagonaaliprofiileilla voi olla yksittäisisä säde-koordinaattiarvoja kullekin syvyydelle.
• Diagonaaliprofiileita on käsiteltävä Physics Administration -ohjelmistolla radiaalisten

kertoimien saamiseksi.
• Transversaaliprofiileilla voi olla yksittäisiä säde-koordinaattiarvoja kullekin syvyydelle.
• Transversaaliprofiilit on käsiteltävä Physics Administration -ohjelmistolla lähdefunktion

korjauksen ja radiologisten siirtymäparametrien määrittämiseksi.

Sirontakertoimet (tuottokertoimet)

Mittauksen asetteluohje ja työnkulku on kuvattu sivulla s. 51. Ennen mittaustulosten kirjaamista
syötä etäisyys lähteestä pintaan (SSD) ja sirontamittauksen mittaussyvyys Scatter Data -
valintaikkunaan.
näiden arvojen on oltava samat kuin kiihdyttimen nimellisen tuoton (NLOut) mittauksen SSD- ja
mittaussyvyysarvot. Muutoin säteen profiilin luominen ei onnistu.
Säädä tarvittaessa MLC:n ja rajainten kokoarvoja valintaikkunan sirontataulukossa ja syötä
laitteesi sirontatiedot.
• Esimerkkimatriiseissa sivulla s. 63 näkyvät harmaat kentät on aina mitattava.
• Valkoiset kentät kuvaavat sellaisia MLC- ja rajainyhdistelmiä, joita ei suositella käytettäviksi

Brainlabin sädehoidon suunnitteluohjelmiston kanssa.
• Tämän vuoksi näitä suurempia MLC:n kenttiä ei tarvitse mitata. Sen sijaan riittää, että syötät

viimeisen pakollisen mitatun arvon, esim. rajaimen asetusarvon 60 x 60 mm² tapauksessa voit
käyttää 60 x 60 mm²:n MLC-kentälle mitattua arvoa (0,8710 sivulla s. 85).

Voit myös liimata koko sirontataulukon kerralla Liitä -painikkeen avulla. Tällöin MLC- ja rajainkoot
säätyvät automaattisesti. Löydät lisätietoja Physics Administration -ohjelmiston
käyttöohjeesta.

Liuskan dynaaminen siirtymä

Mittauksen asetteluohje ja työnkulku on kuvattu sivulla s. 60.
Syötä liuskan dynaamisen siirtymän mittauksen tulokset Dynamic Leaf Shift -valintaikkunaan.

Lineaarikiihdyttimen nimellinen tuotto ja taustavuoto

Mittauksen asetteluohje ja työnkulku on kuvattu sivuilla s. 45 ja s. 48.
Lineaarikiihdyttimen nimellisen tuoton tiedot on syötettävä Pencil Beam Raw Data -rajapinnan
Nominal Linac Output -valintaikkunaan:

Toimenpiteet

1. Syötä tekemäsi lineaarikiihdyttimen absoluuttinen kalibrointi määrittämällä lähdepinnan
etäisyys, mittaussyvyys, normalisoinnin kenttäkoko ja lineaarikiihdyttimen nimelli-
santoteho.

2. Syötä Multileaf Background Leakage -osaan tiedot Leakage for Open Jaws ja Leaka-
ge for Closed Jaws.

Syväannosprofiili

Mittauksen asetteluohje ja työnkulku on kuvattu sivulla s. 49. Syväannosprofiilit voidaan mitata :n
kaltaisessa (kiinteä SSD) TPR:n kaltaisessa (isosentrisessä) asettelussa.

Pencil Beam -raakatietotila
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Mittaustulosten syöttäminen:

Toimenpiteet

1. Määritä mittausasettelu (kiinteä SSD tai isosentrinen) Depth Dose -valintaikkunassa. Jos
on käytetty kiinteää SSD-lähestymistapaa, valintaikkunaan on syötettävä myös PDD-mit-
tauksen SSD.

2. Säädä tarvittaessa syväannoksen kenttäkokoja ohjauspaneelin Add- ja Remove-painik-
keilla.

3. Liitä jokainen syväannosprofiili vastaavaan Depth Dose Profile -valintaikkunaan. Jokai-
selle kenttäkoolle voidaan käyttää eri koordinaattiarvoja.

4. Voit myös liittää useiden kenttäkokojen syväannostietoja sisältävän taulukon yhdellä ker-
ralla käyttämällä Paste Profiles -toimintoa. Tällöin kenttäkoot säätyvät automaattisesti.
Löydät lisätietoja Physics Administration -ohjelmiston käyttöohjeesta.

5. Syväannosprofiileja voidaan normalisoida mielivaltaisesti. Normalisointi yhteiseen viitesy-
vyyteen tai maksimiin saattaa kuitenkin helpottaa yhtäpitävyystarkistuksia.

Diagonaaliset radiaaliprofiilit

Mittauksen yleinen asetteluohje ja työnkulku on kuvattu sivulla s. 53. Diagonaaliset profiilit
voidaan mitata PDD:n kaltaisessa (kiinteä SSD) TPR:n kaltaisessa (isosentrisessä) asettelussa.
HUOMAUTUS: jotta saataisiin radiaalisen kertoimen laskentaa varten sopivia diagonaaliprofiileja,
lisälaite-MLC:itä (esim. Brainlab m3) ei saa irrottaa diagonaaliprofiilin mittausta varten. 

MLC:n liuskojen on oltava taakse vedettyinä.
Mittaustulosten syöttäminen:

Toimenpiteet

1. Määritä mittausasettelu (kiinteä SSD tai isosentrinen) Diagonal Profiles -valintaikkunas-
sa. Jos on käytetty kiinteää SSD-lähestymistapaa, valintaikkunaan on syötettävä myös
mittauksen SSD.

2. Säädä tarvittaessa syvyyksiä ohjauspaneelin Add- ja Remove-painikkeilla.

3. Liitä kukin diagonaaliprofiili sitä vastaavaan Diagonal Profile Data -valintaikkunaan. Jo-
kaiselle syvyydelle voidaan käyttää eri koordinaattiarvoja.

4. Voit myös liimata useiden syvyyksien diagonaaliprofiilit sisältävän taulukon yhdellä kerral-
la käyttämällä Paste Profiles -toimintoa. Tällöin syvyydet säätyvät automaattisesti. Löy-
dät lisätietoja Physics Administration -ohjelmiston käyttöohjeesta.

5. Diagonaaliprofiileja voidaan normalisoida mielivaltaisesti.

Kun kaikki diagonaaliprofiilit (ja syväannosdata) on syötetty, voidaan Radial Factors -kertoimet
laskea. Löydät lisätietoja Physics Administration -ohjelmiston käyttöohjeesta.

Transversaaliset profiilit

Mittauksen asetteluohje ja työnkulku on kuvattu sivuilla s. 58 ja s. 59
Mittaustulosten syöttäminen:

Toimenpiteet

1. Määritä mittausasettelu (kiinteä SSD tai isosentrinen) Transversal Profiles -valintaikku-
nassa. Jos on käytetty kiinteää SSD-lähestymistapaa, valintaikkunaan on syötettävä
myös mittauksen SSD.

2. Säädä tarvittaessa syvyyksiä ohjauspaneelin Add- ja Remove-painikkeilla.

3. Liitä kukin transversaalinen profiili sitä vastaavaan Transversal Profile Data -valintaikku-
naan. Jokaiselle syvyydelle ja suunnalle voidaan käyttää eri koordinaattiarvoja.

PERUSTIETOA
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Toimenpiteet

4. Voit myös liittää useiden syvyyksien transversaaliprofiilit sisältävän taulukon yhdellä ker-
ralla käyttämällä Paste Profiles -toimintoa. Tällöin syvyydet säätyvät automaattisesti.
Löydät lisätietoja Physics Administration -ohjelmiston käyttöohjeesta.

5. Transversaaliprofiileja voidaan normalisoida mielivaltaisesti.

Kun kaikki transversaaliset profiilit on syötetty (ja radiaalikertoimet laskettu), voidaan
lähdefunktion korjaus ja radiologiset liuskan siirtymän parametrit laskea. Löydät lisätietoja
Physics Administration -ohjelmiston käyttöohjeesta.

Pencil Beam -raakatietotila
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2.4.3 Koneprofiilitietojen kirjoittaminen Brainlabin Excel-mallien avulla (valinnainen)

Excel-menetelmän rajoitukset

Raakatietomenetelmään verrattuna Excel-menetelmään liittyvät seuraavat rajoitukset:
• syväannosprofiileissa on käytettävä samoja syvyyden koordinaattiarvoja kaikkien kenttäkokojen

kohdalla
• diagonaalisissa profiileissa on käytettävä samoja säteen koordinaattiarvoja kaikkien syvyyksien

kohdalla
• transversaaliprofiileissa on käytettävä samoja koordinaattiarvoja kaikkien syvyyksien kohdalla
• Brainlabin on käsiteltävä diagonaaliset ja transversaaliprofiilit.

HUOMAUTUS: molempia menetelmiä ei ole mahdollista sekoittaa yhteen. Tietyn MLC-laitteen ja
energian kohdalla kaikki tiedot on kerättävä joko Raakatieto- tai Excel-menetelmää käyttäen. 

Tietojen siirtäminen

Brainlabin Excel-malleja käytettäessä ei ole tapaa kopioida tietoja suoraan Physics
Administration -ohjelmistoon (Machine Profile -tila). Säteilykeilatietojen siirtäminen (esim. PDD/
TMR, Brainlab Physicsiltä käsittelyn jälkeen palautetut sironta- tai radiaalikertoimet) Excel-mallista
Physics Administration -ohjelmistoon (Machine Profile -tila) vaatii muutaman välivaiheen.
Tiedot on kopioitava uuteen Excel-työkirjaan ja sen jälkeen tallennettava sarkaineroteltuna
tekstitiedostona. Sen jälkeen nämä tiedot on siirrettävä Brainlab-työasemaan (esim. kartoitetun
aseman tai USB-aseman välityksellä), jossa ne voidaan avata tekstitiedostona ja sen jälkeen
kopioida ja liittää koneprofiiliin. Tämä on tehtävä kaikille säteilykeilatietoja sisältäville taulukoille
(esim. PDD/TMR, Brainlab Physicsiltä käsittelyn jälkeen palautetut sironta- tai radiaalikertoimet).

Työnkulku

Kuva 3  

Toimenpiteet

1. Tietojen kopiointi uuteen Excel-työkirjaan:
• Valitse koko taulukko.
• Liitä tiedot uuteen Excel-työkirjaan.

2.

Tallenna työkirja tekstitiedostona (sarkaineroteltu) (*.txt).

3. Siirrä sarkaineroteltu tekstitiedosto Brainlab-työasemaan.

PERUSTIETOA
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Toimenpiteet

4. Avaa tekstitiedosto Brainlab-työasemassa Muistio-tekstieditorilla.

5. Valitse Kaikki tekstitiedoston tiedot ja kopioi.

6. Liitä tiedot asianmukaiseen taulukkoon Physics Administration -ohjelmistossa:

• Valitse taulukon vasemmasta yläkulmasta tyhjä ruutu.

• Valitse Edit-pudotusvalikosta Paste (tai käytä näppäinyhdistelmää Ctrl + V).

Koneprofiilitietojen kirjoittaminen Brainlabin Excel-mallien avulla (valinnainen)
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3 PENCIL BEAM: ALGORITMI
3.1 Pencil Beam -annosalgoritmi

Taustatietoja

Pencil Beam -algoritmit ovat hyvin tunnettuja sädehoidon annosjakaumien laskentamenetelmiä.
Brainlabin Pencil Beam -annosalgoritmissa tulevat säteet jaetaan moniin ohuisiin pikkusäteisiin.
Kudostiheyden epähomogeenisuuden korjaamiseksi kukin pikkusäde korjataan yksittäisellä
radiologisella etenemistien pituuden korjauksella huomioiden aivan pienimmätkin rakenteen
epätasaisuudet. Nopeaa Fourier-muunnosta (FFT) käytetään säteilykeila-ydin-konvoluutioon
säteilykeilan kertymäjakauman kanssa. Algoritmissa käytetään nopeaa säteenseurantaa ja
adaptiivisen ruudukon laskelmia, jotka vähentävät tarvittavien annoslaskentojen määrää. Näiden
optimointien ansiosta 2D- ja 3D-annosjakaumat voidaan laskea muutamassa millisekunnissa.
Brainlabin Pencil Beam -annosalgoritmi perustuu Mohanin et al (1985, 1986 ja 1987) julkaisuihin.
Se on tarkoitettu konformaalisen säteen, konformaalisen kaaren sekä IMRT- ja VMAT-hoitojen
toteuttamiseen. Tässä luvussa kuvataan annosalgoritmia siten kuin sitä käytetään Brainlabin
suunnitteluohjelmistossa eri hoitomoduuleja varten.

Kapea yksienerginen Pencil Beam (MPB)

Seuraavassa termiä yksienerginen Pencil Beam käytetään tarkoitettaessa yhdensuuntaista
yksienergistä fotonisäteilykeilaa, jolla on energia E ja äärettömän pieni vaikutusala. Pencil Beam -
säteilykeilan tulo pintaan nähden kohtisuorassa olevaan homogeeniseen vesifantomiin antaa alun
annosjakaumalle. Kun oletetaan, että fotonin kertymä vaimenee lineaarisesti vedessä,
ensimmäisten vedenpinnan alla syvyydellä d tapahtuvien törmäysten lukumäärä yksikön
tilavuudessa saadaan seuraavan yhtälön mukaisesti.

NOF E( ) e
μwater E( ) d⋅–

μwater E( )⋅ ⋅
missä:

NOF E( ) fotonien lukumäärä energian E kanssa keskiarvoistettuina avokentän yli. Sä-
teilykeilan voimakkuuden radiaalinen vaihtelu liitetään myöhemmin.

μwater E( ) fotonien lineaarisen vaimentumisen kerroin vedessä.

d havaintopisteen syvyys vedessä.

Kapea differentiaalinen Pencil Beam (DPB)

Differentiaalinen Pencil Beam (DPB) kuvaa annosjakaumaa suhteessa yksienergisen Pencil
Beam -fotonisäteilykeilan ensimmäiseen törmäykseen äärettömän laajassa homogeenisessa
väliaineessa. Annosjakauma kPB, diff (E, lPQ, θPQ) on fotonienergian E, ensimmäisen törmäyksen
pisteen P ja havaintopisteen Q välisen etäisyyden lPQ sekä polaarisen kulman θ välinen funktio
tulevan Pencil Beam -säteilykeilan ja sirontasuunnan välillä (katso alla oleva kuva). DPB:n
annosjakaumien laskenta suoritetaan Monte Carlo -koodin avulla välillä 100 keV – 50 MeV oleville
eri fotonienergioille.
Siinä otetaan huomioon sekundaarifotonien ja -elektronien sironta tiettyyn rajaenergiaan asti.

PENCIL BEAM: ALGORITMI
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Differentiaalinen Pencil Beam -määritelmä:

Pencil Beam

P
Point of first collision

(0, 0, 0)

dp

lPQ

Q
kPB,diff(lPQ, θPQ, E)

θ

Kuva 4  

Pencil Beam -ydin

DPB-keilojen ja fotonien lukumäärän ollessa tiedossa syvyydellä d yksienergisen Pencil Beam -
säteilykeilan annos pisteessä Q saadaan viivaintegraalilla puoliäärettömässä vesifantomissa. Kun
kiihdyttimen energiajakauma NOF(E) on riippuvainen fotonisäteilykeilasta, integrointi kaikkien
energioiden yli voidaan suorittaa, jolloin saadaan monienergisen Pencil Beam -säteilykeilan ydin.

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

Lähdefunktion korjaus

Voidaan käyttää valinnaista lähdefunktion korjausta, joka kuvaa lähteen äärellisen koon,
kollimaattorin ja tasoituskappaleen sironnan vaikutusta, liuskojen päiden kaarevuutta ja muita
puolivarjoa laajentavia vaikutuksia.

Pencil Beam -annosalgoritmi

30 Teknisten taustatietojen opas Ver. 2.2 Brainlab – fysiikan perusteet



Lähdefunktion korjaus määritellään siten, että sillä on Gaussin jakauma, jossa on leveyden sigma
sekä amplitudi tietyllä syvyydellä. Leveyden sigma ja amplitudi voidaan määritellä kahdelle
syvyydelle Physics Administration -ohjelmistossa.
Kaikkien muiden syvyyksien osalta sigman ja amplitudin arvot interpoloidaan lineaarisesti.
Lähdefunktion korjaus sisältyy annoslaskentaan Pencil Beam -ytimien kPB, poly (x, y, d) ja Gaussin
jakauman gSFC (x, y, d) konvoluution avulla, missä amplitudi A(d) antaa tuloksena ytimen kanssa
konvoloidun Gaussin jakauman fraktion. 
Lisämittaukset ovat tarpeen lähdefunktion korjauksen ja radiologisen kentän korjauksen
säätämiseksi.

Radiologisen kentän korjaus

Radiologisen kentän korjauksen ansiosta pieniä, rakojen asetuksista ja MLC:n rakenteesta
(pyöreä liuskan pää sekä ponttiliitos) johtuvia poikkeamia voidaan korjata MLC:n määrittelemän
nimellisen kenttäkoon suhteen.
• Physics Administration -ohjelmistossa voidaan liuskan suunnassa määritellä siirtopoikkeama

käyttäen Leaf Shift Static -arvoa Radiologic Field -osassa.
• Tarvittava poikkeama voidaan määritellä liuskan suuntaan nähden kohtisuorasti Physics

Administration -ohjelmistossa käyttäen Tongue and Groove Size -arvoa Radiologic Field -
osassa.

Ekvivalentti kenttäkoko

MLC:n ekvivalenttineliökentän koko on yhtä kuin MLC:n kenttäalueen neliöjuuri ottaen huomioon
radiologisen kentän korjaukset (katso edellinen luku sekä sivu s. 61).
Rajaimen ekvivalentti kenttäkoko lasketaan käyttämällä pinta-alan ja kehän kaavaa (katso Sterling
et al., 1964 katso lähdeluettelon yleisten viitteiden osiosta).

Ideaalistettu annosjakauma (IDD)

Kollimaattoria varten tarkoitettu, mielivaltaisen muotoinen ideaalistettu annosjakauma (IDD) on
monienergisen Pencil Beam -ytimen kaksiulotteinen konvoluutio fotonikertymän kanssa. Se kuvaa
fotonikeiloissa olevaa annosjakaumaa homogeenisessa vesifantomissa ja saadaan seuraavan
yhtälön mukaisesti

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

Fotonikertymä isosentrin tasossa kohtisuorasti keskisäteilykeilaan nähden syvyydellä d saadaan
seuraavan yhtälön mukaisesti

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

missä φ0(x, y) on kertymämatriisi isosentrin tasossa johtuen kollimaattorin muodosta, jolla on arvo
1 avoimille ja 0 suljetuille kentille. Fraktionaalisia arvoja käytetään, jos matriisin jokin vokseli on
osittain joidenkin liuskojen peitossa (katso alla oleva kuva). RFS(r, d) on radiaalinen kerroin, jolla
saadaan fotonikertymä etäisyydellä keskisäteilykeilasta syvyydellä d fantomissa.

r x2 y2+=

PENCIL BEAM: ALGORITMI
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Kertymämatriisi

Kuva 5  

Kertymämatriisissa (yllä) nähdään kohdealueen ääriviivat säteilykeilanäkymästä. Fraktionaalisia
arvoja käytetään, jos matriisin vokselit ovat osittain liuskojen peitossa.

Kokonaisannos

Muotoillun säteilykeilan kokonaisannoksen laskentaan kudoksen tietyssä pisteessä käytetään
seuraavaa kaavaa

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

TPR lrad cd coll,,( )
SSDcal dcal+

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

2

IDD xSID ySID lrad, ,( )

⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅

=

missä:

MU Lineaarikiihdyttimen käyttämät monitoriyksiköt.

NLOut

Lineaarikiihdyttimen nimellinen tuotto, joka on vesifantomissa avointa
kenttää (kalibrointikentän koko) varten kalibrointisyvyydellä dcal mitatun,
monitoriyksikköjen (MU) lukumäärällä jaetun absoluuttisen annoksen väli-
nen suhde.

cjaw
Rajaimen ekvivalentti kenttäkoko, laskettu käyttämällä pinta-alan ja kehän
kaavaa (katso Sterling et al., 1964 katso lähdeluettelon yleisten viitteiden
osiosta).

cmlc
MLC:n ekvivalenttineliökentän koko, laskettu MLC:n kenttäalueen neliö-
juurena ottaen huomioon radiologisen kentän korjaukset.

lrad
Säteen radiologisen etenemistien pituus (syvyys) kudoksen pinnasta ha-
vaintokohtaan, kudostiheyden epähomogeenisuudet korjattuina.

SSD Keskisäteilykeilan etäisyys lähteestä pintaan.

SID Etäisyys isosentristä lähteeseen.

d Havaintopisteen syvyys kudoksessa.

dcal Pisteen syvyys, missä NLOut ja sirontakertoimet mitattiin.

Pencil Beam -annosalgoritmi
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St (cmlc, cjaw) Kokonaissironnan kerroin, joka kuvaa suhteellista tuottokerrointa MLC:n
ja rajainten neliökentälle.

TPR (lrad, cd, coll)
Kudos-fantomisuhde, määriteltynä seuraavasti: annos fantomin jossakin
pisteessä jaettuna samassa pisteessä vakiokalibrointisyvyydessä olevalla
annoksella dcal.

cd c SSD d+
SSD

--------------------⋅

IDD(xSID, ySID, Irad)
xSID

Ideaalistettu annosjakauma syvyydessä Irad, missä

x SID
SSD d+
--------------------⋅

ja y-analogi.

Koordinaattien ja parametrien määrittely

XSID, YSID

lrad

SID

Air

dcal

Pcal

SSD

Source

Tissue

d

(x, y, d)

Kuva 6  

Pencil Beam -ytimien ja fotonikertymäkartan välinen konvoluutio olettaa, että Pencil Beam -ytimet
ovat translaatioinvariantteja x- ja y-suunnassa, mikä tarkoittaa sitä, että väliaineen oletetaan
olevan homogeeninen. Epähomogeenisuuksien vieressä lasketuille annoksille tämä oletus ei
välttämättä päde ja laskelma voi olla väärä.
Säteilykeilan läpäisemille epähomogeenisille alueille lasketaan oikea etenemistien pituus, ja
algoritmi laskee oikeat arvot, mikäli etäisyys heterogeenisuuteen on tarpeeksi suuri, niin että
tasapaino voidaan palauttaa.

Radiaalikertoimet (RFS)

Radiaalikertoimet ovat suhteellisia annosjakaumia säteilykeilan keskiakselin säteen suuntaisesti
(radiaalisuunnassa)

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

ja radiaalinen symmetrinen annos

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

PENCIL BEAM: ALGORITMI
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missä säteen suuntainen (radiaalinen) etäisyys keskisäteilykeilaan on:

r x2 y2+=
Muut parametrit on kuvattu edellä.

Monitoriyksikön kalibrointi

Lineaarikiihdyttimen tuottamaa annosta ilmaistaan mittayksiköllä, jota kutsutaan monitoriyksiköksi
(Monitor Unit, MU). Nämä yksiköt kalibroidaan veteen absorboituneeseen annokseen, yksikkönä
Gray. Tämä tehdään yleensä käyttäen vesifantomia viiteolosuhteissa vakiosyvyydellä, dcal,
lähteen ja pinnan välistä etäisyyttä SSDcal ja vakiokenttäkokoa (tavallisesti 100 x 100 mm²), jolloin
saadaan lineaarikiihdyttimen nimellinen tuotto:

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

Kokonaissirontakerroin (St)

Kokonaissirontakertoimet (St) kuvaavat lineaarikiihdyttimen suhteellista annostuottoa
kalibrointipisteen kohdalla vedessä eri rajain- ja MLC-ko’oille. St vastaavat pään ja fantomin
sirontaa. On tärkeää, että kokonaissirontakertoimet St mitataan käyttäen edellä määriteltyä
kalibrointijärjestelyä (SSDcal, dcal).
Kokonaissirontakertoimien mittaus suoritetaan säteilykeilan keskiakselilla syvyydellä dcal
fantomissa rajainten ja MLC:n eri neliökenttäkokojen useille eri yhdistelmille. Suositellut koot
riippuvat MLC:n tyypistä, jolle mittaukset suoritetaan. Sirontakertoimille annokset on mitattava
samalla syvyydellä dcal ja samalla etäisyydellä SSDcal, jolla lineaarikiihdyttimen nominaalinen
tuotto mitataan. Sirontakertoimen St normalisointi tehdään tiettyyn normalisointikenttäkokoon
varten mitattuun annokseen nähden (yleensä käytetään rajainten ja MLC:n kenttäkokoa
100 x 100 mm²).

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

missä:

cmlc MLC:n neliökentän aukon koko

cjaw rajainten neliökentän aukon koko

ccal kalibrointikentän koko

dcal
sen fantomin syvyys, jossa sirontatekijöiden ja kiihdyttimen nimellisen tuoton kalib-
rointimittaukset suoritetaan

SSDcal lähteen ja ihon pinnan välinen etäisyys kalibrointia varten

Kudos-fantomisuhde (TPR)

Kudos-fantomisuhde (Tissue Phantom Ratio, TPR) tarjoaa toisen näkökulman
säteilyvuorovaikutusten syvyysominaisuuden luonnehdintaan. Verrattuna suhteelliseen
syväannokseen (percentage depth dose, PDD) TPR heijastaa käytännöllisempää tilannetta, jossa
SSD vaihtuu mutta etäisyys lähteestä detektoriin (SDD) pysyy vakiona. On osoitettu [Khan], että
TPR on käytännössä riippumaton SSD:stä, koska voidaan olettaa, että fraktionaalisen sironnan
osuus syväannokseen jossakin mittauspisteessä on vain mittauspisteen kenttäkoon ja
kudoksessa olevan mittauspisteen syvyyden funktio.
Pencil Beam -algoritmin kalibrointia varten TPR:t mitataan muuntelemalla SSD:tä käyttäen
vesifantomia eri (jos sovellettavissa, neliö-) kenttäko’oille ja kiinteälle etäisyydelle lähteestä
detektoriin (SDD).

Pencil Beam -annosalgoritmi
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TPR voidaan laskea myös suhteellisen syväannoksen (PDD) jakaumasta, joka mitataan SSD:n
ollessa vakio ja detektorin liikkuessa säteilykeilan keskiakselia pitkin. Tarvittava muunnos
perustuu seuraavaan yhtälöön [Khan].

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

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

SSDcal d+( )2

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

Sp cdcal
( )

Sp cd( )
--------------------⋅ ⋅=

käyttäen kollimaattorin kenttäkokoa c etäisyydellä SSD, kollimaattorin kenttäkokoa cd syvyydellä d

cd c
SSDcal d+( )

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

ja kollimaattorin kenttäkokoa cdcal kalibrointisyvyydellä dcal

cdcal
c

SSDcal dcal+( )
SSDcal

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

olettaen, että

Sp cdcal
( ) Sp cd( )=≈

muunnos pienenee seuraavasti

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

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

SSDcal d+( )2

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

Tämän oletuksen kautta tuotettu virhe kasvaa, kun syvyys lisääntyy ja kenttäkoko pienenee.
HUOMAUTUS: kudos-fantomisuhde on ekvivalentti kudoksen enimmäissuhteen kanssa, jos
kalibrointisyvyys on yhtä suuri kuin maksimin syvyys (dcal = dmax). 

Radiologisen etenemistien pituuden (RPL) korjaus

Oletuksena etenemistien pituuden korjaus aktivoidaan Pencil Beam -algoritmia varten. Algoritmi
laskee säteenseurannan avulla radiologisen etenemistien pituuden lähteestä havaintopisteeseen
kulkevan säteen pituudelta. Se tekee korjaukset kudoksen epähomogeenisuuksien osalta ja
perustuu TT-kuvien Hounsfield-yksiköille. Sen vuoksi se edellyttää kuvantamiseen käytetyn TT-
laitteen oikeaa kalibrointia.
HUOMAUTUS: kaikkien ulomman ääriviivan ulkopuolella olevien alueiden oletetaan olevan ilmaa
eikä syvyyslaskentaa tehdä, riippumatta kudoksen heterogeenisuuden korjausasetuksesta. 

TT-numeroiden (HU) muuntamisen elektronitiheydeksi oletetaan olevan lineaarista vaihteluvälillä
–1 000 (elektronitiheys = 0,0) – 47 (elektronitiheys = 1,0). Tämän arvon yläpuolella sen oletetaan
jälleen olevan lineaarista mutta kaltevuudeltaan erilaista. Viitaten Schneiderin julkaisuun (1996)
käytetään seuraavaa oletussuhdetta:

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

Tarvittaessa tämä oletus voidaan muuttaa sopivaksi Physics Administration -ohjelmistoa
käytettäessä. RPL-laskelmia varten seurataan suoran säteen etenemistietä lähteestä tiettyyn
pisteeseen potilaan sisällä. Jokaisen säteen reitillä olevan vokselin läpäisevä etäisyys skaalataan
kyseisen vokselin elektronitiheydellä. Laskemalla yhteen kaikkien vokselien läpi kulkevat korjatut
etäisyydet saadaan radiologisen etenemistien pituus siihen pisteeseen, jolle annos lasketaan.

Mukautuvan ruudukon annoslaskenta

Adaptiivisen ruudukon algoritmia käytetään annosjakaumien laskemiseen kaksiulotteisissa
kuvissa (ts. leikekuvissa) tai kolmiulotteisissa tilavuuksissa (ts. DVH). Algoritmi voi nopeutta
annoslaskentaa suunnattomasti hyödyntämällä sitä seikkaa, että pikseli- tai vokseliresoluutio on
terävämpi kuin annosjakauman paikallisten muutosten resoluutio. Ruudukon koko mukautetaan
paikallisesti niin, että saadaan annosjakauman ennalta määritetty tarkkuus.
Adaptiivisen ruudukon algoritmi laskee ensin annoksen arvot karkealla ruudukolla Pencil Beam -
annosalgoritmin avulla. Silloin kun adaptiivisen ruudukon jonkin pisteen läheisyydessä olevia
annosarvoja voidaan kuvata approksimatiivisesti interpoloinnilla, adaptiivisen ruudukon pisteiden
välissä olevien väliannosten arvot interpoloidaan. Muussa tapauksessa adaptiivisen ruudukon
askelkokoa pienennetään paikallisesti. Annosarvot lasketaan suoraan ruudukon uusien pisteiden
päälle annosalgoritmin avulla. Tämä menettely toistuu rekursiivisesti kunnes tarvittava tarkkuus on
saavutettu.
Tämän tuloksena adaptiivinen ruudukko on tyypillisesti karkea tasaisen annosjakauman alueilla ja
tarkka epähomogeenisten annosjakaumien alueilla (ts. säteilykeilan puolivarjon alueen lähellä tai
kudoksen epätasaisuuksien alueen lähellä).

Pencil Beam -annosalgoritmi
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3.1.1 Pencil Beam dynaamista kaarihoitoa varten

Annoslaskenta

Dynaamiset kaaret esitetään kontrollipisteiden lukumääränä N aloitus- ja lopetuskulman välillä.
MLC:n ja rajaimen muodot ovat jokaisessa kontrollipisteessä omanlaisensa. Annoslaskenta
diskretisoidaan kunkin N – 1 -kaarisegmentin kohdalla luomalla yksi tai useampia segmentin
keiloja. Segmentin keilat jaetaan tasaisesti kaarisegmentissä (esim. kahden kontrollipisteen
keskelle, jos kutakin kaarisegmenttiä kohti luodaan yksi segmentin keila).
Jos kaarisegmenttiä kohti luodaan yksittäinen segmentin keila, käytetään kahden kontrollipisteen
välisestä jatkuvasta liuskojen liikkeestä ennen kaarisegmenttiä ja sen jälkeen laskettua kertymää.
Jos kaarisegmenttiä kohti luodaan useampia segmentin keiloja, MLC:n ja rajainten sijainnit
interpoloidaan lineaarisesti kahden kontrollipisteen välissä ennen kaarisegmenttiä ja sen jälkeen.
Kaarella mielivaltaiseen pisteeseen annettava annos saadaan kaikkien kaarisegmentin keilojen
summasta.

Varoitus
Laskennassa oletetaan, että kanturinopeus ja kaarihoitojen Pencil Beam -annoslaskenta
suoritetaan kanturikulmahilassa, jossa käytetään rajallista kaarivaihekokoa (asteina). Näin
ollen laskettu annos saattaa olla epätarkka, ja on erittäin suositeltavaa suorittaa
fantomitarkistus jokaisen kaarihoitosuunnitelman kohdalla.

PENCIL BEAM: ALGORITMI
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3.2 Pencil Beam -algoritmin rajoitukset
3.2.1 Ekstrapolointi mitattujen arvojen alueen ulkopuolella

Taustatietoja

Pencil Beam -annosalgoritmi käyttää taulukoituja mitattuja arvoja annoslaskentaan. Vaikka näiden
algoritmien käyttöä ei suositella mitattujen arvojen alueen ulkopuolella, algoritmien käyttämät
ekstrapolaatiot kuvataan seuraavassa taulukossa. Käyttäjän on syytä tiedostaa, että
ekstrapoloidut arvot eivät edusta todellisuutta samalla tarkkuudella kuin annosalgoritmi yleensä.

Varoitus
Jos annosalgoritmia käytetään mitattujen ja taulukoitujen arvojen ulkopuolella olevien
parametrien kanssa, lasketun annoksen tarkkuutta ei voida taata. Käyttäjän varmistettava,
että kaikki tarvittavat parametrit, erityisesti potilaan hoitoa varten tarvittava kenttäkoko,
syvyys ja etäisyys keskiakselista, sisältyvät mitattuihin säteilykeilatietoihin.

Mitatut arvot

Syväannos

Syvyys < minimisyvyys PDD/TPR:n jatkuva ekstrapolointi (min. syvyys)

Syvyys > maksimisyvyys

Eksponentiaaliset ekstrapolointipisteet eksponentiaalisen
funktion määrittämiseen: maksimisyvyys, välisyvyys (syvyys
likimain keskellä, maksimiannoksen syvyyden ja maksimisy-
vyyden välissä)

Kenttäkoko < kentän minimikoko PDD/TPR:n jatkuva ekstrapolointi (min. kenttäkoko)

Kenttäkoko > kentän maksimiko-
ko PDD/TPR:n jatkuva ekstrapolointi (maks. kenttäkoko)

Sironta

MLC:n koko < MLC:n minimikoko Sironnan logaritminen ekstrapolointi

MLC:n koko > MLC:n maksimiko-
ko Sironnan jatkuva ekstrapolointi (MLC:n maks. koko)

Rajainten koko < rajainten mini-
mikoko Sironnan logaritminen ekstrapolointi

Rajainten koko > rajainten maksi-
mikoko Sironnan jatkuva ekstrapolointi (rajainten maks. koko)

RFS

Syvyys < minimisyvyys RFS:n jatkuva ekstrapolointi (min. syvyys)

Syvyys > maksimisyvyys RFS:n jatkuva ekstrapolointi (maks. syvyys)

Säde < minimisäde RFS:n jatkuva ekstrapolointi (minimisäde)

Säde > maksimisäde RFS:n jatkuva ekstrapolointi (maksimisäde)

Pencil Beam -algoritmin rajoitukset
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3.2.2 Muita rajoituksia

Pencil Beam -rajoitukset

Pencil Beam -annosalgoritmi ei tee eroa MLC:n puolivarjon ja rajaimen puolivarjon välillä. Näin
ollen annoksen lasku y-suunnassa saattaa olla hieman epätarkka Elekta MLC -laitteissa, joille on
ominaista ”guard leaf” -suojaliuskakäytös (esim. Agility).

Varoitus
Käytettäessä Pencil Beam -algoritmia annoslaskennassa epähomogeenisten alueiden,
esim. keuhko- tai luukudoksen, lähellä tai lähellä kudoksen reunaa (molemmat muutaman
senttimetrin alueella), laskettu annos voi poiketa todellisesta, annetusta annoksesta yli
10 %.

Varoitus
MLC:n tyypistä riippuen Pencil Beam -algoritmi käyttää tietyn resoluution ytimiä, jotka
määrittelevät annoslaskennan kokonaisresoluution kohtisuorassa säteilykeilan akseliin.
Kun kyseessä ovat pienet rakenteet yhdistettynä riittämättömään ytimen ruudukkokokoon,
Pencil Beam -annoslaskenta voi olla liian karkeaa, jotta sen avulla voisi tunnistaa jokaisen
yksityiskohdan annetussa annosjakaumassa.

Varoitus
Pienten hoitokenttien yleisistä annoslaskentarajoituksista on esitetty yhteenveto kohdassa
sivulla s. 151. Ellei näitä rajoituksia oteta huomioon, laskettu annos saattaa poiketa
todellisesta, annetusta annoksesta yli 10 %.

Pienten kenttäkokojen rajoitukset

Pencil Beam -algoritmien käytössä voi olla rajoitteita myös erittäin pienissä kenttäko’oissa johtuen
jarrutussäteilykohteen elektronipisteen koosta ja muodosta. Siksi alle 10 mm:n ekvivalenteille
kenttäko’oille on suositeltavaa käyttää Monte Carlo -annoslaskentaa Pencil Beam -
annoslaskennan sijasta.

PENCIL BEAM: ALGORITMI
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Muita rajoituksia
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4 PENCIL BEAM: YLEISTEN
SÄTEILYKEILATIETOJEN
MITTAUS

4.1 Johdanto

Tämän luvun tarkoitus

Tässä luvussa kuvataan mittaustekniikoita, joita suositellaan annoslaskentaa varten tarvittavien
säteilykeilatietojen hankkimiseen käyttäen Brainlabin Pencil Beam -algoritmia.
Yleisten ohjeiden lisäksi tässä luvussa annetaan myös yksityiskohtaista tietoa, esim. mittauksissa
käytettävät MLC:n ja rajainten kenttäkoot.

Lineaarikiihdyttimen käyttöönotto

Ennen kuin lineaarikiihdytin otetaan käyttöön, on käyttäjän syytä tuntea sen käyttöönottoon
liittyvät kansalliset ja kansainväliset suositukset (esim. AAPM TG-106 Report -raportti):
Tässä raportissa annetaan ohjeita ja suosituksia fantomien ja detektorien oikeaan valintaan,
fantomin alkuasennukseen tiedonkeruuta varten sekä skannaavan että ei-skannaavan datan
osalta, esitellään toimintatapoja spesifisten fotoni- ja elektronikeilojen parametrien keräämistä
varten ja menetelmiä mittausvirheiden (< 1 %) vähentämistä varten, esitellään säteilykeilatietojen
prosessointia ja detektorin koon konvoluutiota tarkoille profiileille. Raportissa kuvatut toimintatavat
auttavat pätevää sairaalafyysikkoa joko täydellisen säteilykeilatietosarjan mittaamisessa tai
tietojen osasarjan verifioinnissa ennen ensimmäistä käyttöönottoa tai määräaikaisten
laadunvarmistusmittausten yhteydessä (Das et al 2008).

Määritelmiä ja lyhenteitä

Termi Selitys

MLC Multileaf Collimator (Moniliuskarajain)

NLOut Nominal Linac Output (Lineaarikiihdyttimen nimellinen tuotto)

PDD Percentage Depth Dose (Suhteellinen syväannos)

RFS Radial Factors (Radiaalikertoimet)

SFC Source Function Correction (Lähdefunktion korjaus)

SID Source-Isocenter Distance (Etäisyys isosentristä lähteeseen)
(1 000 mm)

SSD Source-Surface Distance (Etäisyys lähteestä pintaan)

TPR

Tissue Phantom Ratio (Kudos-fantomisuhde)
HUOMAUTUS: kalibrointisyvyydestä dcal riippuen syväannok-
sen tiedot voivat todellisuudessa vastata TMR:ää (Kudoksen
enimmäissuhde: dcal = dmax). 
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Mittaustarkkuus

Tässä käyttöohjeessa määritellyt mittaukset ovat riittäviä Brainlabin annosalgoritmeille määritellyn
tarkkuuden saavuttamiseen. Jos haluat parantaa annoslaskennan tarkkuutta, suorita mittaukset
erittäin huolellisesti, toista ne, valitse parhaat tulokset (esim. vähiten kohinaa) ja keskiarvoista ne.
Suositeltua tarkempi inkrementti kenttäkoolle, syvyydelle tai radiaalisuunnalle ei merkitsevästi
paranna annostarkkuutta, vaikka sen käyttöä ei ole kiellettykään.
Jotta tulokset olisivat tarkkoja, lineaarikiihdytin ja moottoroitu vesiallas on asennettava erittäin
huolellisesti. Säteilykeilan keskiakselin on oltava täsmälleen vertikaalinen, ts. kohtisuora veden
pintaan nähden. Detektorin liikkeen on aina oltava täsmälleen kohdistettu veden pinnan ja
säteilykeilan keskiakselin kanssa.
Muista, että detektorin sensitiivisyys voi riippua sen suuntauksesta. Noudata dosimetrialaitteiden
valmistajan antamia teknisiä ohjeita ja suosituksia.
FFF-keilojen (tasoittamattomien keilojen) korkean gradientin vuoksi annosmittauksiin ei ole
suositeltavaa käyttää ionisointikammioita, joiden ontelotilavuus on suurempi kuin 0,125 cm3 (esim.
Farmer-kammioita, joiden tilavuus on 0,6 cm3).

Varoitus
Brainlabin annosalgoritmien tarkkuus on suoraan riippuvainen säteilykeilatietojen
mittausten tarkkuudesta ja vaihteluvälistä. On varmistettava, että säteilykeilatietojen
mittaukset kattavat kaikki ne kenttäkoot ja syvyydet, joita käytetään myöhemmin
hoitosuunnittelussa. Tämä koskee erityisesti sirontakertoimien, radiaaliprofiilien ja
syväannoksen mittauksia.

Tietojen korjaus

Tietoja on mahdollista korjata jonkin verran; näin pienet virheet voidaan eliminoida mittausdatan
keruun aikana. Tällaisiin korjauksiin pitää kuitenkin suhtautua varauksella. On aina parempi
välttää korjaustarvetta mittaamalla sellaista dataa, jota ei tarvitse muokata.

Säteen profiilin tarkistaminen

Sairaalafyysikon vastuulla on jokaisen juuri luodun tai muutetun säteen profiilin (koneprofiilin)
asianmukainen tarkistaminen. Tähän pitää sisältyä jokaisen kliinisesti käytettäväksi tarkoitetun
hoitomuodon ja -tilanteen testaaminen alusta loppuun. Katso aina ohjeita kansallisista tai
kansainvälisistä laadunvarmistussuosituksista (esim. IAEA TRS-430).

Vastuu

Kun mittaustiedot lähetetään Brainlabille, Brainlabilla ei ole mahdollisuutta tarkistaa:
• käyttäjältä saadun tiedon oikeellisuutta
• käyttäjälle palautetun tiedon oikeellisuutta

Brainlabin mahdollisesti antama, saatuun dataan perustuva palaute tai suositukset riippuvat itse
datan oikeellisuudesta. Jos Brainlab on käsitellyt saatua dataa ja palauttanut sen käyttäjälle, tämä
ei missään tapauksessa ole tae palautetun datan virheettömyydestä. Käyttäjä on täysin vastuussa
Brainlabin palauttaman datan oikeellisuuden varmistamisesta ja on myös täysin vastuussa
Brainlabin mahdollisesti antaman palautteen tai suositusten oikeellisuuden tarkistamisesta.
Käyttäjän on validoitava Brainlabin palauttaman datan teho ja turvallisuus ennen potilaille
tehtävien hoitojen aloittamista. Se seikka, että Brainlab on saattanut käsitellä tiettyä dataa, ei
vaikuta siihen, että käyttäjä on kokonaisvaltaisesti vastuussa lopullisen säteen profiilin
oikeellisuudesta.

Johdanto
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4.1.1 Suositeltu laitteisto

Taustatietoja

Suositeltujen mittausten suorittamisessa tarvitaan seuraavia laitteita. Jotkut näistä ovat
lisävarusteita ja niiden käyttötarve riippuu annosalgoritmin, lineaarikiihdyttimen, kollimaattorin tai
hoitomuodon tyypistä.

Laitteisto

Komponentti Selitys

Moottoroitu ve-
siallas

Altaan tulee ulottua ainakin 50 mm verran mitatun kenttäkoon kaikkien neljän
sivun yli mittaussyvyydellä. Sen tulee myös ulottua ainakin 50 mm verran suu-
rimman mahdollisen mittaussyvyyden yli. Käytettäessä vakiokenttäkokoa
400 x 400 mm² syvyyden on oltava enintään 350 mm, fantomin (perusalue
mukaan luettuna) yli 500 x 500 mm² ja veden syvyyden vähintään 400 mm.

Kalibroitu kam-
mio

Mittauksessa tarvitaan kalibroitu lieriömäinen ionisointikammio, jonka onkalon
tilavuus on vähintään 0,125 cm3, mutta ei yli 0,6 cm3. Efektiivinen mittauspis-
te määritetään voimassa olevien kansainvälisten dosimetriastandardien
(esim. IAEA TRS-398) ja detektorin toimittajan vastaavan suosituksen perus-
teella.

Ionisointikammio

Lieriömäinen ionisointikammio, jonka onkalon tilavuus on 0,125 cm3 tai pie-
nempi. Efektiivinen mittauspiste määritetään voimassa olevien kansainvälis-
ten dosimetriastandardien (esim. IAEA TRS-398) ja detektorin toimittajan vas-
taavan suosituksen perusteella.

Korkearesoluuti-
oinen detektori

Korkearesoluutioisiin profiilimittauksiin ja pienten kenttien dosimetriaan tarvi-
taan erittäin pieni detektori. Brainlab suosittelee suojaamattoman stereotakti-
sen diodin tai yksittäisen kristallitimanttidetektorin käyttöä.

Muovinen fanto-
mi

Tämän tulee koostua useista muovilevyistä, joiden elektronitiheys vastaa ve-
den elektronitiheyttä. Muovifantomeita ei pidä käyttää viitedosimetriaan.

Röntgenfilmi Näitä ovat Kodak XV-2 ja Kodak EDR-2, lisäksi filminkäsittelylaitteet.

Kalibroitu filmis-
kanneri

Filmidosimetriaa ja laadunvarmistusta varten tarvitaan kalibroitu filmiskanneri
(esim. VIDARin DosimetryPRO).
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4.1.2 Yleiset mittausvaatimukset

Taustatietoja

Alla kuvataan kaikki mittausvaatimukset MLC:n ja lineaarikiihdyttimen energioille. Tarkempaa
tietoa tietyistä MLC-laitteista annetaan kohdassa sivulla s. 63.

Mittauksia koskevat minimivaatimukset

• Nominal Linac Output (NLOut) kentälle, jonka koko on 100 x 100 mm² tai suurimmalle
mahdolliselle kenttäkoolle.

• Vuoto avoimille ja suljetuille rajaimille.
• Eri kenttäkokojen syväannosprofiilit (TPR/PDD).
• Sirontakertoimet (tuottokertoimet) rajainten ja MLC-laitteiden eri kokojen yhdistelmille.
• Radiaaliprofiilit diagonaalisuunnassa avoimille kentille useilla syvyyksillä.
• Transversaaliprofiilimittaukset yhdelle asettelukentälle lähdefunktion korjauksen säätöä ja

radiologisen kentän säätöä varten.

Lisämittaukset

VMAT-toimintoja sisältävien asennelmien kohdalla saatetaan vaatia ylimääräisiä liuskan
dynaamisen siirtymän mittauksia.

Tietojen syöttö

Sairaalafyysikko on vastuussa seuraavien tietojen syöttämisestä Physics Administration -
ohjelmistoon.
• lineaarikiihdyttimen nimellinen tuotto, Gy/100 MU (katso s. 45)
• etäisyys lähteestä pintaan (SSD), normalisointisyvyys ja normalisointikentän koko
• vuotoarvot prosentteina
• parametrit lähdefunktion korjaukselle ja radiologisen kentän korjaukselle (sellaisina kuin ne on

saatu Brainlabilta asiakkaan datan prosessoinnin jälkeen)
• syväannosprofiilitaulukko
• sirontakerrointaulukko
• radiaalikerrointaulukko (sellaisena kuin se on saatu Brainlabilta asiakkaan datan prosessoinnin

jälkeen)
Löydät lisätietoja Physics Administration -ohjelmiston käyttöohjeesta.
Vaihtoehtoisesti kaikki data voidaan myös syöttää Brainlabista saatavana olevaan Excel-pohjaan.
Täytetty malli lähetetään osoitteeseen radio.physics@brainlab.com.
HUOMAUTUS: molempia menetelmiä ei ole mahdollista sekoittaa yhteen. Tietyn MLC-laitteen ja
energian kohdalla kaikki tiedot on kerättävä joko Raakatieto- tai Excel-menetelmää käyttäen. 

Yleiset mittausvaatimukset
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4.2 Lineaarikiihdyttimen absoluuttinen kalibrointi

Lineaarikiihdyttimen nimellisen tuoton mittaaminen

Annosalgoritmit tarvitsevat syöttötiedoksi monitoriyksiköiden ja viiteolosuhteissa veteen
absorboituneen annoksen välisen relaation säteilykeilan tietylle laadulle Q (katso s. 153).
Tämä relaatio määritellään lineaarikiihdyttimen nimelliseksi tuotoksi:

ccal dcal SSDcal,( , ) MU⁄NLOut = D

ja se ilmaistaan yksikössä Gy/100 MU, jossa:
• kalibrointikenttäkoko ccal
• kalibrointisyvyys dcal
• kalibroinnissa käytetty etäisyys lähteestä pintaan SSDcal

Käytettäessä IAEA TRS-398 (V.12) -ohjeen nimikkeistöä lineaarikiihdyttimen nimellisen tuoton
määritelmä on:

w Q, MU⁄=NLOut D

jossa viiteolosuhteet ovat IAEA TRS-398 (V.12) -ohjeen taulukon 6.II määritelmien mukaiset.
Veteen absorboitunut annos Dw,Q lasketaan dosimetrin lukemasta MQ IAEA TRS-398 (V.12) -
ohjeen yhtälön 6.1 mukaan.

Vesifantomin ja kammion asettelu

Kuva 7  

• Lineaarikiihdyttimen nimellisen tuoton mittaamiseksi on käytettävä sopivaa kalibroitua
kammiota (katso s. 43).

• Veden pinta on säädetty isosentrin syvyydelle (SSD = SID) siten, että aktiivisen kammion
tilavuuden efektiivinen piste on asetettu isosentrin kohdalle (asettelun sijainti, syvyys = 0 mm).
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• Mittausta varten kammiota siirretään pystysuorassa alaspäin syvyyteen 100 mm.

Konekohtaiset viiteolosuhteet

Käyttämästäsi laitteistosta riippuen on mahdollista, että viiteolosuhteita ei voida saavuttaa. Jos
laitteiston MLC-rajain-yhdistelmä ei pysty rajaamaan viitekenttää fref, jonka koko olisi 100 x 100
mm2, käytä tätä viiteolosuhdetta lähinnä olevaa kenttäkokoa konekohtaisena viitekenttänä, fmsr
(esim. m3 Varian-lineaarikiihdyttimellä: tyypillisesti rajaimet pystyvät rajaamaan 98 x 98 mm2

kentän, mikä määrittää käyttämäsi fmsr-arvon).
Tämän konekohtaisen viitekentän osalta veteen absorboitunut annos voidaan laskea noudattaen
julkaisussa Alfonson et al 2008 julkaistua formalismia, yhtälöä 1. Jos konekohtainen viitekenttä
fmsr on hyvin lähellä viitekenttää fref, silloin yhtälössä 2 määritetyn korjauskertoimen

k
fmsr fref,

Qmsr Q,

voidaan olettaa olevan ykkönen ja Alfonson et al (2008) yhtälö 1 voidaan approksimoida IAEA
TRS-398 (V.12) -ohjeen yhtälöllä 6.1.

Mittaustulosten syöttäminen

Syötä etäisyys lähteestä pintaan (SSD), mittaussyvyys, normalisointikenttäkoko ja
lineaarikiihdyttimen nimellinen tuotto Physics Administration -ohjelmistoon Raw Data -tilassa tai
siirrä nämä tiedot vaihtoehtoisesti Brainlabin toimittamaan Excel-malliin ja lähetä täytetty malli
edelleen osoitteeseen radio.physics@brainlab.com.
Kun käsittelytulokset on saatu Brainlabilta, tiedot voidaan syöttää suoraan Physics
Administration -ohjelmistoon Machine Profile -tilassa.
HUOMAUTUS: SSD:n ja mittaussyvyyden on oltava identtisiä sirontadatan vastaavien
parametrien kanssa! 

Tarkkuuden varmistaminen

Jotta veteen absorboituneen annoksen mittaustulos olisi tarkka, sinun on tehtävä useita
korjauksia dosimetrin lukemaan, esim. säteilykeilan laatu (kiihdyttimen energia), paine, lämpötila
ja polaarisuus. Katso tarkemmat ohjeet dosimetrialaitteiden mukana tulleista asiakirjoista ja
maassasi käytössä olevista kansallisista standardeista.

Työnkulku

Brainlab suosittelee, että mittauksissa noudatetaan jotakin hyväksyttyä menettelytapaohjetta
(esim. IAEA TRS-398 tai AAPM TG-51). Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös alla kuvattua
käsittelyjärjestystä.

Toimenpiteet

1. Asenna moottoroitu vesiallas siten, että isosentri on vedenpinnan tasolla
(SSD = SID = 1 000 mm).

2. Säädä kammion aktiivisen tilavuusalueen keskipiste siten, että se yhtyy isosentrin kanssa
(vedenpinnan taso) ja merkitse tämä syvyyden nollaksi (katso s. 45).

3. Siirrä kammio kalibrointisyvyyteen dcal = 100 mm.

4. Aseta MLC:n neliökenttäkoko ja rajainten aukko kokoon 100 x 100 mm².
HUOMAUTUS: jos käyttämäsi MLC ei säädy helposti 100 x 100 mm² -kentän kohdalle,
katso ohjeita MLC-laitteesi käyttöoppaasta (katso s. 63). 

Lineaarikiihdyttimen absoluuttinen kalibrointi
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Toimenpiteet

5. Lähetä 100 MU ja hanki dosimetrin lukema Gy-arvona (tee kaikki tarpeelliset muunnokset
ja korjaukset; esim. kammion koko, säteilykeilan laatu, lämpötila, paine jne.).
Tuloksen pitää olla muodossa Gy/100 MU.

6. Suosittelemme, että toistat mittauksen kolmesti ja käyttäen keskiarvoa tarkkuuden lisää-
miseksi.

HUOMAUTUS: myös muita SSD- ja normeeraussyvyyden arvoja kuin yllä mainitut voidaan
käyttää. Kuitenkin 

• kaikki NLOut-, vuoto-, PDD-, radiaalikerroin (PDD-lähestymistapa)- ja sirontakerroinmittaukset
on tehtävä käyttäen samaa SSD:tä

• kaikki NLOut-, vuoto- ja sirontakerroinmittaukset on tehtävä samalla syvyydellä
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4.3 Taustavuoto

Avoimien ja suljettujen rajainten mittaus

Taustavuotoarvot määrittelevät liuskojen sekä liuskojen ja rajainten yhdistelmän läpi kulkevan
vuotosäteilyn keskimääräisen osuuden.

Asettelu

• Taustavuodon mittauksen asettelu on samanlainen kuin lineaarikiihdyttimen nimellisen tuoton
mittausta varten tehty asettelu.

• Taustavuodon mittauksessa käytetään samaa kalibroitua kammiota kuin kiihdyttimen nimellisen
tuoton mittauksessa. Tässä tapauksessa kiihdyttimen nimellistä tuottoa voidaan käyttää
referenssiarvona vuotoarvoa määritettäessä.

• Muussa tapauksessa tämä referenssiarvo saadaan toistamalla kiihdyttimen nimellisen arvon
mittaus uuden kalibrointikammion avulla.

Mittaustulosten syöttäminen

Syötä avointen ja suljettujen rajainten vuotoarvot Physics Administration -ohjelmistoon Raw
Data -tilassa tai siirrä nämä tiedot vaihtoehtoisesti Brainlabin toimittamaan Excel-malliin ja lähetä
täytetty malli edelleen osoitteeseen radio.physics@brainlab.com.
Kun käsittelytulokset on saatu Brainlabilta, tiedot voidaan syöttää suoraan Physics
Administration -ohjelmistoon Machine Profile -tilassa.

Työnkulku

Toimenpiteet

1. Jätä primaariset rajaimet auki kokoon 100 x 100 mm2.

2. Sulje MLC:n liuskat asymmetrisesti.
• Liuskojen raon tulisi olla vähintään 50 mm:n päässä isosentristä.
• Suljetun liuskaparin raon pitäisi olla maksimietäisyydellä isosentriin nähden, jos lineaa-

rikiihdytin ei tue rajainten käyttöä.

3. Lähetä 100 MU ja katso dosimetrin lukema.

4. Sulje primaariset rajaimet epäsymmetrisesti.

5. Toista vaihe 3.

HUOMAUTUS: jos lineaarikiihdytin ei tue epäsymmetrisesti suljettujen rajainten asetuksia,
kammiota voidaan siirtää horisontaalisesti x- ja y-suunnissa ainakin 20 mm. Tässä tapauksessa
viitearvo on mitattava uudesta sijainnista käyttäen rajaimen ja MLC:n neliökentän aukkoa, jonka
koko on 100 x 100 mm². Jos kiihdytin ei tue rajainten käyttöä, rajainten vuoto on asetettava
nollaan. 

Taustavuoto
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4.4 Syväannosprofiili

PDD:n ja TPR:n mittaus

Määritä syväannosprofiili käyttämällä toista näistä kahdesta alla mainitusta vaihtoehdosta:

Vaihtoehto Selitys

PDD (suhteellinen sy-
väannos)

Käytä tätä vaihtoehtoa, jos vesifantomi ja SDD ovat kiinteitä. PDD-arvot
mitataan säätämällä kammiota vertikaalisesti säteilykeilan akselia pitkin.

TPR (kudos-fantomi-
suhde)

Käytä tätä vaihtoehtoa, jos kammio on kiinnitetty isosentrin kohdalle.
TPR-arvot mitataan muuttelemalla veden tasoa (veden pinnan korkeut-
ta).

Käyttäjän on täsmennettävä Physics Administration -ohjelmistossa, perustuvatko tiedot
TPR:ään (isosentrinen asettelu) vai PDD:hen (kiinteä SSD-asettelu). Löydät lisätietoja
vastaavasta Brainlabin suunnitteluohjelmiston käyttöohjeesta.

Asettelu

① ②

Kuva 8  

Nro Komponentti

① PDD-mittaus (kiinteä SSD-asettelu)

② TPR-mittaus (isosentrinen asettelu)

• Suuren kentän PDD:t mitataan käyttäen tilavuudeltaan suurta tai keskisuurta
ionisointikammiota (0,13–0,6 cm3), jotta vältytään energiavasteen vaihtelun vaikutuksilta (katso
AAPM TG-106 Report -raportista osa III.D.5 ja kuvio 1) (Das et al 2008).

• Sovella pienempiin kenttäkokoihin (30 mm tai alle), jotka eivät sisälly ionisointikammion
kenttäkokojen joukkoon, sopivaa korkearesoluutioista detektoria (katso s. 43). Tässä
tapauksessa ainakin yksi mittaus on suoritettava molemmilla mittalaitteilla, niin että
ionisointikammion avulla saatuja mittaustuloksia voidaan verrata korkearesoluutioisen
detektorin tuloksiin.

TPR-mittausten työnkulku

Brainlab ei suosittele TPR-mittauksiin mitään tiettyä työnkulkua; voit siis käyttää sellaista
työnkulkua, joka sopii työsi kliinisiin tarpeisiin.
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Mittaustulosten syöttäminen

Syötä syväannoskäyrät Physics Administration -ohjelmistoon Raw Data -tilassa tai siirrä nämä
tiedot vaihtoehtoisesti Brainlabin toimittamaan Excel-malliin ja lähetä täytetty malli edelleen
osoitteeseen radio.physics@brainlab.com.
Kun käsittelytulokset on saatu Brainlabilta, tiedot voidaan syöttää suoraan Physics
Administration -ohjelmistoon Machine Profile -tilassa.
Käyttäjän on myös täsmennettävä, perustuvatko tiedot TPR- (isosentrinen asettelu) vai PDD-
lähestymistapaan (kiinteä SSD-asettelu).

Tarkkuuden varmistaminen

Veden pinnan kaarevuudesta (kapillaarivaikutukset) johtuvien virheiden välttämiseksi liikuta
kammiota pohjasta ylöspäin.
Huolehdi siitä, että mittaat sellaiseen syvyyteen asti, joka on yhtä suuri tai suurempi kuin potilaan
elimistön sisällä vaadittu maksimisyvyys.
• Kallon hoidoille 250 mm saattaa riittää.
• Kallonulkoisissa tapauksissa kantaman on oltava vähintään 400 mm tai enemmän.

Käyttämäsi lineaarikiihdyttimen välyksestä riippuen ei ehkä ole mahdollista mitata TPR:ää
300 mm:n tai 350 mm syvyyteen asti. Jos näitä syvyyksiä tarvitaan, on mitattava PDD.
HUOMAUTUS: TPR/PDD-arvot voidaan normalisoida mielivaltaisesti, koska annosalgoritmi ohjaa
tätä toimintoa. 

HUOMAUTUS: varmista, että suljettujen liuskojen raot sijaitsevat primaaristen rajainten takana tai
paikassa, joka ei ole MLC:n avoimessa neliökentässä. 

PDD-mittauksen työnkulku

Toimenpiteet

1. Tee vesifantomin asettelu samalla tavoin kuin lineaarikiihdyttimen nimellisen tuoton mit-
tausta varten (katso s. 45):
• SSD = SID = 1 000 mm
• Isosentri on veden pinnan tasolla (syvyys = 0 mm)
• Efektiivinen mittauspiste on isosentrin kohdalla

2. Liikuta rajaimia ja MLC:n liuskoja siten, että ne muodostavat joka mittauksessa erilaisia
neliökenttiä.
MLC:n ja rajainten vaaditut kenttäkoot on määritelty kohdassa s. 63.

3. Mittaa syvyydet 0:sta haluttuun syvyyteen vesifantomin ohjelmiston avulla.
Käytä syvyyksillä 0–50 mm askelkokoa 1 mm. Suuremmille syvyyksille voidaan käyttää
joko askelkokoa 1 mm tai 5 mm.

Syväannosprofiili
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4.5 Sirontakertoimet (tuottokertoimet)

Sirontakertoimen mittaus

Sirontakertoimien avulla saadaan lineaarikiihdyttimen nimelliseen tuottoon liittyvää tietoa. Nämä
voidaan syöttää Physics Administration -ohjelmistoon ja normalisoida mielivaltaisesti, koska
annosalgoritmi ohjaa tätä.

Ketjutusmenetelmä

Brainlab suosittelee ketjutusmenetelmän noudattamista siten, että käytetään jotakin
välikenttäkokoa (esim. 30 x 30 mm²), kun siirrytään pienille kentille käytettävän
korkearesoluutioisen detektorin ja ionisointikammion käyttöön.

Esimerkkimatriisin käyttö

• Esimerkkimatriiseissa sivulta s. 63 alkaen näkyvät harmaat kentät on aina mitattava.
• Valkoiset kentät kuvaavat sellaisia MLC- ja rajainyhdistelmiä, joita ei suositella käytettäviksi

Brainlabin sädehoidon suunnitteluohjelmiston kanssa.
• Tämän vuoksi näitä suurempia MLC:n kenttiä ei tarvitse mitata. Sen sijaan riittää, että syötät

viimeisen pakollisen mitatun arvon, esim. rajaimen asetusarvon 60 x 60 mm² tapauksessa voit
käyttää 60 x 60 mm²:n MLC-kentälle mitattua arvoa (0,8710 kohdassa s. 85).

• Elekta Agility MLC:n kohdalla sirontatekijät on mitattava tietyille vastaavan rajaimen
kenttäkokoa suuremmille MLC:n kenttäko’oille (katso esimerkkimatriisi sivulla s. 70). Tämä on
välttämätöntä ”guard leaves” -liuskojen mallintamiseksi oikein Pencil Beam -annoslaskennassa.

Mittaustulosten syöttäminen

Syötä sirontakertoimien täydellinen matriisi Physics Administration -ohjelmistoon Raw Data -
tilassa tai siirrä nämä tiedot vaihtoehtoisesti Brainlabin toimittamaan Excel-malliin ja lähetä täytetty
malli edelleen osoitteeseen radio.physics@brainlab.com.
Kun käsittelytulokset on saatu Brainlabilta, tiedot voidaan syöttää suoraan Physics
Administration -ohjelmistoon Machine Profile -tilassa.
HUOMAUTUS: matriisiin ei saa jäädä nolla-arvoja. 

Tarkkuuden varmistaminen

• Tarkkuuden varmistaminen: katso s. 21.
• Mittaa kentät tarkasti osoitetulla tavalla.
• Varmista, että suljettujen liuskojen raot sijaitsevat primaaristen rajainten takana tai paikassa,

joka ei ole MLC:n avoimessa neliökentässä.
• Jokaisen rajainten kenttäkoon kohdalla on mitatun MLC:n kenttäkokoalueen oltava suurempi tai

yhtä suuri kuin rajainten kenttäkoko.

Työnkulku

Toimenpiteet

1. Asenna moottoroitu vesiallas siten, että isosentri on vedenpinnan tasolla
(SSD = SID = 1 000 mm).

2. Säädä kammion aktiivisen tilavuusalueen keskipiste siten, että se yhtyy isosentrin kanssa
(vedenpinnan taso) ja merkitse tämä syvyyden nollaksi (katso s. 45).

3. Siirrä kammio kalibrointisyvyyteen dcal = 100 mm.
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Toimenpiteet

4. Mittaa sirontakertoimet MLC:n neliökenttien ja rajainten neliökenttien yhdistelmien matrii-
sia varten (katso s. 85).

MLC:n ja rajainten vaaditut kenttäkoot on määritelty kohdassa s. 63.

Sirontakertoimet (tuottokertoimet)
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4.6 Diagonaaliset radiaaliprofiilit

Radiaalikertoimien ja radiaaliprofiilien mittaus

Radiaalikertoimet ovat annoksen funktioita, jotka kulkevat horisontaalisesti säteilykeilan akselin
läpi eri syvyyksillä. Niiden tarkoitus on korjata avosäteilykeilan keskiakselilta sivussa olevia
vaihteluita.
Jos MLC:tä ei voi irrottaa kanturin päästä, radiaalikertoimia ei voida mitata suoraan. Silloin
radiaaliprofiilit on mitattava diagonaalisesti rajainten kenttään nähden, jotta rajoitetusta
kenttäkoosta johtuva annoksen pieneneminen voidaan sisällyttää mittaukseen.

Kuva 9  

(Reunailmiöiden vähentämiseksi) diagonaalisesti mitatut radiaaliprofiilit sisältävät vaaditut tiedot,
mutta ne on muunnettava radiaalikertoimiksi Physics Administration -ohjelmiston Raw Data -tilan
avulla, tai jos käytetään vaihtoehtoisesti Excel-malleja, Brainlabin pääkonttorissa.
Radiaaliprofiilien mittauksia ei voida syöttää suoraan Physics Administration -ohjelmistoon
Machine Profile -tilassa.
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Asettelu

Radiaalikertoimia/-profiileita voidaan mitata TPR- ja PDD-mittauksiin käytetyn tavan mukaisesti.
Mittaussuunnan Beam’s Eye View -näkymä radiaaliprofiileille:

Kuva 10  

• TPR/PDD-mittauksissa käytettyä vesifantomin asettelua voidaan käyttää myös tässä (katso s.
49).

• Varmista, että detektori liikkuu diagonaalisesti kulmasta kulmaan. MLC-laitteissa, joiden
maksimikenttäkoko on ei-neliömäinen, detektorin liikekulma suhteessa liuskojen suuntaan voi
poiketa 45° kulmasta.

• Käytä radiaaliprofiilien mittaamiseen ionisointikammiota. Kammio on asennettava niin, että se
sallii maksimaalisen paikkaerotuskyvyn mittaussuuntaa pitkin.

HUOMAUTUS: Pencil Beam -algoritmi olettaa, että radiaalikertoimilla on kiertosymmetria. Siksi on
mahdollista mitata puoliprofiileja, mutta vain jos vesifantomi ei ole tarpeeksi iso kokonaisen
diagonaaliprofiilin mittaamiseen. Tarkkuuden parantamiseksi suositellaan, että useita mitattuja
puoliprofiileja keskiarvoistetaan eri suuntiin. 

Mittaustulosten syöttäminen

Syötä diagonaaliset radiaaliprofiilit Physics Administration -ohjelmistoon Raw Data -tilassa tai
siirrä mittaustulokset vaihtoehtoisesti Brainlabin toimittamaan Excel-malliin ja lähetä täytetty malli
edelleen osoitteeseen radio.physics@brainlab.com.
Kun radiaalikertoimet on saatu Brainlabilta, ne voidaan syöttää suoraan Physics Administration
-ohjelmistoon Machine Profile -tilassa. Physics Administration -ohjelmistossa on
täsmennettävä myös, käytetäänkö isosentristä asettelua vai kiinteää SSD-asettelua.

Tarkkuuden varmistaminen

• Säteen tulee vastata todellista etäisyyttä keilan akselin ja kammion välillä. Sädettä ei tarvitse
muuntaa isosentrin tasoon.

• Jos radiaalikertoimet on mitattu samanlaisella menetelmällä kuin PDD-mittauksessa,
radiaalikertoimille on käytettävä samoja SSD-arvoja kuin mitä käytettiin PDD-mittauksessa.

Diagonaaliset radiaaliprofiilit
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• Jotta saataisiin tuloksia joissa on vain vähän kohinaa, siirrä kammiota hitaasti aaltojen
välttämiseksi, erityisesti alemman syvyyden arvojen kohdalla.

• Radiaaliprofiilit voidaan normalisoida mielivaltaisesti, koska annosalgoritmi ohjaa sitä.
• Tasoitetuissa keiloissa lasketut radiaalikertoimet perustuvat radiaaliprofiilidataan, joka vaihtelee

säteilykeilan keskuksesta sen 50 % isodoosin leveyteen. Tasoittamattomissa keiloissa (FFF-
tila) lasketut radiaalikertoimet perustuvat radiaaliprofiilidataan, joka vaihtelee säteilykeilan
keskuksesta sen 25 % isodoosin leveyteen. Tämä säteilykeilan tietojen vaihteluväli on
mitattava mahdollisimman tarkasti 200 mm:n syvyyteen asti. Suurimman syvyyden
kuvausaluetta ei tarvitse ulottaa sen 50 % (25 %) isodoosin leveyteen.

• Jos mittaukset 350 mm:n syvyydellä eivät ole mahdollisia vesifantomin rajallisen koon vuoksi,
voidaan käyttää pienempää syvyyttä, esim. 300 mm.

• Jos puoliprofiilit mitataan, varmista, että säteilykeilan keskiakseli EI ole liian lähellä fantomin
seinää. Jos säteilykeilan keskiakseli on liian lähellä fantomin seinää, keskiakselin annos
aliarvioidaan, mikä johtaa diagonaaliprofiilien suurempiin sarviin, etenkin suuremmissa
syvyyksissä.

Työnkulku

Toimenpiteet

1. Vedä MLC:n liuskoja taaksepäin, kunnes saavutetaan suurin sallittu kenttäkoko (voi vaa-
tia konsolin fysiikkatilan).

2. Vedä rajaimia taaksepäin, kunnes saavutetaan suurin sallittu kenttäkoko (yleensä sama
koko MLC:n kanssa).

3. Mittaa radiaaliprofiilit seuraaville syvyyksille: 5, 14, 25, 50, 100, 200 ja 350 [mm].
Käytä vähintään 5 mm:n radiaaliresoluutiota.

4. Mittaa koko profiilialue kentän yhdestä kulmasta toiseen.

PENCIL BEAM: YLEISTEN SÄTEILYKEILATIETOJEN MITTAUS

Teknisten taustatietojen opas Ver. 2.2 Brainlab – fysiikan perusteet 55



4.7 Transversaaliset profiilit

Transversaalisten profiilien mittaus

Lisämittaukset ovat tarpeen lähdefunktion korjauksen ja radiologisen kentän korjauksen
säätämiseksi. Lähdefunktion korjaus on empiirinen tapa simuloida laajennettua säteilykeilan
lähdettä ja muita vaikutuksia, jotka hämärtävät keilan reunaa.

Vesifantomimittaukset

Kuva 11  

Mittausvaihtoehdot

Mittauksia voidaan tehdä kahdella tavalla:
• Vesifantomin ja korkearesoluutioinen detektori: Katso s. 58 (suositeltava vaihtoehto)
• Filmidosimetria: Katso s. 59

Transversaaliset profiilit
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Asettelu

Mittaussuunnan Beam’s Eye View -näkymä transversaalisille profiileille:

Kuva 12  

Transversaalit profiilit mitataan liuskan suuntaa pitkin (x-suunta) JA kohtisuorassa siihen nähden
(y-suunta). Mittaajan on varmistettava, että profiilit otetaan suoraan liuskojen alta siten, että
liuskojen välinen tai sisäinen rako ei vaikuta niihin. Katso vastaavan MLC-tyypin oikeaa muotoa
koskevat kaaviot sivulta s. 63 alkaen. Yllä oleva kuva on pelkkä kaavio.

PENCIL BEAM: YLEISTEN SÄTEILYKEILATIETOJEN MITTAUS
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4.7.1 Mittaus vesifantomin ja korkearesoluutioisen detektorin avulla

Taustatietoja

On suositeltavaa suorittaa transversaalisten profiilien mittaukset vesifantomin ja
korkearesoluutioisen detektorin avulla. Tällöin on käytettävä sellaista korkearesoluutioista
detektoria, joka on määritelty sivulla s. 43.

Asettelu

Asenna vesifantomi samalla tavalla kuin aikaisemmin (SSD = SID = 1 000 mm).
• Mittaukset on suoritettava seuraavilla syvyyksillä: dmax, 100 mm ja 200 mm.
• Kalibroi vesifantomin x/y/z-koordinaatit uudelleen, jos detektori on vaihdettu tai käännetty.
• Muodosta MLC:n ja rajainten avulla käyttämäsi MLC-laitteen ohjeissa määritelty muoto (katso

s. 63).
• Transversaaliprofiilit mitataan liuskan suuntaa pitkin (x-suunta) JA kohtisuorassa siihen nähden

(y-suunta).

Mittaustulosten syöttäminen

Tuo mitatut profiilit Physics Administration -ohjelmistoon Raw Data -tilassa tai vaihtoehtoisesti
Brainlabin toimittamaan Excel-malliin ja lähetä täytetty malli edelleen osoitteeseen
radio.physics@brainlab.com. Syötä lähdefunktion korjaus ja radiologinen liuskan siirto Physics
Administration -ohjelmistoon Machine Profile -tilassa saatuasi käsittelyn tulokset Brainlabilta.

Tarkkuuden varmistaminen

Tarkasta mittaamasi profiilit vertaamalla niitä sivun s. 56 esimerkkiin ja varmista, että:
• puolivarjon leveys on vähäinen (suunnilleen 4 ± 1 mm, kun koneena mikro-MLC)
• ulkopuolinen MLC-vuoto alle 50 mm syvyydelle on lähellä 3 prosenttia

Työnkulku

Jotta profiilit voisivat antaa tarpeeksi tietoa puolivarjon alueesta ja MLC:n suojaamasta alueesta,
profiilien pitäisi kattaa koko kenttäkoko vähintään 0,5 mm:n tarkkuudella.

Toimenpiteet

1. Asemoi detektori niin että liuskojen välistä rakoa ei synny; esimerkiksi MLC:n mallissa,
jossa on 2 keskiliuskaa, mittaa x-profiili toisen keskiliuskan keskeltä.

2. Suuntaa detektori niin, että maksimiresoluutio profiilin mittauksessa on mahdollista (muis-
ta kääntää detektoria yhdensuuntaisen ja kohtisuoran suunnan välissä).

3. Asemoi detektori säteilykeilan keskipisteeseen ja varmista, että liuskojen välisten rakojen
etäisyys kuvausakseliin on yli 20 mm. Säädä akselia tarvittaessa.

4. Toista vaihe 2 seuraavassa mittaussyvyydessä.

Mittaus vesifantomin ja korkearesoluutioisen detektorin avulla
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4.7.2 Filmidosimetrian mittaus

Taustatietoja

Jos mittauksia ei pystytä suorittamaan vesifantomin ja korkearesoluutioisen detektorin avulla,
voidaan tehdä sen sijaan filmidosimetriamittauksia. Tarkan filmidosimetrian saavuttamiseksi
mittauksissa on käytettävä filmiä ja muovista fantomia, jossa on useita kasvatuskerroksia ja
riittävä takaisinsirontamateriaali paksuudeltaan 100 mm.

Asettelu

Mittaukset on suoritettava seuraavilla syvyyksillä: dmax, 100 mm ja 200 mm.
• Aseta takaisinsirontamateriaali hoitopöydälle ja kohdista se isosentrin asemaan

asettelulasereiden avulla.
• Varmista, että takaisinsirontamateriaalin yläpinta on kohdistettu vaakasuorassa isosentrin

tasolla.
• Aseta filmi alemman levyn päälle isosentrin tasossa ja lisää sopiva kasvatuskerros.
• Muodosta MLC:n ja rajainten avulla käyttämäsi MLC-laitteen ohjeissa määritelty muoto (katso

s. 63).

Mittaustulosten syöttäminen

Tuo mitatut profiilit Physics Administration -ohjelmistoon Raw Data -tilassa tai vaihtoehtoisesti
Brainlabin toimittamaan Excel-malliin ja lähetä täytetty malli edelleen osoitteeseen
radio.physics@brainlab.com. Syötä lähdefunktion korjaus ja radiologinen liuskan siirto Physics
Administration -ohjelmistoon Machine Profile -tilassa saatuasi käsittelyn tulokset Brainlabilta.

Tarkkuuden varmistaminen

Tarkasta mittaamasi profiilit vertaamalla niitä sivun s. 56 esimerkkiin ja varmista, että:
• puolivarjon leveys on vähäinen (suunnilleen 4 ± 1 mm, kun koneena mikro-MLC)
• ulkopuolinen MLC-vuoto alle 50 mm syvyydelle on lähellä 3 prosenttia

Filmidosimetrian mittausten aikana sensitometrisen käyrän tarkkuus on olennainen lähdefunktion
korjauksen tarkan säätämisen kannalta.

Työnkulku

• Profiilit (x ja y) on poimittava jokaiselle filmille.
• Jotta profiilit voisivat antaa tarpeeksi tietoa puolivarjon alueesta ja MLC:n suojaamasta

alueesta, profiilien pitäisi kattaa koko kenttäkoko vähintään 0,5 mm:n tarkkuudella.

Toimenpiteet

1. Valota kolme filmiä käyttäen kasvatuskerroksia arvolla dmax (riippuen lineaarikiihdyttimen
energiasta, esim. 15 mm, kun energia on 6 MV), 100 mm ja 200 mm.
• Jotta pysyttäisiin sensitometrisen käyrän lineaarisen kantaman sisällä, säteilytä käyt-

täen sopivaa MU-tasoa.
• Esimerkiksi käytettäessä Kodak X-Omat -filmiä, annos ei saa ylittää 0,8 Gy. Jos filmi

on Kodak EDR2, arvo ei saa ylittää 2,0 Gy.

2. Kehitä ja skannaa filmit.

3. Poimi liuskan suunnan kanssa samansuuntainen x-profiili.
Vältät liuskojen välisen raon, kun mittaat profiilin toisen keskiliuskan keskeltä.

4. Poimi y-profiili säteilykeilan keskuksen läpi kohtisuorassa liuskan suuntaan nähden.
Varmista, että liuskojen rakojen etäisyys kuvausakseliin on yli 20 mm. Säädä akselia tar-
vittaessa.
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4.8 Liuskan dynaamisen siirtymän mittaukset

Liuskan dynaaminen siirtymä

Liuskan dynaaminen siirtymä kuvaa useimpien MLC-laitteiden liuskojen päiden pyöreästä
rakenteesta johtuvaa liuskan efektiivistä siirtymää.
Tämä arvo määritetään käyttäen Varian MLC-tiedostoja tai Brainlabin toimittamia DICOM-
tiedostoja, joiden avulla mitataan isosentriannoksia eri levyisille liukuville raoille.
Mitattua annosta D voidaan kuvata likimääräisesti lineaarisella toiminnolla

agapbgapbDD leak +⋅=+=− )2( δ

missä:
• gap on raon nimellisleveys (1, 5, …, 100 mm),
• Dleak on mitattu MLC-vuoto,
• δ on efektiivinen dynaaminen liuskan siirtymä liuskaa kohti.

Kun a ja b on määritetty lineaarisella regressiolla, δ lasketaan:

ba 2=δ

Asettelu

• Asemoi tarvittava kalibroitu kammio tai ionisointikammio (katso s. 43) vesifantomiin siten, että
kammion akseli on kohtisuorassa liuskan suuntaan nähden.

• Säädä veden pinnan tasoa siten, että detektori on kasvualueen alapuolella (dmax tai syvempi),
missä [SSD = 1 000 mm – mittaussyvyys]. Energialle 6 MV suositeltava syvyys on 20 mm.

• Aseta rajaimet siten, että ne muodostavat 100 x 100 mm² neliökentän.

Mittaustulosten syöttäminen

Kaikki data pitää myös syöttää Physics Administration -ohjelmistoon Raw Data -tilassa tai
vaihtoehtoisesti Brainlabista saatavilla olevaan vastaavaan Excel-malliin. Tulos lasketaan ja
näytetään Physics Administration -ohjelmistossa tai Excel-mallissa. Physics Administration -
ohjelmiston käyttöohje sisältää liuskojen dynaamisten siirtymätietojen syöttämistä ja käsittelyä
koskevat tiedot.

Työnkulku

Toimenpiteet

1. Säteilytä peräkkäin niitä dynaamisia MLC-kenttiä, jotka on määritelty käyttämäsi MLC-lait-
teen ohjeissa sivulla s. 63.

2. Sulje MLC ja mittaa vuotoannos käyttäen samaa asetusta kuin edellä.
Kun raon asetus on epäsymmetrinen, liuskan raon tulisi olla 50 mm etäisyydellä isosent-
ristä.

3. Säädä MLC-laitteen neliökentäksi 100 x 100 mm² ja mittaa avokentän annos käyttäen sa-
moja asetuksia kuin edellä.
HUOMAUTUS: käytä samaa MU-arvoa ja samaa annosnopeutta kuin vaiheessa 1. 

Liuskan dynaamisen siirtymän mittaukset
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4.9 Radiologisen kentän korjausten tarkistaminen

Taustatietoja

Tässä osassa kuvataan, kuinka radiologisen kentän korjauksia (liuskojen staattisia ja dynaamisia
radiologisia siirtymiä) voidaan tarkistaa ja päivittää.
Tarkistettuja parametreja käytetään asiakaskohtaisessa koneprofiilissa, jota käytetään yhdessä
Brainlab RT Elements -hoidonsuunnitteluohjelmiston kanssa.

Milloin tarkistetaan

Brainlab suosittaa, että radiologisen kentän korjaukset tarkistettaisiin rutiinitoimenpiteenä ja
erityisesti sen jälkeen, kun MLC-laitteeseen on tehty muutoksia, esim.:
• Mekaanisia muutoksia infrapunavalon suojukseen, joka kalibroi liuskojen asemia MLC:n

alustuksen aikana
• Lisälaite-MLC:n virtalähteen vaihtaminen
• Muutokset MLC-laitteen liuskojen sijaintien kalibrointeihin

Muutoksista riippuen voidaan tarvita uusia mittauksia, joiden avulla varmistetaan, että
lähetysjärjestelmä toimii kuten pitää.

Radiologisen kentän ja geometrisen kentän välinen ero

Alla oleva kuva kuvaa radiologisen kentän ja MLC:n liuskojen nimellisten sijaintien välistä eroa.
Radiologinen kenttä eroaa MLC:n nimellisestä kentästä sekä x- että y-suunnassa. Kentän ero y-
suunnassa (ponttiliitoskoko) riippuu pääasiassa liuskan geometrisestä rakenteesta ja se on siten
riippumaton MLC-laitteeseen tehdyistä muutoksista. MLC:n muutokset X-suunnassa voivat johtaa
hieman eroaviin radiologisen kentän korjauksiin.
Kuva radiologisen ja geometrisen MLC-kentän välisestä erosta:

Kuva 13  

Tarkistamisesta

Radiologisen kentän korjaukset määritellään korjausetäisyyksiksi isosentrin tasossa. Sen vuoksi
kuvattu filmin mittaus suoritetaan isosentrisesti. Brainlab suosittelee, että tarkan filmidosimetrian
saavuttamista varten käytettäisiin muovista fantomia, joka koostuu 25 mm kasvatuskerroksesta ja
riittävästä, vähintään 100 mm paksuisesta takaisinsirontamateriaalista.

PENCIL BEAM: YLEISTEN SÄTEILYKEILATIETOJEN MITTAUS
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Tulosten vertailu

Vertaa uutta liuskan radiologisen siirtymän arvoa nyt käytössä olevaan liuskan staattisen siirtymän
arvoon Physics Administration -ohjelmistossa. Jos näiden arvojen ero ei ole mitätön, säädä
liuskojen staattista siirtymää Physics Administration -ohjelmistossa.
Jos liuskojen staattisen siirtymän parametri on vanhentunut, liuskojen dynaamisen siirtymän
parametri saattaa olla epätarkka. Tällöin Brainlab suosittelee liuskan dynaamisen siirtymän
mittausten toistamista. Ohjeet on annettu sivulla s. 60.
Jos liuskojen dynaamisen siirtymän uuden ja vanhan arvon välillä on merkitsevä ero, säädä
liuskojen staattista siirtymää Physics Administration -ohjelmistossa.
Tallenna ja hyväksy sitten päivitetty koneprofiili.

Valmistelu

Toimenpiteet

1. Aseta takaisinsirontamateriaali hoitopöydälle ja kohdista sen yläreuna isosentriin asettelu-
lasereiden avulla.

2. Varmista, että takaisinsirontamateriaalin yläpinta on kohdistettu vaakasuorassa isosentrin
tasolla.

3. Aseta filmi alemman levyn päälle isosentrin tasossa ja lisää sopiva kasvatuskerros.

4. Muodosta MLC-laitetta käyttäen neliömäinen (tai lähes neliömäinen) kenttä: 60 x 60 mm2

kokoinen MLC-kenttä.

5. Varmista, että rajaimen kenttäkaistale laajentaa MLC-kenttää ainakin 10 mm joka sivulla:
80 x 80 mm2 kokoinen rajainkenttä.

Työnkulku

Jotta profiilit voisivat antaa tarpeeksi tietoa puolivarjon alueesta ja MLC:n suojaamasta alueesta,
profiilin pitäisi kattaa koko kenttäkoko vähintään 0,5 mm:n tarkkuudella.

Toimenpiteet

1. Valota filmi käyttäen 25 mm:n kasvatuskerrosta.
• Jotta pysyttäisiin sensitometrisen käyrän lineaarisen kantaman sisällä, säteilytä käyt-

täen sopivaa MU-tasoa.
• Esimerkiksi käytettäessä Kodak X-Omat -filmiä, annos ei saa ylittää 0,8 Gy. Jos filmi

on Kodak EDR2, arvo ei saa ylittää 2,0 Gy. Jos filmi ei ole tarpeeksi lineaarinen tarkas-
teltavan annoksen kantamassa, muuta kalibrointifilmien avulla harmaat kuviot annosar-
voiksi.

2. Kehitä ja skannaa filmi.

3. Poimi x-profiili (liuskan liikkeen kanssa samansuuntainen suunta).
Vältät liuskojen välisen raon, kun mittaat profiilin toisen keskiliuskan keskeltä.

4. Mittaa profiilin 50 % isodoosin leveys ja määritä liuskan staattinen siirtymä (Δs) nimellisen
kenttäkoon x-suunnan (snominal) ja mitatun 50 % isodoosin leveyden välillä (s50 %):

Δs 0.5∗ s50% snominal–( ) Δs 0>( ),=

Radiologisen kentän korjausten tarkistaminen
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5 PENCIL BEAM:
SÄTEILYKEILATIETOJEN
TARKISTUSLISTAT

5.1 Säteilykeilatiedot Brainlab m3 -laitteelle

Tarkistuslista

Mittaus Katso myös Tehty

Lineaarikiihdyttimen kalibrointi (NLOut) kalibroidun kammion avulla:
• Rajain: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

HUOMAUTUS: syötä Pencil Beam NLOut Square Field Size -kohtaan neliökenttäkooksi
98 mm. 

Sivu 45 ☐

Taustavuoto avoimille ja suljetuille rajaimille kalibroidun kammion avulla:
Syötä SSD, mittaussyvyys, vuotoarvot ja NLOut käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -tilaa
Physics Administration -ohjelmistoon.
Avokenttä:
• Rajain: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Sivu 48 ☐

Syväannosprofiili (PDD/TPR) ionisointikammion ja korkearesoluutioisen detektorin avulla:
• MLC:n (rajainten) kentät [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)
Tuo mittauksen päätyttyä TPR- tai PDD-arvot käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -tilaa Phy-
sics Administration -ohjelmistossa.
Muista soveltaa pieniin ja suuriin kenttäkokoihin niille sopivaa detektoria.
HUOMAUTUS: syötä 98 mm:n efektiivinen kenttäkoko suurinta syvyysannosprofiilia varten. 

Sivu 49 ☐
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Mittaus Katso myös Tehty

Sirontakertoimet ionisointikammion ja korkearesoluutioisen detektorin avulla:
• Rajainkentät

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

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]
Esimerkkimatriisi löytyy sivulta s. 65. Tuo mittauksen päätyttyä sironta-arvot käyttäen Ex-
cel-mallia tai Raw Data -tilaa Physics Administration -ohjelmistossa.
Muista soveltaa pieniin ja suuriin kenttäkokoihin niille sopivaa detektoria ristiinkalibroinnin
mukaisesti.
HUOMAUTUS: syötä 100 mm:n neliökenttäkoko suurinta MLC-kenttää varten (rivi) ja
98 mm:n koko suurinta rajainkenttää varten (sarake). 

Sivu 49/ Si-
vu 21 ☐

Diagonaaliset radiaaliprofiilit ionisointikammion avulla:
• MLC-kenttä: 100 x 100 mm2

• Rajainkenttä: 98 x 98 mm2

Tuo mittauksen päätyttyä diagonaaliset radiaaliprofiilit käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -
tilaa Physics Administration -ohjelmistossa.

Sivu 53 ☐

Transversaaliset profiilit korkearesoluutioisen detektorin avulla:
• Rajainkenttä: 98 x 98 mm²
• MLC-kentät (katso s. 66)

Tuo mittauksen päätyttyä transversaaliprofiilit käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -tilaa Phy-
sics Administration -ohjelmistossa.

Sivu 56 ☐

Liuskojen dynaaminen siirtymä kalibroidun detektorin avulla:
• Käytä liuskojen dynaamisten rakojen säteilyttämiseen MLC-tiedostoja: ”M3_1.d01”,

”M3_5.d01”, … , ”M3_100.d01”.
• Kaikki kentät: Lähetä 300 MU annosnopeudella 300 MU/min.

Laske liuskojen dynaaminen siirtymä käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -tilaa Physics Ad-
ministration -ohjelmistossa.
Käytä m MU -yksiköiden ja m MU/min -yksiköiden sopivaa yhdistelmää, jos annosnopeus
300 MU/min ei ole käytettävissä.

Sivu 60 ☐

Käsittele mittaustiedot käyttäen Raw Data -tilaa Physics Administration -ohjelmistossa.
Vaihtoehtoisesti voit lähettää täytetyn Excel-tiedoston edelleen joko suoraan Brainlabin pää-
konttoriin (radio.physics@brainlab.com) tai oman sairaalasi vastaavalle fyysikolle.

☐

Valmistele vaadittava säteen profiili Physics Administration -ohjelmiston avulla (Machine
Profile -tila). Physics Administration -ohjelmiston käyttöohje sisältää tiedot siitä, miten
koneprofiili voidaan valmistella raakatietomenetelmän tai Excel-tiedostomenetelmän perus-
teella.

☐

Säteilykeilatiedot Brainlab m3 -laitteelle
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5.1.1 Lisätietoja

Esimerkkimatriisi

HUOMAUTUS: käyttämällesi lineaarikiihdyttimelle mitatut tiedot voivat poiketa näistä. Älä käytä
tätä esimerkkiä kliinisesti. 

Brainlab m3: mahdollisia mitattuja sirontakertoimia (vain esimerkkejä)

Rajainten asetukset [mm]

MLC:n kent-
täkoot [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

• Harmaat kentät on aina mitattava.
• Valkoiset kentät kuvaavat sellaisia MLC- ja rajainyhdistelmiä, joita ei suositella käytettäviksi

Brainlabin sädehoidon suunnitteluohjelmiston kanssa.
• Tyhjiä kenttiä ei sallita (katso s. 51).
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5.1.2 Transversaalisen profiilin muoto

Transversaalisen profiilin muoto

Brainlab m3: MLC-kentän asettelu profiilimittauksia varten (X- ja Y-suunta):

IEC 1217: -40mm 0mm +40mm

Kuva 14  

Avoimet liuskat:
Liuska nro: 2–4, 7–20, 24–25

Suljetut liuskat

IEC 1217 liuskan sijainti –40 mm ja +40 mm –50 mm

Transversaalisen profiilin muoto
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5.2 Säteilykeilan tiedot Elekta Agility -laitteelle

Tarkistuslista

Älä käytä mittauksessa ”guard leaves” -suojaliuskoja (esim. ei ylimääräisiä avattuja liuskapareja
viimeisen kentässä olevan liuskan viereisen, samassa fyysisessä asennossa olevan rajaimen
alla).

Mittaus Katso myös Tehty

Lineaarikiihdyttimen kalibrointi (NLOut) kalibroidun kammion avulla.
• Y-rajaimen aukko: 100 mm
• MLC:n ja rajainten kenttäkoko: 100 x 100 mm², ei ”guard leaves” -suojaliuskoja

Sivu 45 ☐

Taustavuoto avoimelle ja suljetulle Y-rajaimelle kalibroidun kammion avulla:
Syötä SSD, mittaussyvyys, vuotoarvot ja NLOut käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -tilaa
Physics Administration -ohjelmistoon.
HUOMAUTUS: käytä pieniä, ei keskellä olevia liuskojen aukkoja pakottamaan rajainten au-
kot suljettua MLC:tä käytettäessä, jos rajaimia ei voida sijoittaa MLC-kentästä itsenäisesti. 

Sivu 48 ☐

Syväannosprofiili (PDD/TPR) ionisointikammion ja korkearesoluutioisen detektorin avulla:
• MLC:n (rajainten) kenttäkoot (ei ”guard leaves” -suojaliuskoja) [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)
Tuo mittauksen päätyttyä TPR- tai PDD-arvot käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -tilaa Phy-
sics Administration -ohjelmistossa.
Muista soveltaa pieniin ja suuriin kenttäkokoihin niille sopivaa detektoria.

Sivu 49/ Si-
vu 21 ☐

Sirontakertoimet ionisointikammion ja korkearesoluutioisen detektorin avulla:
• Y-rajaimen aukot

10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 140, 200, 300, 400 [mm]
Käytä pieniä, ei keskellä olevia liuskojen aukkoja pakottamaan MLC-kenttää suuremmat ra-
jainten aukot, jos rajaimia ei voida sijoittaa MLC-kentästä itsenäisesti.
• MLC-kentät, ei ”guard leaves” -suojaliuskoja

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]
Esimerkkimatriisi löytyy sivulta s. 70. Tuo mittauksen päätyttyä sironta-arvot käyttäen Ex-
cel-mallia tai Raw Data -tilaa Physics Administration -ohjelmistossa.
Muista soveltaa pieniin ja suuriin kenttäkokoihin niille sopivaa detektoria ristiinkalibroinnin
mukaisesti.

Sivu 49/ Si-
vu 21 ☐
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Mittaus Katso myös Tehty

Diagonaaliset radiaaliprofiilit ionisointikammion avulla:
• Y-rajaimen aukko: 400 [mm]
• MLC:n liuskat taakse vedettyinä, kenttäkoko 400 x 400 mm²

HUOMAUTUS: mittaa kulmasta kulmaan, vaikka kentän kulmien uloimmat liuskat eivät jää
täysin taakse. 

Tuo mittauksen päätyttyä diagonaaliset radiaaliprofiilit käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -
tilaa Physics Administration -ohjelmistossa.

Sivu 53 ☐

Transversaaliset profiilit korkearesoluutioisen detektorin avulla:
• Y-rajaimen aukot: Y1-rajain kohdassa –75 mm, Y2-rajain kohdassa 55 mm (5 mm:n margi-

naali avoimeen MLC-kenttään)
• MLC-kentät (katso s. 71)

Tuo mittauksen päätyttyä transversaaliprofiilit käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -tilaa Phy-
sics Administration -ohjelmistossa.

Sivu 56 ☐

Liuskojen dynaaminen siirtymä kalibroidun detektorin avulla:
Käytä liuskojen dynaamisten rakojen säteilyttämiseen vastaavia DICOM-tiedostoja.
Kaikki kentät: Lähetä 300 MU annosnopeudella 300 MU/min.
Käytä m MU -yksiköiden ja m MU/min -yksiköiden sopivaa yhdistelmää, jos annosnopeus
(300 MU/min) ei ole käytettävissä.
Laske liuskojen dynaaminen siirtymä käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -tilaa Physics Ad-
ministration -ohjelmistossa.

Sivu 60 ☐

Käsittele mittaustiedot käyttäen Raw Data -tilaa Physics Administration -ohjelmistossa.
Vaihtoehtoisesti voit lähettää täytetyn Excel-tiedoston edelleen joko suoraan Brainlabin pää-
konttoriin (radio.physics@brainlab.com) tai oman sairaalasi vastaavalle fyysikolle.

☐

Valmistele vaadittava säteen profiili Physics Administration -ohjelmiston avulla (Machine
Profile -tila). Physics Administration -ohjelmiston käyttöohje sisältää tiedot siitä, miten
koneprofiili voidaan valmistella raakatietomenetelmän tai Excel-tiedostomenetelmän perus-
teella.

☐

”Guard leaves” -suojaliuskat

Älä käytä ”guard leaves” -suojaliuskoja Elekta Agilityssä.
Koska Pencil Beam -algoritmi perustuu tarkistustaulukkoon, käyttöönotto ilman ”guard leaves” -
suojaliuskoja on seuraavista syistä tarkempaa käytettäessä Brainlab-hoitosuunnitelmaa:
• 100 x 100 mm²:n ”guard leaves” -suojaliuskattomassa kentässä on 100 x 100 mm²:n

säteilytyskenttä (kun radiologiset siirtymät jätetään huomiotta) ja näin ollen vastaava 100 mm:n
neliökenttäkoko. Tämä mittaus (esim. sironta, PDD) syötetään Physics Administration -
ohjelmistoon käyttäen 100 mm:n kenttäkokoa.

• ”Guard leaves” suojaliuskoilla varustetun 100 x 100 mm²:n kentän vastaava neliökenttäkoko on
marginaalisesti suurempi kuin 100 mm (”guard leaves” -suojaliuskojen avulla kokonaiskertymä
kasvaa marginaalisesti, silla rajainten vuoto on vähäistä mutta ei arvoltaan nolla). Jos Physics
Administration -ohjelmistoon syötetään tällaisia tuloksia käyttäen vastaavaa 100 mm:n kokoa,
syntyy erittäin pieni virhe.

• Brainlab-hoidonsuunnittelussa ”guard leaves” -suojaliuskoilla varustetun 100 x 100 mm²:n
kentän vastaava neliökenttäkoko on marginaalisesti suurempi kuin 100 mm (”guard leaves” -
suojaliuskojen avulla kokonaiskertymä kasvaa marginaalisesti, sillä rajainten vuoto on vähäistä
mutta ei arvoltaan nolla). Näin ollen kenttäkoolla, joka on hieman yli 100 mm, sironta-/PDD-
data luetaan Pencil Beam -datasta.

• Toisin sanoen ”guard leaves” -suojaliuskojen vaikutus (vaikka se olisi pienikin) otetaan
huomioon kahdesti PB-annoslaskennassa.

Näin ollen käyttöönotto ilman ”guard leaves” -suojaliuskoja toimii paremmin yhdessä Brainlabin
taulukkopohjaisen Pencil Beam -algoritmin ja tässä oppaassa annettujen kenttämääritelmien
kanssa.
Jos halutaan mallintaa samoja säteilykeilan mittausolosuhteita kuin hoidossa, on muokattava
säteilykeilatietojen kenttäkokoja (sironta, PDD-taulukko ja normalisointikenttäkoko) Physics

Säteilykeilan tiedot Elekta Agility -laitteelle
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Administration -ohjelmistossa. Tämä aiheuttaa kuitenkin enemmän sekaannusta ja on alttiimpaa
virheille kuin olemassa oleva suositus (esim. sellaisen 100 x 100 mm²:n kentän asettaminen, joka
on syötettävä 100 mm:nä).
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5.2.1 Lisätietoja

Esimerkkimatriisi

HUOMAUTUS: käyttämällesi lineaarikiihdyttimelle mitatut tiedot voivat poiketa näistä. Älä käytä
tätä esimerkkiä kliinisesti. 

Elekta Agility MLC: mahdollisia mitattuja sirontakertoimia (vain esimerkkejä)

Y-rajaimen kenttäkokoasetukset [mm]

MLC:n kent-
täkoot [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

• Ei ”guard leaves” -suojaliuskoja.
• Käytä pieniä, ei keskellä olevia liuskojen aukkoja pakottamaan MLC-kenttää suuremmat

rajainten aukot, jos rajaimia ei voida sijoittaa MLC-kentästä itsenäisesti.
• Harmaat kentät on aina mitattava.
• Valkoiset kentät kuvaavat sellaisia MLC- ja rajainyhdistelmiä, joita ei suositella käytettäviksi

Brainlabin sädehoidon suunnitteluohjelmiston kanssa.
• Tyhjiä kenttiä ei sallita (katso s. 51).
• Muista MLC-tyypeistä poiketen Elekta Agility MLC:n sirontakertoimet on mitattava myös tietyille

vastaavaa rajaimen kenttäkokoa suuremmille kenttäkokoarvoille (katso harmaat arvot
sirontataulukon diagonaalin alta). Tämä on välttämätöntä ”guard leaves” -liuskojen rajainten
seurannan mallintamiseksi oikein Pencil Beam -annoslaskennassa. Elekta Agility MLC -
hoitosuunnitelmissa leuat ovat päällekkäin MLC-kentän kanssa.

Lisätietoja
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5.2.2 Transversaalisen profiilin muoto

Transversaalisen profiilin muoto

Elekta Agility MLC: MLC-kentän asettelu profiilimittauksia varten (X- ja Y-suunta):

Kuva 15  

Avoimet liuskat:
Liuska nro: 27–34, 37–44, 49–50

Suljetut liuskat

IEC 1217 liuskan sijainti –25 mm ja +75 mm –125 mm (kun minimirako)

• Ei ”guard leaves” -suojaliuskoja
• Avaa liuskat nro 25 ja nro 52 välillä -125–120 mm ja säädä rajaimet automaattisesti, jos y-

rajaimia ei voi säätää manuaalisesti arvoihin Y1 = –75 mm, Y2 = 55 mm
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5.3 Säteilykeilan tiedot MHI MLC 60 -laitteelle

Tarkistuslista

Mittaus Katso myös Tehty

Lineaarikiihdyttimen kalibrointi (NLOut) kalibroidun kammion avulla. Sivu 45 ☐

Taustavuoto suljetulle MLC-kentälle kalibroidun kammion avulla:
Syötä SSD, mittaussyvyys, vuotoarvot ja NLOut käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -tilaa
Physics Administration -ohjelmistoon.

Sivu 48 ☐

Syväannosprofiili (PDD/TPR) ionisointikammion ja korkearesoluutioisen detektorin avulla:
• MLC-kentät

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]
Tuo mittauksen päätyttyä TPR- tai PDD-arvot käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -tilaa Phy-
sics Administration -ohjelmistossa.
Muista soveltaa pieniin ja suuriin kenttäkokoihin niille sopivaa detektoria.

Sivu 49 ☐

Sirontakertoimet ionisointikammion ja korkearesoluutioisen detektorin avulla:
• MLC-kentät

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]
Esimerkkimatriisi löytyy sivulta s. 73. Tuo mittauksen päätyttyä sironta-arvot käyttäen Ex-
cel-mallia tai Raw Data -tilaa Physics Administration -ohjelmistossa.
Muista soveltaa pieniin ja suuriin kenttäkokoihin niille sopivaa detektoria ristiinkalibroinnin
mukaisesti.

Sivu 49/ Si-
vu 21 ☐

Diagonaaliset radiaaliprofiilit ionisointikammion avulla:
• MLC:n liuskat taakse vedettyinä

Tuo mittauksen päätyttyä diagonaaliset radiaaliprofiilit käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -
tilaa Physics Administration -ohjelmistossa.

Sivu 53 ☐

Transversaaliset profiilit korkearesoluutioisen detektorin avulla:
• MLC-kentät (katso s. 74)

Tuo mittauksen päätyttyä transversaaliprofiilit käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -tilaa Phy-
sics Administration -ohjelmistossa.

Sivu 56 ☐

Käsittele mittaustiedot käyttäen Raw Data -tilaa Physics Administration -ohjelmistossa.
Vaihtoehtoisesti voit lähettää täytetyn Excel-tiedoston edelleen joko suoraan Brainlabin pää-
konttoriin (radio.physics@brainlab.com) tai oman sairaalasi vastaavalle fyysikolle.

☐

Valmistele vaadittava säteen profiili Physics Administration -ohjelmiston avulla (Machine
Profile -tila). Physics Administration -ohjelmiston käyttöohje sisältää tiedot siitä, miten
koneprofiili voidaan valmistella raakatietomenetelmän tai Excel-tiedostomenetelmän perus-
teella.

☐

Säteilykeilan tiedot MHI MLC 60 -laitteelle
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5.3.1 Lisätietoja

Esimerkkimatriisi

HUOMAUTUS: käyttämällesi lineaarikiihdyttimelle mitatut tiedot voivat poiketa näistä. Älä käytä
tätä esimerkkiä kliinisesti. 

MHI MLC 60: mahdollisia mitattuja sirontakertoimia (vain esimerkkejä)

Physics Administration -ohjelmiston rajainasetuk-
set [mm]

MLC:n kenttäkoot [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

• Voit syöttää tietoja Physics Administration -ohjelmistoon valitsemalla rajaimen
kenttäkokoasetukseksi 150 mm.
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5.3.2 Transversaalisen profiilin muoto

Transversaalisen profiilin muoto

MHI MLC 60: MLC-kentän asettelu profiilimittauksia varten (X- ja Y-suunta):

Kuva 16  

Avoimet liuskat:
Liuska nro: 6–8, 12–19, 22–25

Suljetut liuskat

IEC 1217 liuskan sijainti –50 mm ja +50 mm –78 mm ja –77,5 mm

Transversaalisen profiilin muoto
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5.4 Säteilykeilatiedot Novalis-laitteelle

Tarkistuslista

Mittaus Katso myös Tehty

Lineaarikiihdyttimen kalibrointi (NLOut) kalibroidun kammion avulla:
• Rajain: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

HUOMAUTUS: syötä Pencil Beam NLOut Square Field Size -kohtaan neliökenttäkooksi
98 mm. 

Sivu 45 ☐

Taustavuoto avoimille ja suljetuille rajaimille kalibroidun kammion avulla:
Syötä SSD, mittaussyvyys, vuotoarvot ja NLOut käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -tilaa
Physics Administration -ohjelmistoon.
Avokenttä:
• Rajain: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Sivu 48 ☐

Syväannosprofiili (PDD/TPR) ionisointikammion ja korkearesoluutioisen detektorin avulla:
• MLC:n (rajainten) kentät [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)
Tuo mittauksen päätyttyä TPR- tai PDD-arvot käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -tilaa Phy-
sics Administration -ohjelmistossa.
Muista soveltaa pieniin ja suuriin kenttäkokoihin niille sopivaa detektoria.
HUOMAUTUS: syötä 98 mm:n efektiivinen kenttäkoko suurinta syvyysannosprofiilia varten. 

Sivu 49 ☐

Sirontakertoimet ionisointikammion ja korkearesoluutioisen detektorin avulla:
• Rajainkentät

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

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]
Esimerkkimatriisi löytyy sivulta s. 77. Tuo mittauksen päätyttyä sironta-arvot käyttäen Ex-
cel-mallia tai Raw Data -tilaa Physics Administration -ohjelmistossa.
Muista soveltaa pieniin ja suuriin kenttäkokoihin niille sopivaa detektoria ristiinkalibroinnin
mukaisesti.
HUOMAUTUS: syötä 100 mm:n neliökenttäkoko suurinta MLC-kenttää varten (rivi) ja
98 mm:n koko suurinta rajainkenttää varten (sarake). 

Sivu 49/ Si-
vu 21 ☐

Diagonaaliset radiaaliprofiilit ionisointikammion avulla:
• MLC-kenttä: 100 x 100 mm²
• Rajainkenttä: 98 x 98 mm²

Tuo mittauksen päätyttyä diagonaaliset radiaaliprofiilit käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -
tilaa Physics Administration -ohjelmistossa.

Sivu 53 ☐
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Mittaus Katso myös Tehty

Transversaaliset profiilit korkearesoluutioisen detektorin avulla:
• Rajainkenttä: 98 x 98 [mm²]
• MLC-kentät (katso s. 78)

Tuo mittauksen päätyttyä transversaaliprofiilit käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -tilaa Phy-
sics Administration -ohjelmistossa.

Sivu 56 ☐

Liuskojen dynaaminen siirtymä kalibroidun detektorin avulla:
• Käytä liuskojen dynaamisten rakojen säteilyttämiseen MLC-tiedostoja: ”M3_1.d01”,

”M3_5.d01”, … , ”M3_100.d01”.
• Kussakin kentässä: lähetä 320 MU annosnopeudella 320 MU/min.

Laske liuskojen dynaaminen siirtymä käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -tilaa Physics Ad-
ministration -ohjelmistossa.

Sivu 60 ☐

Käsittele mittaustiedot käyttäen Raw Data -tilaa Physics Administration -ohjelmistossa.
Vaihtoehtoisesti voit lähettää täytetyn Excel-tiedoston edelleen joko suoraan Brainlabin pää-
konttoriin (radio.physics@brainlab.com) tai oman sairaalasi vastaavalle fyysikolle.

☐

Valmistele vaadittava säteen profiili Physics Administration -ohjelmiston avulla (Machine
Profile -tila). Physics Administration -ohjelmiston käyttöohje sisältää tiedot siitä, miten
koneprofiili voidaan valmistella raakatietomenetelmän tai Excel-tiedostomenetelmän perus-
teella.

☐

Säteilykeilatiedot Novalis-laitteelle
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5.4.1 Lisätietoja

Esimerkkimatriisi

HUOMAUTUS: käyttämällesi lineaarikiihdyttimelle mitatut tiedot voivat poiketa näistä. Älä käytä
tätä esimerkkiä kliinisesti. 

Novalis: mahdollisia mitattuja sirontakertoimia (vain esimerkkejä)

Rajainten asetukset [mm]

MLC:n kenttä-
koot [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

• Harmaat kentät on aina mitattava.
• Valkoiset kentät kuvaavat sellaisia MLC- ja rajainyhdistelmiä, joita ei suositella käytettäviksi

Brainlabin sädehoidon suunnitteluohjelmiston kanssa.
• Tyhjiä kenttiä ei sallita (katso s. 51).
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5.4.2 Transversaalisen profiilin muoto

Transversaalisen profiilin muoto

Novalis: MLC-kentän asettelu profiilimittauksia varten (X- ja Y-suunta):

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

Avoimet liuskat:
Liuska nro: 2–4, 7–20, 24–25

Suljetut liuskat

IEC 1217 liuskan sijainti –40 mm ja +40 mm –50 mm

Kirjallisuus

Lisää esimerkkejä Novalis-laitteen dosimetrisistä ominaisuuksista on julkaisussa Yin et al, 2002
(katso yleinen kirjallisuusluettelo s. 155).

Transversaalisen profiilin muoto
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5.5 Säteilykeilan tiedot Varian HD120 -laitteelle (SRS-
tasoituskappale)

Tarkistuslista

HUOMAUTUS: SRS-tilalla viitataan Novalis Tx- ja Varian Trilogy -lineaarikiihdytinten SRS-tilan
tasoituskappaleeseen. Tässä SRS-tilassa käytetään 6 MV:n fotonisäteitä ja korkeaa
annosnopeutta 1 000 MU/min yhdessä 150 x 150 mm²:n rajallisen maksimikenttäkoon kanssa.
Jos lineaarikiihdytin on SRS-tilassa, se käyttää eri tasoituskappaletta. Siksi vakio- ja SRS-tilan
säteilykeilatiedot ovat hieman erilaiset. 

Mittaus Katso myös Tehty

Lineaarikiihdyttimen kalibrointi (NLOut) kalibroidun kammion avulla. Sivu 45 ☐

Taustavuoto avoimille ja suljetuille rajaimille kalibroidun kammion avulla:
Syötä SSD, mittaussyvyys, vuotoarvot ja NLOut käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -tilaa
Physics Administration -ohjelmistoon.

Sivu 48 ☐

Syväannosprofiili (PDD/TPR) ionisointikammion ja korkearesoluutioisen detektorin avulla:
• MLC:n (rajainten) kentät [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)
Tuo mittauksen päätyttyä TPR- tai PDD-arvot käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -tilaa Phy-
sics Administration -ohjelmistossa.
Muista soveltaa pieniin ja suuriin kenttäkokoihin niille sopivaa detektoria.

Sivu 49 ☐

Sirontakertoimet ionisointikammion ja korkearesoluutioisen detektorin avulla:
• Rajainkentät

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-kentät

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]
Esimerkkimatriisi löytyy sivulta s. 81. Tuo mittauksen päätyttyä sironta-arvot käyttäen Ex-
cel-mallia tai Raw Data -tilaa Physics Administration -ohjelmistossa.
Muista soveltaa pieniin ja suuriin kenttäkokoihin niille sopivaa detektoria ristiinkalibroinnin
mukaisesti.

Sivu 49/ Si-
vu 21 ☐

Diagonaaliset radiaaliprofiilit ionisointikammion avulla:
• Rajainkenttä: 150 x 150 [mm²]
• MLC-liuskat liikkumattomina, kenttäkoko 150 x 150 mm2

Tuo mittauksen päätyttyä diagonaaliset radiaaliprofiilit käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -
tilaa Physics Administration -ohjelmistossa.

Sivu 53 ☐
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Mittaus Katso myös Tehty

Transversaaliset profiilit korkearesoluutioisen detektorin avulla:
• Rajainkenttä: 150 x 150 [mm²]
• MLC-kentät (katso s. 82)

Tuo mittauksen päätyttyä transversaaliprofiilit käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -tilaa Phy-
sics Administration -ohjelmistossa.

Sivu 56 ☐

Liuskojen dynaaminen siirtymä kalibroidun detektorin avulla:
• Käytä liuskojen dynaamisten rakojen säteilyttämiseen MLC-tiedostoja: ”NTx_1.d01”,

”NTx_5.d01”, … , ”NTx_100.d01” tai vastaavia DICOM-tiedostoja ”DynLeafShift - Varian
HD120 - ...dcm”.

• Kussakin tapauksessa: lähetä 1 000 MU annosnopeudella 1 000 MU/min.
Laske liuskojen dynaaminen siirtymä käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -tilaa Physics Ad-
ministration -ohjelmistossa.

Sivu 60 ☐

Käsittele mittaustiedot käyttäen Raw Data -tilaa Physics Administration -ohjelmistossa.
Vaihtoehtoisesti voit lähettää täytetyn Excel-tiedoston edelleen joko suoraan Brainlabin pää-
konttoriin (radio.physics@brainlab.com) tai oman sairaalasi vastaavalle fyysikolle.

☐

Valmistele vaadittava säteen profiili Physics Administration -ohjelmiston avulla (Machine
Profile -tila). Physics Administration -ohjelmiston käyttöohje sisältää tiedot siitä, miten
koneprofiili voidaan valmistella raakatietomenetelmän tai Excel-tiedostomenetelmän perus-
teella.

☐

Säteilykeilan tiedot Varian HD120 -laitteelle (SRS-tasoituskappale)
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5.5.1 Lisätietoja

Esimerkkimatriisi

HUOMAUTUS: käyttämällesi lineaarikiihdyttimelle mitatut tiedot voivat poiketa näistä. Älä käytä
tätä esimerkkiä kliinisesti. 

Varian HD120 (SRS): mahdollisia mitattuja sirontakertoimia (vain esimerkkejä)

Rajainten asetukset [mm]

MLC:n kenttä-
koot [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

• Harmaat kentät on aina mitattava.
• Valkoiset kentät kuvaavat sellaisia MLC- ja rajainyhdistelmiä, joita ei suositella käytettäviksi

Brainlabin sädehoidon suunnitteluohjelmiston kanssa.
• Tyhjiä kenttiä ei sallita (katso s. 51).
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5.5.2 Transversaalisen profiilin muoto

Transversaalisen profiilin muoto

Varian HD120 (SRS): MLC-kentän asettelu profiilimittauksia varten (X- ja Y-suunta):

Kuva 18  

Avoimet liuskat:
Liuska nro: 13–14, 23–38, 43–52

Suljetut liuskat

IEC 1217 liuskan sijainti –35 mm ja +65 mm –75 mm

Kirjallisuus

Lisää esimerkkejä Varian HD120 -laitteen dosimetrisistä ominaisuuksista löytyy julkaisusta Chang
et al, 2008 (katso yleinen kirjallisuusluettelo s. 155).

Transversaalisen profiilin muoto
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5.6 Säteilykeilatiedot Varian HD120 -laitteelle
(vakiosäteilytystila ja tasoituskappaleeton tila)

Tarkistuslista

Mittaus Katso myös Tehty

Lineaarikiihdyttimen kalibrointi (NLOut) kalibroidun kammion avulla. Sivu 45 ☐

Taustavuoto avoimille ja suljetuille rajaimille kalibroidun kammion avulla:
Syötä SSD, mittaussyvyys, vuotoarvot ja NLOut käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -tilaa
Physics Administration -ohjelmistoon.

Sivu 48 ☐

Syväannosprofiili (PDD/TPR) ionisointikammion ja korkearesoluutioisen detektorin avulla:
• MLC:n (rajainten) kentät [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)
Tuo mittauksen päätyttyä TPR- tai PDD-arvot käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -tilaa Phy-
sics Administration -ohjelmistossa.
Muista soveltaa pieniin ja suuriin kenttäkokoihin niille sopivaa detektoria.

Sivu 49 ☐

Sirontakertoimet ionisointikammion ja korkearesoluutioisen detektorin avulla:
• Rajainkentät

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-kentät

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]
Esimerkkimatriisi löytyy sivulta s. 85. Tuo mittauksen päätyttyä sironta-arvot käyttäen Ex-
cel-mallia tai Raw Data -tilaa Physics Administration -ohjelmistossa.
Muista soveltaa pieniin ja suuriin kenttäkokoihin niille sopivaa detektoria ristiinkalibroinnin
mukaisesti.

Sivu 49/ Si-
vu 21 ☐

Diagonaaliset radiaaliprofiilit ionisointikammion avulla:
• Rajainkenttä: 400 x 400 [mm²]
• MLC:n liuskat liikkumattomina, kenttäkoko 400 x 400 mm2

Tuo mittauksen päätyttyä diagonaaliset radiaaliprofiilit käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -
tilaa Physics Administration -ohjelmistossa.

Sivu 53 ☐

Transversaaliset profiilit korkearesoluutioisen detektorin avulla:
• Rajainkenttä: 150 x 150 [mm²]
• MLC-kentät (katso s. 86)

Tuo mittauksen päätyttyä transversaaliprofiilit käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -tilaa Phy-
sics Administration -ohjelmistossa.

Sivu 56 ☐
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Mittaus Katso myös Tehty

Liuskojen dynaaminen siirtymä kalibroidun detektorin avulla:
• Käytä liuskojen dynaamisten rakojen säteilyttämiseen MLC-tiedostoja: ”NTx_1.d01”,

”NTx_5.d01”, … , ”NTx_100.d01” tai vastaavia DICOM-tiedostoja ”DynLeafShift - Varian
HD120 - ...dcm”.

• Kussakin kentässä: lähetä 300 MU annosnopeudella 300 MU/min.
Käytä m MU -yksiköiden ja m MU/min -yksiköiden sopivaa yhdistelmää, jos annosnopeus
300 MU/min ei ole käytettävissä.
Laske liuskojen dynaaminen siirtymä käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -tilaa Physics Ad-
ministration -ohjelmistossa.

Sivu 60 ☐

Käsittele mittaustiedot käyttäen Raw Data -tilaa Physics Administration -ohjelmistossa.
Vaihtoehtoisesti voit lähettää täytetyn Excel-tiedoston edelleen joko suoraan Brainlabin pää-
konttoriin (radio.physics@brainlab.com) tai oman sairaalasi vastaavalle fyysikolle.

☐

Valmistele vaadittava säteen profiili Physics Administration -ohjelmiston avulla (Machine
Profile -tila). Physics Administration -ohjelmiston käyttöohje sisältää tiedot siitä, miten
koneprofiili voidaan valmistella raakatietomenetelmän tai Excel-tiedostomenetelmän perus-
teella.

☐

Säteilykeilatiedot Varian HD120 -laitteelle (vakiosäteilytystila ja tasoituskappaleeton tila)
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5.6.1 Lisätietoja

Esimerkkimatriisi

HUOMAUTUS: käyttämällesi lineaarikiihdyttimelle mitatut tiedot voivat poiketa näistä. Älä käytä
tätä esimerkkiä kliinisesti. 

Varian HD120 (vakiosäteilytystila): mahdollisia mitattuja sirontakertoimia (vain esimerkkejä)

Rajainten asetukset [mm]

MLC:n
kenttä-
koot
[mm²]

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

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

140 x 14
0

220 x 22
0

300 x
220
(254 x
254)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

300 x
220
(254 x
254)

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

• Harmaat kentät on aina mitattava.
• Valkoiset kentät kuvaavat sellaisia MLC- ja rajainyhdistelmiä, joita ei suositella käytettäviksi

Brainlabin sädehoidon suunnitteluohjelmiston kanssa.
• Tyhjiä kenttiä ei sallita (katso s. 51).
• 300 x 220 mm²:n suorakulmaisen kenttäkoon mitattujen sirontakerrointen kohdalla on

käytettävä vastaavaa 254 mm:n neliökenttäkokoa Physics Administration -ohjelmistossa.

PENCIL BEAM: SÄTEILYKEILATIETOJEN TARKISTUSLISTAT

Teknisten taustatietojen opas Ver. 2.2 Brainlab – fysiikan perusteet 85



5.6.2 Transversaalisen profiilin muoto

Transversaalisen profiilin muoto

Varian HD120 (vakiosäteilytystila): MLC-kentän asettelu profiilimittauksia varten (X- ja Y-suunta):

Kuva 19  

Avoimet liuskat:
Liuska nro: 13–14, 23–38, 43–52

Suljetut liuskat

IEC 1217 liuskan sijainti –35 mm ja +65 mm –75 mm

Kirjallisuus

Lisää esimerkkejä Varian HD120 -laitteen dosimetrisistä ominaisuuksista löytyy julkaisusta Chang
et al, 2008 (katso yleinen kirjallisuusluettelo s. 155).

Transversaalisen profiilin muoto
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5.7 Säteilykeilan tiedot Varian 120 -laitteelle (SRS-
tasoituskappale)

Tarkistuslista

HUOMAUTUS: SRS-tilalla viitataan Novalis Tx- ja Varian Trilogy -lineaarikiihdytinten SRS-tilan
tasoituskappaleeseen. Tässä SRS-tilassa käytetään 6 MV:n fotonisäteitä ja korkeaa
annosnopeutta 1 000 MU/min yhdessä 150 x 150 mm²:n rajallisen maksimikenttäkoon kanssa.
Jos lineaarikiihdytin on SRS-tilassa, se käyttää eri tasoituskappaletta. Siksi vakio- ja SRS-tilan
säteilykeilatiedot ovat hieman erilaiset. 

Mittaus Katso myös Tehty

Lineaarikiihdyttimen kalibrointi (NLOut) kalibroidun kammion avulla. Sivu 45 ☐

Taustavuoto avoimille ja suljetuille rajaimille kalibroidun kammion avulla:
Syötä SSD, mittaussyvyys, vuotoarvot ja NLOut käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -tilaa
Physics Administration -ohjelmistoon.

Sivu 48 ☐

Syväannosprofiili (PDD/TPR) ionisointikammion ja korkearesoluutioisen detektorin avulla:
• MLC:n (rajainten) kentät [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)
Tuo mittauksen päätyttyä TPR- tai PDD-arvot käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -tilaa Phy-
sics Administration -ohjelmistossa.
Muista soveltaa pieniin ja suuriin kenttäkokoihin niille sopivaa detektoria.

Sivu 49 ☐

Sirontakertoimet ionisointikammion ja korkearesoluutioisen detektorin avulla:
• Rajainkentät

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-kentät

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]
Esimerkkimatriisi löytyy sivulta s. 89. Tuo mittauksen päätyttyä sironta-arvot käyttäen Ex-
cel-mallia tai Raw Data -tilaa Physics Administration -ohjelmistossa.
Muista soveltaa pieniin ja suuriin kenttäkokoihin niille sopivaa detektoria ristiinkalibroinnin
mukaisesti.

Sivu 49/ Si-
vu 21 ☐

Diagonaaliset radiaaliprofiilit ionisointikammion avulla:
• Rajainkenttä: 150 x 150 [mm²]
• MLC:n liuskat liikkumattomina, kenttäkoko 150 x 150 mm2

Tuo mittauksen päätyttyä diagonaaliset radiaaliprofiilit käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -
tilaa Physics Administration -ohjelmistossa.

Sivu 53 ☐

Transversaaliset profiilit korkearesoluutioisen detektorin avulla:
• Rajainkenttä: 150 x 150 [mm²]
• MLC-kentät (katso s. 90)

Tuo mittauksen päätyttyä transversaaliprofiilit käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -tilaa Phy-
sics Administration -ohjelmistossa.

Sivu 56 ☐
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Mittaus Katso myös Tehty

Liuskojen dynaaminen siirtymä kalibroidun detektorin avulla:
• Käytä liuskojen dynaamisten rakojen säteilyttämiseen MLC-tiedostoja: ”V120_1.d01”,

”V120_5.d01”, … , ”V120_100.d01” tai vastaavia DICOM-tiedostoja ”DynLeafShift - Varian
120 - ...dcm”.

• Kussakin tapauksessa: lähetä 1 000 MU annosnopeudella 1 000 MU/min.
Laske liuskojen dynaaminen siirtymä käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -tilaa Physics Ad-
ministration -ohjelmistossa.

Sivu 60 ☐

Käsittele mittaustiedot käyttäen Raw Data -tilaa Physics Administration -ohjelmistossa.
Vaihtoehtoisesti voit lähettää täytetyn Excel-tiedoston edelleen joko suoraan Brainlabin pää-
konttoriin (radio.physics@brainlab.com) tai oman sairaalasi vastaavalle fyysikolle.

☐

Valmistele vaadittava säteen profiili Physics Administration -ohjelmiston avulla (Machine
Profile -tila). Physics Administration -ohjelmiston käyttöohje sisältää tiedot siitä, miten
koneprofiili voidaan valmistella raakatietomenetelmän tai Excel-tiedostomenetelmän perus-
teella.

☐

Säteilykeilan tiedot Varian 120 -laitteelle (SRS-tasoituskappale)
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5.7.1 Lisätietoja

Esimerkkimatriisi

HUOMAUTUS: käyttämällesi lineaarikiihdyttimelle mitatut tiedot voivat poiketa näistä. Älä käytä
tätä esimerkkiä kliinisesti. 

Varian 120 (SRS): mahdollisia mitattuja sirontakertoimia (vain esimerkkejä)

Rajainten asetukset [mm]

MLC:n kenttä-
koot [mm²] 12 x 12 22 x 22 32 x 32 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 10

0
120 x 12
0

150 x 15
0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Harmaat kentät on aina mitattava.
• Valkoiset kentät kuvaavat sellaisia MLC- ja rajainyhdistelmiä, joita ei suositella käytettäviksi

Brainlabin sädehoidon suunnitteluohjelmiston kanssa.
• Tyhjiä kenttiä ei sallita (katso s. 51).
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5.7.2 Transversaalisen profiilin muoto

Transversaalisen profiilin muoto

Varian 120 (SRS): MLC-kentän asettelu profiilimittauksia varten (X- ja Y-suunta):

Kuva 20  

Avoimet liuskat:
Liuska nro: 21–22, 27–34, 37–44

Suljetut liuskat

IEC 1217 liuskan sijainti –35 mm ja +65 mm –75 mm

Transversaalisen profiilin muoto
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5.8 Säteilykeilatiedot Varian 120 -laitteelle
(vakiosäteilytystila ja tasoituskappaleeton tila)

Tarkistuslista

Mittaus Katso myös Tehty

Lineaarikiihdyttimen kalibrointi (NLOut) kalibroidun kammion avulla. Sivu 45 ☐

Taustavuoto avoimille ja suljetuille rajaimille kalibroidun kammion avulla:
Syötä SSD, mittaussyvyys, vuotoarvot ja NLOut käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -tilaa
Physics Administration -ohjelmistoon.

Sivu 48 ☐

Syväannosprofiili (PDD/TPR) ionisointikammion ja korkearesoluutioisen detektorin avulla:
• MLC:n (rajainten) kentät [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)
Tuo mittauksen päätyttyä TPR- tai PDD-arvot käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -tilaa Phy-
sics Administration -ohjelmistossa.
Muista soveltaa pieniin ja suuriin kenttäkokoihin niille sopivaa detektoria.

Sivu 49 ☐

Sirontakertoimet ionisointikammion ja korkearesoluutioisen detektorin avulla:
• Rajainkentät

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-kentät

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]
Esimerkkimatriisi löytyy sivulta s. 93. Tuo mittauksen päätyttyä sironta-arvot käyttäen Ex-
cel-mallia tai Raw Data -tilaa Physics Administration -ohjelmistossa.
Muista soveltaa pieniin ja suuriin kenttäkokoihin niille sopivaa detektoria ristiinkalibroinnin
mukaisesti.

Sivu 49/ Si-
vu 21 ☐

Diagonaaliset radiaaliprofiilit ionisointikammion avulla:
• MLC:n liuskat taakse vedettyinä, kenttäkoko 400 x 400 mm2

• Rajaimet taakse vedettyinä, kenttäkoko 400 x 400 mm2

Tuo mittauksen päätyttyä diagonaaliset radiaaliprofiilit käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -
tilaa Physics Administration -ohjelmistossa.

Sivu 53 ☐

Transversaaliset profiilit korkearesoluutioisen detektorin avulla:
• Rajainkenttä: 150 x 150 [mm²]
• MLC-kentät (katso s. 94)

Tuo mittauksen päätyttyä transversaaliprofiilit käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -tilaa Phy-
sics Administration -ohjelmistossa.

Sivu 56 ☐
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Mittaus Katso myös Tehty

Liuskojen dynaaminen siirtymä kalibroidun detektorin avulla:
• Käytä liuskojen dynaamisten rakojen säteilyttämiseen MLC-tiedostoja: ”V120_1.d01”,

”V120_5.d01”, … , ”V120_100.d01” tai vastaavia DICOM-tiedostoja ”DynLeafShift - Varian
120 - ...dcm”.

• Kussakin kentässä: lähetä 300 MU annosnopeudella 300 MU/min.
Käytä m MU -yksiköiden ja m MU/min -yksiköiden sopivaa yhdistelmää, jos annosnopeus
300 MU/min ei ole käytettävissä.
Laske liuskojen dynaaminen siirtymä käyttäen Excel-mallia tai Raw Data -tilaa Physics Ad-
ministration -ohjelmistossa.

Sivu 60 ☐

Käsittele mittaustiedot käyttäen Raw Data -tilaa Physics Administration -ohjelmistossa.
Vaihtoehtoisesti voit lähettää täytetyn Excel-tiedoston edelleen joko suoraan Brainlabin pää-
konttoriin (radio.physics@brainlab.com) tai oman sairaalasi vastaavalle fyysikolle.

☐

Valmistele vaadittava säteen profiili Physics Administration -ohjelmiston avulla (Machine
Profile -tila). Physics Administration -ohjelmiston käyttöohje sisältää tiedot siitä, miten
koneprofiili voidaan valmistella raakatietomenetelmän tai Excel-tiedostomenetelmän perus-
teella.

☐

Säteilykeilatiedot Varian 120 -laitteelle (vakiosäteilytystila ja tasoituskappaleeton tila)
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5.8.1 Lisätietoja

Esimerkkimatriisi

HUOMAUTUS: käyttämällesi lineaarikiihdyttimelle mitatut tiedot voivat poiketa näistä. Älä käytä
tätä esimerkkiä kliinisesti. 

Varian 120 (vakiosäteilytystila): mahdollisia mitattuja sirontakertoimia (vain esimerkkejä)

Rajainten asetukset [mm]

MLC:n
kenttäkoot
[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

• Harmaat kentät on aina mitattava.
• Valkoiset kentät kuvaavat sellaisia MLC- ja rajainyhdistelmiä, joita ei suositella käytettäviksi

Brainlabin sädehoidon suunnitteluohjelmiston kanssa.
• Tyhjiä kenttiä ei sallita (katso s. 51).
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5.8.2 Transversaalisen profiilin muoto

Transversaalisen profiilin muoto

Varian 120 (vakiosäteilytystila): MLC-kentän asettelu profiilimittauksia varten (X- ja Y-suunta)

Kuva 21  

Avoimet liuskat:
Liuska nro: 21–22, 27–34, 37–44

Suljetut liuskat

IEC 1217 liuskan sijainti –35 mm ja +65 mm –85 mm

Transversaalisen profiilin muoto
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6 MONTE CARLO: ALGORITMI
6.1 Johdanto: Monte Carlo -algoritmi

Yleiskatsaus

Seuraavassa annetaan yleiskuvaus Brainlabin Monte Carlo (MC) -algoritmin taustalla olevista
fysikaalisista ominaisuuksista. Tavoite on, että käyttäjä pystyy käyttämään ohjelmistoa, ymmärtää
MC-algoritmin käyttäytymistä sekä käyttäjän valittavissa olevien MC-asetusten merkityksen.
Tarkempaa tietoa MC-tekniikoista yleisesti ja erityisesti XVMC:stä on julkaisuissa, jotka on lueteltu
sivulla s. 155.
Uusien syövänhoitotekniikoiden (esim. IGRT tai VMAT) avulla annoksen tarkempi depositio
kohdealueelle ja tavallisten kudoskomplikaatioiden parantunut hallinta. Tarkka annoslaskenta on
keskeistä parantuneiden menetelmien laadun varmistamiseksi. Tavanomaiset
annoslaskentamenetelmät, esimerkiksi Pencil Beam -algoritmi, ovat korkealaatuisia alueilla, joissa
kudos on homogeenista, esim. aivoissa. Kuitenkin kaulan ja niskan tai rintakehän alueilla, ts.
luusta, pehmytkudoksesta ja ilmaonteloista koostuvilla alueilla, tarvitaan parempaa tarkkuutta.
Esimerkiksi Pencil Beam -algoritmin tiedetään yliarvioivan annostilavuuden pienten
keuhkokasvaimien hoidossa, koska Pencil Beam -algoritmi laskee annoksen skaalaamalla Pencil
Beam -annosjakauman ytimet vedessä kudoksen heterogeenisyyksien ottamiseksi huomioon.
Tällä menetelmällä on tarkkuusrajoituksia näillä alueilla. MC-annoslaskenta-algoritmeillä saadaan
puolestaan tarkempia tuloksia erityisesti heterogeenisillä alueilla.

Monte Carlon käyttö sädehoidossa

Sädehoidossa MC-tekniikoita käytetään ionisoivan säteilyn kuljetusongelmien ratkaisemiseen
ihmiskehossa. Siinä säteily hajotetaan yksittäisiksi kvanttihiukkasiksi (fotonit, elektronit, positronit).
Näiden hiukkasten liikettä säteilylaitteen ja ihmiskudoksen läpi simuloidaan huomioiden
lineaarikiihdyttimen pään eri komponenttien materiaalien ominaisuudet sekä kudoksen
ominaisuudet kussakin alueen elementissä (vokselissa). Fotonit, elektronit ja positronit
vuorovaikuttavat elektronien kanssa atomin kuorten elektronien ja atomiytimien
elektromagneettisen kentän kanssa. Tämä voi aiheuttaa ionisaatiotapahtumia. Vastaavat
vuorovaikutusominaisuudet perustuvat kvanttifysiikan lakeihin. Lineaarikiihdyttimen päälle nämä
ominaisuudet voidaan laskea käyttäen eri komponenttien tunnettuja atomikoostumuksia; potilaalle
ne voidaan laskea TT-kuvien ja Hounsfield-yksiköiden perusteella jokaisessa vokselissa.
Vuorovaikutusominaisuudet annetaan kokonaisina ja differentiaalisina vaikutusaloina.
Kokonaisvaikutusalueet kuvaavat jonkin hiukkasen vuorovaikutustodennäköisyyksiä tietyn
energian kanssa väliaineessa, jolla on tietty atomikoostumus. Differentiaaliset vaikutusalat
kuvaavat todennäköisyyden jakaumafunktioita sekundäärihiukkasten sukupolvelle käyttäen
määrättyjen sekundäärihiukkasten parametrejä, kuten esimerkiksi energiaa ja sirontakulmaa. MC-
simulaatiossa satunnaisnumeroita tarvitaan poimimaan tiettyjen parametrien otos näistä
todennäköisyysjakaumafunktioista.
Perusteellisempi johdanto Monte Carlo -pohjaisen, ulkoisen säteen käyttöön perustuvan
hoitosuunnittelun kliiniseen toteutukseen liittyviin asioihin löytyy katsauksesta, jonka on laatinut
Reynaert et al (2007), tai julkaisusta AAPM Task Group Report No 105 (2007).
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6.1.1 Brainlabin Monte Carlo -algoritmi

Taustatietoja

Brainlabin Monte Carlo -algoritmi perustuu Iwan Kawrakowin ja Matthias Fippelin X-ray Voxel
Monte Carlo -algoritmiin (Kawrakow et al 1996, Fippel et al 1997, Fippel 1999, Fippel et al 1999,
Kawrakow ja Fippel 2000, Fippel et al 2003, Fippel 2004).

Brainlabin Monte Carlo -algoritmi

Brainlabin MC-algoritmin kolme komponenttia:

Kuva 22  

Brainlabin MC-algoritmissa on kolme pääkomponenttia. Ensimmäistä komponenttia käytetään
hiukkaslähteenä. Se mallintaa lineaarikiihdyttimen pään yläosaa (kohtio, primaarikollimaattori,
tasoituskappale) ja synnyttää vastaavasta jakaumasta fotoneita samoin kuin
kontaminanttielektroneja. Nämä hiukkaset siirretään sitten toiseen komponenttiin,
kollimointijärjestelmän malliin. Kentän kokoonpanosta riippuen hiukkaset absorboituvat, siroavat
tai kulkevat kollimaattorijärjestelmän läpi ilman vuorovaikutusta. Järjestelmän läpi selviytyneet
hiukkaset siirretään potilasannoksen laskentakoneeseen. Tässä kolmannessa komponentissa
simuloidaan säteilyn kuljetutusta potilasgeometrian läpi ja lasketaan annosjakauma. Seuraavissa
osissa Brainlabin MC-algoritmin kolmea komponenttia kuvataan tarkemmin.

Brainlabin Monte Carlo -algoritmi
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6.2 Virtuaalinen energiakertymämalli (VEFM)

Taustatietoja

Kohtion, tasoituskappaleen ja primaarikollimaattorin geometria ei muutu kun kentän muotoa
muutetaan. Siksi voidaan olettaa, että fotonien ja varautuneiden hiukkasten vaihetila rajainten ja
moniliuskakollimaattorien (MLC-laitteiden) yläpuolella on riippumaton kentän konfiguraatiosta.
Tätä faasiavaruutta mallinnetaan VEFM-mallilla. Tämä malli perustuu Fippelin et al (2003)
muutamin laajennuksin.

Geometrian parametrit

VEFM koostuu kahdesta tai kolmesta fotonilähteestä, joissa on kaksiulotteisia gaussisia muotoja
ja yksi varautuneiden hiukkasten (elektronien) kontaminaatiolähde. Fotonilähteet mallintavat
kohtiossa luotuja jarrutussäteilyfotoneja ja primaarikollimaattorin ja tasoituskappaleen materiaalien
sirottamia Comptonin ilmiön fotoneita. Fotonilähteitä varten tarvitaan useita eri parametrejä.
Esimerkiksi lähteiden etäisyydet säteilykeilan nimelliseen fokukseen joko arvioidaan tai poimitaan
kiihdyttimen myyjän toimittamista teknisistä tiedoista. Fotonilähteiden gaussiset leveydet
(keskihajonnat) samoin kuin suhteelliset painot sovitetaan käyttämällä ilmassa mitattuja
annosjakaumia. Myös ylimääräiset korjausparametrit sovitetaan näistä mittauksista. Ne
mallintavat säteen profiilin poikkeamia ideaalisesta tasaisesta profiilista.

Energiaparametrit

VEFM tarvitsee myös tietoa fotonienergiaspektristä samoin kuin potilaan pinnalle muodostuneesta
varautuneiden partikkelien kontaminaatiokertymästä.
Tämä tieto on peräisin syväannoskäyrästä, joka on mitattu Dmeas(z) vedessä viitekenttäkoolle
(annokselle käytetty kenttäkoko – monitoriyksikön kalibrointi).
Käyrää Dmeas(z) käytetään minimoimaan neliöity ero laskettuun syväannoskäyrään Dcalc(z).
Mallioletuksiin perustuen Dcalc(z) se lasketaan seuraavasti:

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

Emax

 weDe z( )+=

Yksienergisten syväannoskäyrien sarja Dmono(E, z) vedessä voidaan laskea käyttäen koko MC-
järjestelmää ja geometristen säteilykeilamallien parametreja, jotka on saatu sen jälkeen, kun
mitatut profiilit on sovitettu ilmassa.

Energiaparametrien vaihteluväli

Tämä sarja on laskettava sellaiselle taulukolle, jossa energiat ulottuvat spektrin minimienergiasta
Emin hieman maksimienergiaa suurempaan energiaan asti Emax. Tämän ansiosta voimme myös
käyttää energiaa Emax sovitusparametrina. Päinvastoin kuin alkuperäisessä julkaisussa (Fippel et
al 2003), mallinnamme energiaspektrin p(E) seuraavasti:

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

Tämä funktio on verrattavissa spektreihin, jotka on laskettu käyttäen EGSnrc- (Kawrakow 2000) ja
BEAM- (Rogers et al 1995) -funktioita, erityisesti alhaisen energian alueella.
Vapaat parametrit l,b ja normalisointikerroin N on sovitettava. Emin ja Emax -energioille poimitaan
yleensä kiinteät arvot, mutta ne voidaan myös säätää, koska joskus spektrin maksimienergia voi
olla erilainen kuin fotonin energian nimellinen asetusarvo MV:inä. Parametri wɣ on kaikkien
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fotonilähteiden kokonaispaino. Se on laskettu kaavalla wɣ = 1 – we missä we on elektronin
kontaminaatiolähteen paino. Parametri we sovitetaan myös käyttäen mitattua syväannosta
vedessä ja kaavaa Dcalc(z).
Se edellyttää puhtaan elektronikontaminaatiolähteen syväannoksen MC-laskentaa vedessä De(z).
Koska suurin osa elektroneista on lähtöisin tasoituskappaleesta, elektronilähteen sijainnin
oletetaan olevan kappaleen kantataso. Elektronien energiaspektri arvioidaan julkaisussa Fippel et
al (2003) kuvatun eksponenttijakauman avulla.

Monte Carlo ja Pencil Beam

Käyttöönottoproseduurin aikana kaikki parametrit (kiinteät ja sovitetut) kirjoitetaan
annosprofiilitiedostoon. Tämä tiedosto yhdistetään sitten vastaavan lineaarikiihdyttimen
koneprofiiliin. Se yhdistetään myös Pencil Beam -algoritmin annosprofiiliin. Tämä tarkoittaa sitä,
että MC-annoslaskenta-algoritmia ei voida käyttää ilman kapean säteilykeilan algoritmia. Tämä on
rajoittava seikka, mutta sitä käytetään Brainlab RT -hoitosuunnitteluohjelmistossa, koska sillä on
kolme tärkeää etua:
• Sen ansiosta käyttäjä voi tarkistaa tulokset kahdella lähes riippumattomalla annoslaskelmalla.
• Sen avulla voidaan siirtyä joustavasti Pencil Beam -algoritmiin perustuvasta kliinisestä

kokemuksesta (protokollat) tarkempaan, Monte Carlo -annoslaskelmiin perustuvaan
kokemukseen.

• Nopeampaa Pencil Beam -algoritmia voidaan käyttää välisuunnitteluprosessissa. Myöhemmin
käyttäjä voi siirtyä Monte Carloon hiomaan hoitosuunnitelmaa yksityiskohtaisemmin.

Sen vuoksi MC-annoslaskenta-algoritmin käyttöönotto edellyttää Pencil Beam -algoritmin
käyttöönottoa.
Ennen MC-annosprofiilin kliinistä käyttöä profiili on validoitava mitattuja annosjakaumia ja tuotto-
(sironta-) kertoimia vasten homogeenisessä vesifantomissa. Enemmän tietoja tästä datasta löydät
Monte Carlo -perusmittausohjeista.

Virtuaalinen energiakertymämalli (VEFM)
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6.3 Kollimointijärjestelmän mallintaminen

Rajaimet

Kollimointijärjestelmän (rajaimet ja MLC) komponentteja on mallinnettu eri tavoin. Molempien
rajainparien asentojen luomaa suorakulmiota käytetään aloitushiukkasten otanta-avaruuden
määrittämiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että vain fotonit ja elektronit generoidaan rajainten aukon
läpi. Toisin sanoen MC-algoritmi olettaa, että rajaimet ovat täysin suojaavia. Tämän oletuksen
virheen arvioidaan olevan alle 0,5 % johtuen rajainten paksuudesta ja rajainten materiaalin
vaimentamisesta. Lisäksi myös MLC suojaa sädettä, mikä johtaa fotonikertymän pienenemiseen
vielä lisää säteilykeilan rajojen ulkopuolella. Tämän lähestymistavan etu on, että se säästää
laskenta-aikaa. Rajainten materiaaliin absorboituneiden fotonihistorioiden simulointi olisi vain
laskentatehon tuhlausta eikä sillä olisi merkittävää vaikutusta laskentatarkkuuteen.

MLC-liuskojen mallirakenteet

Erilaisia MLC-liuskojen mallirakenteita:

① ② ③

④ ⑤ ⑥

Kuva 23  

Nro Komponentti

① Ideaalinen MLC (ei vuotosäteilyä)

② Kallistuneet liuskat (Siemens)

③ Askelmalli (Elekta)

④ Ponttirakenne (Varian)

⑤ Varian Millennium

⑥ Brainlab m3

MLC:tä kohti kuvataan vain 4 liuskaparia.

MLC:n simulointi

MLC-tyypin mukaan MLC:n mallissa otetaan huomioon oikea MLC-laitteen paksuus, liuskojen
leveys, liuskojen materiaali, liuskojen pyöristetyt kärjet (mikäli saatavilla) sekä ponttiliitoksen oikea
muotoilu (katso yllä oleva kuva).

MLC:n simuloinnin algoritmi

Näiden mallien taustalla oleva algoritmi perustuu Fippelin julkaisuun vuodelta 2004. Se on
täydellinen MC-geometrian fotonikuljetuksen simulaatio. Siinä huomioidaan Compton-
vuorovaikutukset, parinmuodostustapahtumat ja valosähköiset absorptiot. Primaari- ja
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sekundaarielektroneja simuloidaan käyttäen jatkuvan hidastamisen approksimaatiota. Tässä
lähestymistavassa geometriat määritellään virtuaalisesti asettamalla tasoja ja lieriöpintoja 3D-
avaruuteen. Tasot (ja pinnat) määrittävät eri materiaaleista koostuvien alueiden rajat. MLC-
laitteissa alueet koostuvat yleensä volframiseoksesta ja ilmasta. Näille materiaaleille käytetään
fotonien vaikutusalojen taulukoita, jotka on esilaskettu käyttäen XCOM-tietokonekoodia (Berger ja
Hubbell 1987) samoin kuin elektronin pysähtymisvoiman ja kantamantaulukoita, jotka on
etukäteen laskettu käyttäen ESTAR-ohjelmistoa (Berger 1993). Hiukkasten säteenseuranta-
algoritmi, jonka avulla tunnistetaan alueindeksejä, perustuu bittimaskeihin ja bittikuvioihin.
Alkuperäiseen julkaisuun verrattuna on toteutettu lisää MLC-malleja.

Liuskojen asentojen määritys

Brainlab RT -hoidonsuunnitteluohjelmistossa määritetään liuskan nimellinen asento isosentrin
tasossa. MC-algoritmin edellyttämä todellinen liuskan sijainti lasketaan nimellisestä sijainnista
olettaen useimmissa tapauksissa valokenttäkalibrointia. MLC-laitteen, jonka liuskoissa on
pyöristetyt kärjet, kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että liuska koskettaa suoraa viivaa nimellisen
fokuksen ja liuskan nimellisen asennon välillä. Tällä tavoin suorasta viivasta tulee liuskan kärjen
kaartuman tangentti. Toisaalta Elekta Agility MLC -tapauksissa todellisten liuskan sijaintien
laskenta perustuu radiologisen kentän kalibrointiin. Tämä edellyttää ylimääräistä liuskan siirtymää
suhteessa valokenttäkalibrointiin.
Liuskojen sijainnit määritetään eri tavalla suljettujen liuskaparien osalta. Suljettujen liuskaparien
tapauksessa suora viiva nimellisen fokuksen ja liuskan nimellisen aseman välillä kulkee suoraan
liuskan kärjen päätepisteen läpi. Tämä käytös on toteutettu vastakkaisten liuskojen kärkien
välisten ilmarakojen estämiseksi, jos liuskapari on sulkeutunut kaukana keskiakselista.

Kollimointijärjestelmän mallintaminen
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6.4 MC-potilasannoksen laskentakone

Taustatietoja

MC-algoritmi, joka on tarkoitettu simuloimaan fotonien ja elektronien kuljetusta ihmiskudoksen
läpi, perustuu Kawrakowin et al (1996), Fippelin (1999) ja Kawrakowin ja Fippelin (2000)
julkaisuihin. Se on tiivistetyn historian algoritmi, jonka jatkuva rajanylitys simuloi sekundaari- ja
kontaminanttienelektronien kuljetusta. Se huomioi deltaelektronit (vapaita sekundaarielektroneja,
joita syntyy elektroni-elektroni-vuorovaikutusten aikana) ja simuloi niitä samoin kuin
jarrutussäteilyfotoneita. MC:n fotoninkuljetussimulaatioita varten otetaan huomioon Comptonin
vuorovaikutukset, parinmuodostustapahtumat ja valosähköiset absorptiot. Useat
varianssinvähentämistekniikat, esim. elektronin historian toisto, monen fotonin kuljetus tai
venäläinen ruletti. nopeuttavat annoslaskentaa huomattavasti verrattuna yleiskäyttöisiin MC-
koodeihin, joihin kuuluu esim. EGSnrc (Kawrakow 2000). MC-hiukkashistorioita voidaan ajaa
rinnakkaisissa säikeissä, minkä vuoksi koodi hyötyy kokonaisvaltaisesti monen prosessorin
koneiden käytöstä. Kanturin rotaatioita (staattisia ja dynaamisia) simuloidaan jatkuvasti. Tämä
ominaisuus on suuri etu verrattuna muihin algoritmeihin, esim. Pencil Beam -algoritmiin, koska ne
tarvitsevat selviä kanturin asentoja rotaation mallintamiseen.

Massatiheyden laskenta

MC-simulaatioissa on tunnettava fotonien vaikutusalat sekä elektronien törmäys- ja säteilyn
pysähtymisvoimat. Nämä parametrit voidaan yleensä laskea, jos kunkin vokselin kudostyypin
atomikoostumus tunnetaan. HU-numerot ovat saatavilla TT-kuvissa. HU-yksikön ja eräiden
kudostyyppien välillä ei kuitenkaan suoriteta kartoitusta, koska HU-yksikön ja peruskoostumuksen
välinen suhde ei ole ainutkertainen. Toisin sanoen samaan HU-yksikköön liittyy eri kudostyyppejä.
Näin ollen tietyn vokselin peruskoostumuksen määrittäminen saattaa aiheuttaa virheitä, jos HU-
yksikkö mitataan ainoastaan TT:n avulla.
Brainlabin Monte Carlossa käytetään sen sijaan toista lähestymistapaa, joka perustuu TT-
kalibrointikäyrään. Muunnostaulukossa, jossa HU-yksiköt muutetaan elektronitiheydeksi (ED), TT-
kohtaiset HU-arvot muunnetaan kudoskohtaisiksi ED-arvoiksi. ED-arvot ovat suhteessa veteen.
MC-algoritmi muuntaa nämä ED-arvot sisäisesti kaikiksi muiksi MC-laskelmissa tarvittaviksi
parametreiksi. Näitä ovat muun muassa massatiheydet, fotonien vaikutusalat ja elektronin
pysähtymis- ja sirontavoimat. Muunnos tehdään suoraan eli ilman ylimääräistä välivaihetta, jossa
lasketaan peruskoostumus. VMC/XVMC-julkaisut, joihin viitataan sivulla s. 155, sisältävät tätä
lähestymistapaa koskevia lisätietoja.
Jos massan tiheys ρ tietyssä vokselissa tunnetaan, kokonaisvaikutusala esim. Comptonin
vuorovaikutuksille μc(ρ, E) fotonille, jolla on energia E, voidaan laskea seuraavasti:

μC ρ E,( ) ρ
ρW
------- fC ρ( ) μC

W E( )=

Funktio μcw(E) on taulukoitu Comptonin vaikutusala vedessä, ρw on veden massatiheys ja funktio
fc(ρ) on kehon kudosten ICRU-vaikutusaladatan (ICRU 1992) analysointiin perustuva
sovitusfunktio. Faktorisointi funktioon, joka riippuu vain arvosta ρ, ja toiseen funktioon, joka riippuu
vain arvosta E, on approksimaatio. ICRU Report 46 (1992) -data viittaa kuitenkin siihen, että tämä
approksimaatio on mahdollinen ihmiskudokselle.

Varoitus
Joissakin tapauksissa TT-kuvauksen HU-arvot eivät edusta materiaalin todellisia
ominaisuuksia (esim. massatiheys ja materiaalin koostumus). Tämä saattaa johtaa muiden
kuin ihmiskudoksesta valmistettujen materiaalien (esim. implantit) virheelliseen
annoslaskentaan.
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Comptonin vaikutusalasuhde

Kuva 24  

Yllä olevassa kuvassa esitetään Comptonin vaikutusalasuhde verrattuna massatiheyteen kaikille
ICRU Report 46 -raportin aineille (ristit). Viiva kuvaa sovitusta tähän dataan. MC käyttää tätä
funktiota laskeakseen Comptonin vaikutusalan.
Yllä olevassa kuvassa oleva viiva esittää sovitusta näihin tietoihin. Se lasketaan seuraavasti:

fc ρ( )
0.99 0.01ρ /ρw, ρ ρw≤+

0.85 0.15 ρ ρw⁄ , ρ ρw≥+



≈

MC käyttää tätä sovitusfunktiota Comptonin vaikutusalan laskentaan. On joitakin materiaaleja,
joilla todellisen vaikutusalasuhteen ja sovitusfunktion välillä on poikkeamia 1,5 prosenttiin asti.
Nämä aineet ovat kuitenkin esimerkiksi sappi- tai virtsakiviä. Lisäksi oikea peruskoostumus
tietyssä vokselissa on tuntematon. Vain HU-numero tiedetään, ja eri ainekoostumukset voivat
johtaa samaan HU-yksikköön. Sen vuoksi HU-numerossa itsessään on hieman epävarmuutta ja
se peittää tällä tavoin sovitusfunktion epävarmuuden. HU-numeron vaikutuksesta Monte Carlon
laskemiin annosjakaumiin on keskusteltu kirjallisuudessa (Vanderstraeten et al 2007).
Samanlaisia sovitusfunktioita on olemassa parinmuodostuksen ja valosähköisten vaikutusalojen
samoin kuin elektronitörmäysten ja säteilyn pysäyttämisvoimien laskentaa varten. Niiden
riippuvuudet massatiheydestä eroavat tietenkin funktiosta fc(ρ).
Funktiota fc(ρ) käytetään myös massatiheyksien ρ muuntamiseen elektronitiheyksiksi ne tai päin
vastoin. Relaatio lasketaan seuraavasti:

ne ne
W ρ
ρw
------ fC ρ( )=

jossa new on veden elektronitiheys.

MC-potilasannoksen laskentakone
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6.5 MC:n parametrit

Taustatietoja

Ohjelmiston käyttäjä voi vaikuttaa MC-annoslaskennan tarkkuuteen, annoslaskenta-aikaan ja
annoksen tulostyyppiin. Tämä voidaan tehdä käyttämällä Brainlab RT Elementsin tarjoamia MC-
parametreja. Saatavilla on kolme parametria:
• Paikkaerotuskyky (mm)
• Tilastollinen epävarmuus (%)
• Annoksen tulostyyppi (annos väliaineeseen tai annos veteen)

Katso vastaavasta Brainlab Element -ohjelmiston käyttöohjeesta, mikä vaihtoehto on
säädettävissä ja miten sitä voi muuttaa.

Paikkaerotuskyky

Paikkaerotuskyky määrittelee MC:n sisäisen annoslaskentaruudukon koon. Se ei kuitenkaan
tarkoita sitä, että lopullinen MC-ruudukon koko olisi tarkalleen yhtä suuri kuin parametrin arvo.
MC:n vokselit on rakennettu yhdistämällä pikselien jokin kokonaisluku alkuperäisestä TT-
kuutiosta. Sen vuoksi vokselien lopulliset koot ovat vain likimain yhtä suuria kuin
paikkaerotuskyvyn parametrin arvo. Kolmen eri avaruussuunnan koot voivat myös erota
toisistaan. Ne eivät myöskään voi olla pienempiä kuin alkuperäiset pikselikoot. Tämän parametrin
valinnalla on suuri vaikutus laskenta-aikaan. Tämän parametrin pienentäminen 2:n kertoimella voi
suurentaa laskenta-aikaa noin 6:n kertoimella. Paikkaerotuskyky on rajoitettu sovelluksesta
riippuvaan arvoalueeseen. MC-annoslaskelmat pienille kasvaimille on syytä suorittaa käyttämällä
1–2 mm:n paikkaerotuskykyä.

Tilastollinen epävarmuus

Tilastollisen epävarmuuden parametri estimoi niiden hiukkashistorioiden lukumäärän, joita
tarvitaan tämän epävarmuuden saavuttamiseen hoitoelementtiä (säteilykeila tai kaari) kohden
prosentteina kyseisen hoitoelementin maksimiannoksesta. Koska kaikki on tässä normalisoitu
säteilykeilaa tai kaarta kohti, PTV:n lopullinen epävarmuus saattaa olla pienempi. Jos esimerkiksi
PTV:lla on 5 limittäistä kaarta ja jokainen kaari lasketaan 2 %:n tilastollisella epävarmuudella,
silloin tilastollinen epävarmuus on PTV:lla noin 1 %.
Alueilla, joissa ei ole limittäin meneviä alueita, se on edelleen 2 %. Tilastollinen epävarmuus
vokselia kohden vähenee, kun historioiden lukumäärä Nhist kasvaa, seuraavasti:

1 Nhist( )

ts. tilastollista epävarmuutta voidaan pienentää 2:n kertoimella, jos historioiden lukumäärä kasvaa
4:n kertoimella. Sen vuoksi myös laskenta-aika kasvaa 4:n kertoimella. Oletusasetus riippuu
sovelluksesta.
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Annoksen tulostyyppi

①

②

Kuva 25  

MC-algoritmillä voidaan laskea kaksi annostyyppiä, annos väliaineeseen ja annos veteen. Eron
havainnollistamiseksi tarkastele yhtä MC-laskentaruudukon tilavuuselementtiä (vokseli) (①).
Yhden vokselin koon määrittää TT-pikselin koko ja TT-leikkeen paksuus sekä spatiaalinen
resoluutioparametri (katso yllä). Esimerkiksi yhden vokselin tilavuus voi olla vain 1,0 mm³. MC-
simulaation aikana vokselin absorboima energia lasketaan (spatiaalinen simulaatioresoluutio
annetaan vokselin kokona). Biologiset rakenteen, kuten solut, voivat olla kuitenkin paljon tätä
pienempiä. Yllä esitetyssä tilavuuselementtiesimerkissä solua kuvaa pieni ovaalinmuotoinen
aukko (②). Käytettäessä oletusasetusta Dose to medium vokselin absorboima energia jaetaan
vokselin massalla energia-annoksen laskemiseksi. Tämä energia-annos vastaa solun energia-
annosta, jos solu on samaa kudosta kuin koko vokseli.
Tilanne muuttuu, jos solun kudostyyppi poikkeaa keskimääräisestä vokselin kudoksesta (esim.
luukudoksen ympäröimä luuydin solu). Luukudoksen korkeampi massatiheys aiheuttaa
pehmytkudossolun korkeamman sekundäärielektronikertymän. Näin ollen solun energia-annos
nousee verrattuna vokselin keskimääräiseen annokseen. Tätä tilannetta voidaan mallintaa
käyttämällä MC-algoritmia, jos valitset Dose to water -asetuksen Dose to medium -asetuksen
sijaan. Annos veteen tarkoittaa pieneen vesionkaloon absorboitunutta energiaa jaettuna kyseisen
onkalon massalla, kun jokin kudos (esim. luu) ympäröi onkaloa.
Suhde asetusten Annos veteen, Dw ja
Annos väliaineeseen, Dm lasketaan periaatteella:

jossa

on rajoittamaton elektronimassan törmäyksen pysäytysvoima vedelle suhteessa pysäytysvoimaan
väliaineeseen, joka on keskiarvoistettu fotonisäteilykeilan spektrin yli. Tämä suhde on likimain 1,0
pehmytkudoksille, joiden massatiheys on noin 1,0 g/cm³. Se kasvaa jopa arvoon ~1,15 luisille
kudoksille, joiden massatiheys on korkeintaan 2,0 g/cm³.

MC:n parametrit
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Siksi ihmisen pehmytkudostyypeille annos väliaineeseen- ja annos veteen -annosten välillä ei ole
näkyvää eroa. Annos veteen voi kuitenkin olla yli 15 % suurempi verrattuna annos väliaineeseen -
annokseen luukudoksissa (AAPM 2007). Jos käyttäjä haluaa tietää annoksen
pehmytkudossoluissa luisen rakenteen sisällä, hänen on valittava Dose to water. Jos käyttäjä
haluaa tietää keskimääräisen annoksen koko vokselissa, hänen on valittava Dose to medium.

Monte Carlon rajoitukset

Varoitus
Monte Carlo -annoslaskennan tarkkuus riippuu määritellystä tilastollisesta
epävarmuudesta. Lopullisen hoitosuunnitelman hyväksyntää varten käytetyn arvon pitää
olla mahdollisimman alhainen eikä suurempi kuin 2 %. On muistettava, että tilastollinen
epävarmuus määritellään hoitoelementtikohtaiseen (säteilykeila tai kaari) korkeimpaan
annokseen nähden. Sen seurauksena OARien sisällä olevien annosarvojen epävarmuus
alhaisen annoksen alueella on suurempi suhteessa OAR:n sisällä olevaan
maksimiannokseen.

Varoitus
Pienten hoitokenttien yleisistä annoslaskentarajoituksista on esitetty yhteenveto kohdassa
sivulla s. 151. Ellei näitä rajoituksia oteta huomioon, laskettu annos saattaa poiketa
todellisesta, annetusta annoksesta yli 10 %.
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7 MONTE CARLO: YLEISTEN
SÄTEILYKEILATIETOJEN
MITTAUS

7.1 Johdanto

Tämän luvun tarkoitus

Tässä luvussa kuvataan mittaustekniikoita, joita suositellaan käytettäviksi annoslaskentaa varten
tarvittavien säteilykeilatietojen keräämisessä Brainlabin Monte Carlo -algoritmia käyttäen. Yleisten
ohjeiden lisäksi tässä luvussa annetaan myös yksityiskohtaista tietoa, esim. mittauksissa
käytettävät MLC:n ja rajainten kenttäkoot.

Lineaarikiihdyttimen käyttöönotto

Ennen kuin lineaarikiihdytin otetaan käyttöön, on käyttäjän syytä tuntea sen käyttöönottoon
liittyvät kansalliset ja kansainväliset suositukset (esim. AAPM TG-106 Report -raportti):
Tässä raportissa annetaan ohjeita ja suosituksia fantomien ja detektorien oikeaan valintaan,
fantomin alkuasennukseen tiedonkeruuta varten sekä skannaavan että ei-skannaavan datan
osalta, esitellään toimintatapoja spesifisten fotoni- ja elektronikeilojen parametrien keräämistä
varten ja menetelmiä mittausvirheiden (< 1 %) vähentämistä varten, esitellään säteilykeilatietojen
prosessointia ja detektorin koon konvoluutiota tarkoille profiileille. Raportissa kuvatut toimintatavat
auttavat pätevää sairaalafyysikkoa joko täydellisen säteilykeilatietosarjan mittaamisessa tai
tietojen osasarjan verifioinnissa ennen ensimmäistä käyttöönottoa tai määräaikaisten
laadunvarmistusmittausten yhteydessä (Das et al 2008).

Määritelmiä ja lyhenteitä

Termi Selitys

CAX Central Axis (Keskiakseli)

Linac Linear Accelerator (Lineaarikiihdytin)

MLC Multileaf Collimator (Moniliuskarajain)

PDD Percentage Depth Dose (Suhteellinen syväannos)

SID Source-Isocenter Distance (Etäisyys isosentristä lähteeseen)
(1 000 mm)

SSD Source-Surface Distance (Etäisyys lähteestä pintaan)

Edellytykset

Monte Carlo -annoslaskenta-algoritmia ei voida käyttää ilman Pencil Beam -algoritmia. Sen vuoksi
Monte Carlo -annoslaskenta-algoritmin käyttöönotto edellyttää Pencil Beam -algoritmin
käyttöönottoa. Jos haluat lisätietoja, katso s. 63.
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Mittausten tarkoitus

Kaikkea vedessä ja ilmassa mitattua dataa ei käytetä Monte Carlo -annoslaskennan aikana
suoraan. Ilmassa tehtyjä mittauksia käytetään välillisesti tietojenkäsittelyn aikana. Niitä tarvitaan
lähinnä ideaalisesta tasaisesta profiilista (sarvet yms.) peräisin olevien poikkeamien sovittamiseen
ja eri fotonilähteiden muotojen ja painojen määrittämiseen. Kammion koosta johtuvat
tilavuusvaikutukset, mukaan lukien messinkinen kasvupäällys, huomioidaan tämän sovittamisen
aikana. Fotonilähteiden kokoihin vaikuttavia parametreja ja profiilien puolivarjojen leveyksiä ei
soviteta käyttäen ilmassa tehtyjä mittauksia, vaan ne säädetään käyttäen pienen kentän
profiilikuvia, jotka on tehty vedessä SSD = 900 mm.
Energiaspektrin ja elektronikontaminaatiolähteen parametrit sovitetaan käyttäen syväannoskäyrää
SSD = 1 000 mm, 100 x 100 mm² vedessä. Myös annos/MU-kalibrointi säädetään käyttäen tämän
kentän absoluuttista annosta. Kaikkea SSD = 900 mm:n dataa (mukaan lukien absoluuttinen
annos) käytetään vertailuun fantomiannoslaskelmien kanssa, ts. kiihdyttimen pään lopullisen
mallin tarkistamiseen. Vertailun tulokset merkitään graafisesti PDF-tiedostoon. Tämä PDF-tiedosto
toimitetaan tarkistettavaksi yhdessä sovitetun parametritiedoston (nimeltään Monte Carlo Dose
Profile) kanssa.

Mittaustarkkuus

Tässä käyttöohjeessa määritellyt mittaukset ovat riittäviä Brainlabin annosalgoritmeille määritellyn
tarkkuuden saavuttamiseen. Jos haluat parantaa annoslaskennan tarkkuutta, suorita mittaukset
erittäin huolellisesti, toista ne, valitse parhaat tulokset (esim. vähiten kohinaa) ja keskiarvoista ne.
Suositeltua tarkempi inkrementti kenttäkoolle, syvyydelle tai radiaalisuunnalle ei merkitsevästi
paranna annostarkkuutta, vaikka sen käyttöä ei ole kiellettykään.
Jotta tulokset olisivat tarkkoja, lineaarikiihdytin ja moottoroitu vesiallas on asennettava erittäin
huolellisesti. Säteilykeilan keskiakselin on oltava täsmälleen vertikaalinen, ts. kohtisuora veden
pintaan nähden. Detektorin liikkeen on aina oltava täsmälleen kohdistettu veden pinnan ja
säteilykeilan keskiakselin kanssa.
Muista, että detektorin sensitiivisyys voi riippua sen suuntauksesta. Noudata dosimetrialaitteiden
valmistajan antamia teknisiä ohjeita ja suosituksia.

Varoitus
Brainlabin annosalgoritmien tarkkuus on suoraan riippuvainen säteilykeilatietojen
mittausten tarkkuudesta ja vaihteluvälistä. On varmistettava, että säteilykeilatietojen
mittaukset kattavat kaikki ne kenttäkoot ja syvyydet, joita käytetään myöhemmin
hoitosuunnittelussa. Tämä koskee erityisesti sirontakertoimien, radiaaliprofiilien ja
syväannoksen mittauksia.

Säteen profiilin tarkistaminen

Sairaalafyysikon vastuulla on jokaisen juuri luodun tai muutetun säteen profiilin (koneprofiilin)
asianmukainen tarkistaminen. Tähän pitää sisältyä jokaisen kliinisesti käytettäväksi tarkoitetun
hoitomuodon ja -tilanteen testaaminen alusta loppuun. Katso aina ohjeita kansallisista tai
kansainvälisistä laadunvarmistussuosituksista (esim. IAEA TRS-430).

Vastuu

Kun mittaustiedot lähetetään Brainlabille, Brainlabilla ei ole mahdollisuutta tarkistaa:
• käyttäjältä saadun tiedon oikeellisuutta
• käyttäjälle palautetun tiedon oikeellisuutta

Brainlabin mahdollisesti antama, saatuun dataan perustuva palaute tai suositukset riippuvat itse
datan oikeellisuudesta. Jos Brainlab on käsitellyt saatua dataa ja palauttanut sen käyttäjälle, tämä
ei missään tapauksessa ole tae palautetun datan virheettömyydestä. Käyttäjä on täysin vastuussa
Brainlabin palauttaman datan oikeellisuuden varmistamisesta ja on myös täysin vastuussa
Brainlabin mahdollisesti antaman palautteen tai suositusten oikeellisuuden tarkistamisesta.
Käyttäjän on validoitava Brainlabin palauttaman datan teho ja turvallisuus ennen potilaille
tehtävien hoitojen aloittamista. Se seikka, että Brainlab on saattanut käsitellä tiettyä dataa, ei
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vaikuta siihen, että käyttäjä on kokonaisvaltaisesti vastuussa lopullisen säteen profiilin
oikeellisuudesta.
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7.1.1 Suositeltu laitteisto

Laitteisto

Komponentti Selitys

Moottoroitu ve-
siallas

Käytä riittävän kokoista moottoroitua vesiallasta: altaan tulee ulottua ainakin
50 mm verran mitatun kenttäkoon kaikkien neljän sivun yli mittaussyvyydellä.
Sen tulee myös ulottua ainakin 50 mm verran suurimman mahdollisen mit-
taussyvyyden yli. Käytettäessä vakiokenttäkokoa 400 x 400 mm2 syvyyden
on oltava enintään 350 mm, fantomin (perusalue mukaan luettuna) yli
500 x 500 mm2 ja veden syvyyden vähintään 400 mm.

Kalibroitu kammio

Käytä kalibroitua kammiota: mittauksessa tarvitaan kalibroitu lieriömäinen io-
nisointikammio, jonka onkalon tilavuus on vähintään 0,125 cm3, mutta ei yli
0,6 cm3. Efektiivinen mittauspiste määritetään voimassa olevien kansainvä-
listen dosimetriastandardien (esim. IAEA TRS-398) ja detektorin toimittajan
vastaavan suosituksen perusteella.

Ionisointikammio

Käytä ionisointikammiota: Lieriömäinen ionisointikammio, jonka onkalon tila-
vuus on 0,125 cm3 tai pienempi. Efektiivinen mittauspiste määritetään voi-
massa olevien kansainvälisten dosimetriastandardien (esim. IAEA TRS-398)
ja detektorin toimittajan vastaavan suosituksen perusteella.

Korkearesoluuti-
oinen detektori

Käytä korkearesoluutioisiin profiilimittauksiin ja pienten kenttien dosimetriaan
erittäin pientä detektoria. Brainlab suosittelee suojaamattoman stereotakti-
sen diodin tai yksittäisen kristallitimanttidetektorin käyttöä.

Pieni kasvupääl-
lys

Käytä ilmassa tehtäviin mittauksiin pientä, messingistä tai massatiheydeltään
samanlaisesta aineesta tehtyä kasvupäällystä. Kasvupäällyksen paksuus:

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.≈≈

Suositeltu laitteisto
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7.2 Koordinaatistot

Taustatietoja

Tässä asiakirjassa kuvatut mittaukset perustuvat alla nähtäviin koordinaatistoihin.
• Kaikki pituudet on ilmaistu millimetreinä (mm).
• Kaikissa mittauksissa sekä kollimaattorin kulman että kanturin kulman on oltava asetettuna

arvoon 0°.
• Katso laitekohtaisia tietoja käyttämäsi MLC:n tarkistuslistasta (katso s. 117).

Koordinaatisto

①

②

Kuva 26  

Nro Komponentti

① Ilmassa tehtävät mittaukset

② Vedessä tehtävät mittaukset

Tietoa koordinaatistosta

Koordinaatisto vastaa IEC 1217 -standardin vakiojärjestelmää, mutta käännettynä 180° X-akselin
ympäri, eli Y ja Z osoittavat vastakkaisiin suuntiin.

Mittaus Selitys

Ilma

Kaikki ilmassa tehtävät mittaukset: koordinaatiston origo ei sijaitse isosentris-
sä vaan kohteessa olevassa fotonilähteen nimellisessä pisteessä ts. SID:in
etäisyydellä isosentristä, kuten yllä on osoitettu. Tämä tarkoittaa, että Z-koor-
dinaatit kaikille ilmassa tehtäville mittauksille (erityisesti Z-profiileille) on mää-
riteltävä etäisyytenä lähteen (fokuksen) pisteeseen millimetreinä.

Vesi

Vedessä tehtäville mittauksille koordinaatisto on hieman erilainen. Niissä ori-
go sijaitsee vesifantomin pinnalla, ts. syväannoskäyrät mitataan annoksena /
syvyys vedessä millimetreinä. X-, Y- ja Z-suunnat pysyvät samoina. Nämä
suunnat ovat riippumattomia MLC:n asennussuunnasta. Toisin sanoen MLC:t,
joiden liuskat liikkuvat X-suuntaan ja MLC:t, joiden liuskat liikkuvat Y-suun-
taan, ovat mahdollisia.
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7.3 Tietojen korjaus

Taustatietoja

Tietoja on mahdollista korjata jonkin verran; näin pienet virheet voidaan eliminoida mittausdatan
keruun aikana. Tällaisiin korjauksiin pitää kuitenkin suhtautua varauksella. On aina parempi
välttää korjaustarvetta mittaamalla sellaista dataa, jota ei tarvitse muokata.
Esimerkiksi kun halutaan ottaa mittausvirheistä johtuvat keskiakselin poikkeamat huomioon, on
hyödyllistä siirtää profiileja vastaavan keskiakselista olevan etäisyyden verran.
Voi myös olla hyödyllistä symmetrisoida mitatut profiilit, koska sovitusalgoritmi olettaa profiilien
olevan symmetrisiä. On aina parempi, jos kiihdytin voi tuottaa symmetrisiä (tai lähes symmetrisiä)
ja tasaisia profiileja.
Symmetrisointia ei pidä suorittaa ennen profiilien keskitystä (keskiakselin poikkeamien vuoksi).

Datan muoto

Kaikki (vedessä ja ilmassa) mitattu data on syötettävä Brainlabin toimittaman Physics
Administration -ohjelmiston Monte Carlo Raw Data -tilaan. Tuloksena saatavat tiedostot (joiden
tiedostopääte on *.xmcdat), jotka sisältävät täydellisen mittaussarjan fotonienergiaa kohden, on
lähetettävä osoitteeseen radio.physics@brainlab.com.

Tietojen korjaus
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7.4 Ilmassa tehtävät säteilykeilatietojen mittaukset

Ionisointikammiot

Mittaa X-, Y- ja Z-profiilit ilmassa kaikille fotonienergioille ja eri kenttäko’oille käyttämällä
ionisointikammiota messinkisen (tai vastaavaa ainetta olevan) kasvupäällyksen kanssa.
Käyttämäsi MLC:n kenttäkoot on lueteltu vastaavassa tarkistuslistassa.

Kasvupäällys

Messinkisen kasvupäällyksen päätarkoitus ilmassa tehtävien kuvausten aikana on eliminoida
lineaarikiihdyttimen päässä syntyneet elektronit mittaussignaalista. Sen vuoksi päällyksen
paksuuden on oltava suurempi kuin näiden elektronien maksimikantama.
Toisaalta ilmassa tehtyjen profiilikuvausten paikkaerotuskyky ja tilavuuden
keskiarvoistamisartefaktat vaikuttavat pienen kentän ilmassa suoritettuihin tuottokerroinmittauksiin
johtuen suuremmista seinäpaksuuksista. Sen vuoksi on harkittava, käytettäisiinkö oppaassa s.
110 esitettyä kaavaa näiden kahden vaatimuksen välisenä kompromissina. Jos tämän
suosituksen mukaista kasvupäällystä ei ole saatavissa, voidaan käyttää paksumpaa päällystä,
koska elektronikontaminaation poistaminen on tärkeämpää kuin paikkaerotuskyky.

MLC:n ja rajainten kenttien muodot

Jos mahdollista, vain rajainten tulisi rajata kenttiä (MLC:n liuskojen pitäisi jäädä täysin taakse).
Jos tämä ei ole mahdollista (esim. Elektan MLC:n kohdalla), käytä MLC:tä rajainparin tavoin. Jos
lineaarikiihdyttimessä on vain MLC (ei rajaimia: esim. MHI), käytä MLC:tä kentän rajaukseen.
Anna aina oikeat MLC- ja rajainkenttämuodot kullekin kenttäkoolle, jotka voidaan määrittää
käyttämällä MLC- ja rajainkenttäkokoasetuksia Monte Carlo Raw Data -tiedostossa (*.xmcdat).
Aseta MLC- tai rajainkenttäkooksi 400 mm, jos vastaava X- tai Y-laite ei ole käytettävissä tai on
kokonaan taaksevedettynä.
Seuraava data on mitattava:
• Z-profiili (syväannos) keskiakselin kohdalla (X = Y = 0) suunnilleen kohdasta Z = 850 kohtaan

Z = 1 150 (Z = 0: vastaa fotonilähteen nimellistä fokusta)
• Kolme (3) X-profiilia kohtiin Y = 0 ja Z = 850, Z = 1 000, Z = 1 150
• Kolme (3) Y-profiilia kohtiin X = 0 ja Z = 850, Z = 1 000, Z = 1 150
• Ilmassa mitatut tuottokertoimet kohdassa Z = 1 000 kaikille kenttäko’oille normitettuina yhdellä

kentistä, yleensä 100 x 100 mm²:n kentällä.

Säteilykeilatiedot ilman ilmassa tehtäviä mittauksia

Yleisesti Monte Carlo (MC) -annoslaskenta-algoritmin käyttöönotto edellyttää annosmittauksia
(kertymäkertoimet, poikittaisprofiilit ja syvyysannoskäyrät) eri neliönmuotoisille ja
suorakaiteenmuotoisille kenttäko’oille ilmassa käyttäen messinkisellä kasvupäällyksellä
varustettua ionisointikammiota. Brainlab edellyttää näitä mittauksia tiettyjen virtuaalisen
kiihdyttimen pään mallin geometristen parametrien säätämiseksi. MC-asiakkaan mittausten
sisäisen tietokannan analyysi osoitti kuitenkin vain vähäistä ilmadatan variaatiota, erityisesti
Novalis Tx-, TrueBeam- ja TrueBeam STx -kiihdyttimillä, joissa oli identtinen energia ja
säteilykeilatila (vakiotila (STD), stereotaktinen kirurgiatila (SRS) tai tasoituskappaleeton tila (FFF)).
Siksi ilmadatan hankinta voidaan ohittaa seuraavilla kiihdytintyypeillä, energioilla [MV] ja
tasoituskappaletiloilla:

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

TrueBeam (Millennium 120)
- STD: 6, 10

TrueBeam STx (HD 120)
- STD: 4, 6, 10, 15
- FFF: 6, 10

MONTE CARLO: YLEISTEN SÄTEILYKEILATIETOJEN MITTAUS

Teknisten taustatietojen opas Ver. 2.2 Brainlab – fysiikan perusteet 113



Muilla kiihdytintyypin, energian ja tasoituskappaletilojen yhdistelmillä kaikki ilmamittaukset on
suoritettava, koska asiakasdatajoukot ovat riittämättömiä mittausvariaatioiden analysointiin.
Jos Brainlabiin lähetetään MC-säteilykeiladataa ilman ilmamittauksia, tarkkaa virtuaalista
kiihdytinpään mallia ei välttämättä voida luoda. Esimerkiksi, jos vedessä mitatun data ja
tarkistuslaskentojen tulosten välille ei ole muodostettu yhteyttä. Tässä tapauksessa
ilmamittausdata on hankittava jälkikäteen. Kyseisen tilanteen välttämiseksi Brainlab suosittelee
MC-datan mittaamista ilmassa kaikilla kiihdytintyypin, energian ja tasoituskappaletilojen
yhdistelmillä.
Katso lisätietoja MC-mittausdatan syöttämisestä ja MC:n luomisesta Raw Data -tiedostoon
ilmadatan kanssa tai ilman sitä Physics Administration -ohjelmiston käyttöohjeesta.

Ilmassa tehtävät säteilykeilatietojen mittaukset
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7.5 Vedessä tehtävät säteilykeilatietojen mittaukset

MLC:n ja rajainten kenttien muodot

Anna aina oikeat MLC- ja rajainkenttämuodot kullekin kenttäkoolle, jotka voidaan määrittää
käyttämällä MLC- ja rajainkenttäkokoasetuksia Monte Carlo Raw Data -tiedostossa (*.xmcdat).
Aseta MLC- tai rajainkenttäkooksi 400 mm, jos vastaava X- tai Y-laite ei ole käytettävissä tai on
kokonaan taaksevedettynä.

Absoluuttinen annos

Absoluuttinen annos on mitattava Gray-yksikkönä monitoriyksikköä kohti (Gy/MU) kenttäkoolle
100 x 100 mm² sekä arvolle SSD = 900 mm että arvolle SSD = 1 000 mm vesifantomin
viitesyvyyden ollessa 100 mm. Tässä on käytettävä absoluuttisen annoksen mittauksia varten
kalibroitua ionisointikammiota. Sekä rajainten että MLC:n on kollimoitava kenttää.

Vedessä tehtävät mittaukset (SSD = 1 000 mm)

X-, Y- ja Z-profiilit (syväannos) vedessä tarvitaan kaikille fotonienergioille ja kenttäko’oille
100 x 100 mm2 (vesifantomin etäisyys lähteestä pintaan: SSD = 1 000 mm). Sekä rajainten että
MLC:n on kollimoitava kenttiä:
• Z-profiili (syväannos) keskiakselin kohdalla (X = Y = 0), Z = 0: vastaa vesifantomin pintaa
• Kolme (3) X-profiilia Y = 0:lle ja maksimiannoksen syvyys, Z = 100, Z = 200
• Kolme (3) Y-profiilia X = 0:lle ja maksimiannoksen syvyys, Z = 100, Z = 200

X- ja Y-profiilit on mitattava vastaavaan kenttäkokoon nähden tarpeeksi pienillä detektoreilla ja
siten, että ne tuottavat puolivarjon oikein. Keskiakselin syväannoskäyrä mitataan
ionisointikammiolla tai diodidetektorilla. Sen avulla määritetään fotonienergian jakauma ja
elektronikontaminaation määrä.

Mittaukset vedessä (SSD = 900 mm)

X-, Y- ja Z- (syväannos) -profiilit vedessä tarvitaan kaikille fotonienergioille ja eri kenttäko’oille
(vesifantomin etäisyys lähteestä pintaan: SSD = 900 mm). Käyttämäsi MLC:n kenttäkoot on
lueteltu vastaavassa tarkistuslistassa (katso s. 117). Sekä rajainten että MLC:n on kollimoitava
kenttiä:
• Z-profiili (syväannos) keskiakselin kohdalla (X = Y = 0), Z = 0: vastaa vesifantomin pintaa
• Kolme (3) X-profiilia Y = 0:lle ja maksimiannoksen syvyys, Z = 100, Z = 200
• Kolme (3) Y-profiilia X = 0:lle ja maksimiannoksen syvyys, Z = 100, Z = 200
• Tuottokertoimet kohdassa Z = 100 kaikille kenttäko’oille normalisoituina 100 x 100 kentällä

kohdassa SSD = 900 mm
Kaikki PDD:t, X- profiilit, Y-profiilit ja tuottokertoimet mitataan vastaavaan kenttäkokoon nähden
tarpeeksi pienillä detektoreilla ja siten, että ne tuottavat puolivarjon oikein (katso s. 21).
Suuren kentän PDD:t ja tuottokertoimet mitataan käyttäen suuren tai keskisuuren tilavuuden
ionisointikammiota (0,13–0,6 cm3), jotta vältytään energiavasteen vaihtelun vaikutuksilta (katso
AAPM TG-106 Report -raportista osa III.D.5 ja kuvio 1) (Das et al 2008).

Tarkkuuden varmistaminen

Jotta veteen absorboituneen annoksen mittaustulos olisi tarkka, sinun on tehtävä useita
korjauksia dosimetrin lukemaan, esim. säteilykeilan laatu (kiihdyttimen energia, paine, lämpötila ja
polaarisuus). Katso tarkemmat ohjeet dosimetrialaitteiden mukana tulleista asiakirjoista ja
maassasi käytössä olevista kansallisista standardeista.
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Vedessä tehtävät säteilykeilatietojen mittaukset
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8 MONTE CARLO:
SÄTEILYKEILATIETOJEN
TARKISTUSLISTAT

8.1 Säteilykeilan tiedot Elekta Agility -laitteelle

”Guard leaves” -suojaliuskat

Tee määritys aina käyttämällä MLC- ja rajainkenttäkoon asetuksia Monte Carlo Raw Data -
tiedostossa (*.xmcdat), riippumatta käytetäänkö ”guard leaves” -liuskoja vai ei. ”Guard leaves” -
liuskat ovat kaksi erittäin avointa liuskaparia rajainten kummallakin puolella samassa fyysisessä
asennossa viimeisen kenttäliuskaparin vieressä. Esimerkiksi ”guard leaves” -liuskallisen 30 x 30
mm² kentän kooksi määritetään 30 x 50 mm² MLC-kenttäkoko ja 400 x 30 mm² rajainkenttäkoko ja
30 x 30 mm² kentän kooksi ilman ”guard leaves” -liuskoja määritetään 30 x 30 mm² MLC-
kenttäkoko ja 400 x 30 mm² rajainkenttäkoko. Määritä aina X-rajaimen kenttäkooksi 400 mm,
koska X-rajaimia ei ole saatavilla.

Tarkistuslista

Tehtävä Mittausten luku-
määrä

Laitteisto Katso myös Tehty

CAX-profiilit ilmassa
MLC: ”guard leaves” -liuskoilla;
Kenttäkoot: 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 ionisointikammio
ja kasvupäällys Sivu 113 ☐

X-profiilit ilmassa
MLC: ”guard leaves” -liuskoilla;
Kenttäkoot: 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 ionisointikammio
ja kasvupäällys ☐

Y-profiilit ilmassa
MLC: ”guard leaves” -liuskoilla;
Kenttäkoot: 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 ionisointikammio
ja kasvupäällys ☐

Tuottokertoimet ilmassa
MLC: ”guard leaves” -liuskoilla;
Kenttäkoot: 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 ionisointikammio
ja kasvupäällys ☐

MONTE CARLO: SÄTEILYKEILATIETOJEN TARKISTUSLISTAT

Teknisten taustatietojen opas Ver. 2.2 Brainlab – fysiikan perusteet 117



Tehtävä Mittausten luku-
määrä

Laitteisto Katso myös Tehty

Absoluuttinen annos (Gy/MU)
MLC:n kenttäkoko: 100 x 120 tai 100 x 100;
Y-rajainten aukko: 100;
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 kalibroitu kammio Sivu 115 ☐

Absoluuttinen annos (Gy/MU)
MLC:n kenttäkoko: 100 x 120 tai 100 x 100;
Y-rajainten aukko: 100;
SSD = 1 000, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 kalibroitu kammio ☐

CAX PDD vedessä
MLC:n kenttäkoko: 100 x 120 tai 100 x 100;
Y-rajainten aukko: 100;
SSD = 1 000

1 ionisointikammio Sivu 115 ☐

X-profiilit vedessä
MLC:n kenttäkoko: 100 x 120 tai 100 x 100;
Y-rajainten aukko: 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 korkearesoluuti-
oinen detektori ☐

Y-profiilit vedessä
MLC:n kenttäkoko: 100 x 120 tai 100 x 100;
Y-rajainten aukko: 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 korkearesoluuti-
oinen detektori ☐

CAX PDD:t vedessä
MLC:n (X x Y) ja rajaimen (Y) kenttäkoot:
6 x 30 (6) kollimaattorin kulmalla 0°,
6 x 30 (6) kollimaattorin kulmalla 90°,
10 x 30 (10) tai 10 x 10 (10),
30 x 50 (30) tai 30 x 30 (30),
60 x 80 (60) tai 60 x 60 (60),
100 x 120 (100) tai 100 x 100 (100),
200 x 220 (200) tai 200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
400 x 70 (50) tai 400 x 50 (50),
SSD = 900

10
ionisointikammio
ja korkearesoluu-
tioinen detektori

Sivu 115 ☐

X-profiilit vedessä
MLC:n (X x Y) ja rajaimen (Y) kenttäkoot:
6 x 30 (6) kollimaattorin kulmalla 0°,
6 x 30 (6) kollimaattorin kulmalla 90°,
10 x 30 (10) tai 10 x 10 (10),
30 x 50 (30) tai 30 x 30 (30),
60 x 80 (60) tai 60 x 60 (60),
100 x 120 (100) tai 100 x 100 (100),
200 x 220 (200) tai 200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
400 x 70 (50) tai 400 x 50 (50),
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

30 korkearesoluuti-
oinen detektori ☐

Säteilykeilan tiedot Elekta Agility -laitteelle
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Tehtävä Mittausten luku-
määrä

Laitteisto Katso myös Tehty

Y-profiilit vedessä
MLC:n (X x Y) ja rajaimen (Y) kenttäkoot:
6 x 30 (6) kollimaattorin kulmalla 0°,
6 x 30 (6) kollimaattorin kulmalla 90°,
10 x 30 (10) tai 10 x 10 (10),
30 x 50 (30) tai 30 x 30 (30),
60 x 80 (60) tai 60 x 60 (60),
100 x 120 (100) tai 100 x 100 (100),
200 x 220 (200) tai 200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
400 x 70 (50) tai 400 x 50 (50),
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

30 korkearesoluuti-
oinen detektori ☐

Tuottokertoimet vedessä
MLC:n (X x Y) ja rajaimen (Y) kenttäkoot:
6 x 30 (6) kollimaattorin kulmalla 0°,
6 x 30 (6) kollimaattorin kulmalla 90°,
10 x 30 (10) tai 10 x 10 (10),
30 x 50 (30) tai 30 x 30 (30),
60 x 80 (60) tai 60 x 60 (60),
100 x 120 (100) tai 100 x 100 (100),
200 x 220 (200) tai 200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
400 x 70 (50) tai 400 x 50 (50),
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

10
ionisointikammio
ja korkearesoluu-
tioinen detektori

☐

Mittaaminen eri kollimaattorin kulmilla pienille kenttäko’oille

Monte Carlo -annoslaskennan tukemiseksi pienillä, jopa 6 x 6 mm² kenttäko’oilla, tämän
kenttäkoon kertymäkertoimet ja profiilit on aina mitattava ”guard leaves” -liuskojen kanssa ja
kollimaattorin kulmilla 0° ja 90°.

Toimenpiteet

1. Aseta MLC:n kenttäkooksi 6 x 30 mm² (”guard leaves” -liuskoilla) ja Y-rajaimen kenttä-
kooksi 6 mm.

2. Mittaa kertymäkerroin, PDD ja poikittaisprofiilit käyttämällä kollimaattorin kulmaa 0°.

3. Käännä kollimaattoria 90° jättäessäsi MLC:n ja rajaimen asetukset ennalleen.

4. Mittaa kertymäkerroin, PDD ja poikittaisprofiilit uudelleen.
Tämä on välttämätöntä ensisijaisen fotonilähteen ovaalimuodon mallintamiseksi jarrutus-
säteilykohteessa.

Ensisijaisen fotonilähteen muoto ja ”guard leaves” -liuskojen toiminta ovat yhdessä vastuussa
annoskertymän muutoksesta erittäin pienissä kentissä, kun kollimaattoria käännetään.
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8.2 Säteilykeilan tiedot MHI MLC 60 -laitteelle

Tarkistuslista

Tehtävä Mittausten luku-
määrä

Laitteisto Katso myös Tehty

CAX-profiilit ilmassa
MLC:n kenttäkoot: 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 ionisointikammio
ja kasvupäällys Sivu 113 ☐

X-profiilit ilmassa
MLC:n kenttäkoot: 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 ionisointikammio
ja kasvupäällys ☐

Y-profiilit ilmassa
MLC:n kenttäkoot: 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 ionisointikammio
ja kasvupäällys ☐

Tuottokertoimet ilmassa
MLC:n kenttäkoot: 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 ionisointikammio
ja kasvupäällys ☐

Absoluuttinen annos (Gy/MU)
MLC:n kenttäkoko: 100 x 100,
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 kalibroitu kammio Sivu 115 ☐

Absoluuttinen annos (Gy/MU)
MLC:n kenttäkoko: 100 x 100,
SSD = 1 000, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 kalibroitu kammio ☐

CAX PDD vedessä
MLC:n kenttäkoko: 100 x 100,
SSD = 1 000

1 ionisointikammio Sivu 115 ☐

X-profiilit vedessä
MLC:n kenttäkoko: 100 x 100,
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 korkearesoluuti-
oinen detektori ☐

Y-profiilit vedessä
MLC:n kenttäkoko: 100 x 100,
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 korkearesoluuti-
oinen detektori ☐

CAX PDD:t vedessä
MLC:n kenttäkoot: 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
ionisointikammio
ja korkearesoluu-
tioinen detektori

Sivu 115 ☐

X-profiilit vedessä
MLC:n kenttäkoot: 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 korkearesoluuti-
oinen detektori ☐

Y-profiilit vedessä
MLC:n kenttäkoot: 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 korkearesoluuti-
oinen detektori ☐

Säteilykeilan tiedot MHI MLC 60 -laitteelle
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Tehtävä Mittausten luku-
määrä

Laitteisto Katso myös Tehty

Tuottokertoimet vedessä
MLC:n kenttäkoot: 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
ionisointikammio
ja korkearesoluu-
tioinen detektori

☐
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8.3 Säteilykeilatiedot Novalis/Brainlab m3 -laitteelle

Tarkistuslista

Tehtävä Mittausten luku-
määrä

Laitteisto Katso myös Tehty

CAX-profiilit ilmassa
MLC:n kenttäkoot: täysin taaksevedettyinä
Rajainten kenttäkoot: 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 ionisointikammio
ja kasvupäällys Sivu 113 ☐

X-profiilit ilmassa
MLC:n kenttäkoot: täysin taaksevedettyinä
Rajainten kenttäkoot: 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 ionisointikammio
ja kasvupäällys ☐

Y-profiilit ilmassa
MLC:n kenttäkoot: täysin taaksevedettyinä
Rajainten kenttäkoot: 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 ionisointikammio
ja kasvupäällys ☐

Tuottokertoimet ilmassa
MLC:n kenttäkoot: täysin taaksevedettyinä
Rajainten kenttäkoot: 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 ionisointikammio
ja kasvupäällys ☐

Absoluuttinen annos (Gy/MU)
MLC:n kenttäkoko: 100 x 100,
Rajainten kenttäkoko: 98 x 98
SSD = 1 000, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 kalibroitu kammio Sivu 115 ☐

Absoluuttinen annos (Gy/MU)
MLC:n kenttäkoko: 100 x 100,
Rajainten kenttäkoko: 98 x 98
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 kalibroitu kammio ☐

CAX PDD vedessä
MLC:n kenttäkoko: 100 x 100,
Rajainten kenttäkoko: 98 x 98
SSD = 1 000

1 ionisointikammio Sivu 115 ☐

X-profiilit vedessä
MLC:n kenttäkoko: 100 x 100,
Rajainten kenttäkoko: 98 x 98
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 korkearesoluuti-
oinen detektori ☐

Y-profiilit vedessä
MLC:n kenttäkoko: 100 x 100,
Rajainten kenttäkoko: 98 x 98
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 korkearesoluuti-
oinen detektori ☐

Säteilykeilatiedot Novalis/Brainlab m3 -laitteelle
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Tehtävä Mittausten luku-
määrä

Laitteisto Katso myös Tehty

CAX PDD:t vedessä
MLC:n (rajainten) kenttäkoot:
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
ionisointikammio
ja korkearesoluu-
tioinen detektori

Sivu 115 ☐

X-profiilit vedessä
MLC:n (rajainten) kenttäkoot:
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 korkearesoluuti-
oinen detektori ☐

Y-profiilit vedessä
MLC:n (rajainten) kenttäkoot:
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 korkearesoluuti-
oinen detektori ☐

Tuottokertoimet vedessä
MLC:n (rajainten) kenttäkoot:
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
ionisointikammio
ja korkearesoluu-
tioinen detektori

☐

MONTE CARLO: SÄTEILYKEILATIETOJEN TARKISTUSLISTAT
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8.4 Säteilykeilan tiedot Varian HD120 -laitteelle (SRS-
tasoituskappale)

Tarkistuslista

HUOMAUTUS: SRS-tilalla viitataan Novalis Tx- ja Varian Trilogy -lineaarikiihdytinten SRS-tilan
tasoituskappaleeseen. Tässä SRS-tilassa käytetään 6 MV:n fotonisäteitä ja korkeaa
annosnopeutta 1 000 MU/min yhdessä 150 x 150 mm²:n rajallisen maksimikenttäkoon kanssa.
Jos lineaarikiihdytin on SRS-tilassa, se käyttää eri tasoituskappaletta. Siksi vakio- ja SRS-tilan
säteilykeilatiedot ovat hieman erilaiset. 

Tehtävä Mittausten luku-
määrä

Laitteisto Katso myös Tehty

CAX-profiilit ilmassa
MLC:n kenttäkoot: täysin taaksevedettyinä
Rajainten kenttäkoot: 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 ionisointikammio
ja kasvupäällys Sivu 113 ☐

X-profiilit ilmassa
MLC:n kenttäkoot: täysin taaksevedettyinä
Rajainten kenttäkoot: 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 ionisointikammio
ja kasvupäällys ☐

Y-profiilit ilmassa
MLC:n kenttäkoot: täysin taaksevedettyinä
Rajainten kenttäkoot: 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 ionisointikammio
ja kasvupäällys ☐

Tuottokertoimet ilmassa
MLC:n kenttäkoot: täysin taaksevedettyinä
Rajainten kenttäkoot: 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 ionisointikammio
ja kasvupäällys ☐

Absoluuttinen annos (Gy/MU)
MLC:n ja rajainten kenttäkoko: 100 x 100,
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 kalibroitu kammio Sivu 115 ☐

Absoluuttinen annos (Gy/MU)
MLC:n ja rajainten kenttäkoko: 100 x 100,
SSD = 1 000, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 kalibroitu kammio ☐

CAX PDD vedessä
MLC:n ja rajainten kenttäkoko: 100 x 100,
SSD = 1 000

1 ionisointikammio Sivu 115 ☐

X-profiilit vedessä
MLC:n ja rajainten kenttäkoko: 100 x 100,
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 korkearesoluuti-
oinen detektori ☐

Y-profiilit vedessä
MLC:n ja rajainten kenttäkoko: 100 x 100,
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 korkearesoluuti-
oinen detektori ☐

Säteilykeilan tiedot Varian HD120 -laitteelle (SRS-tasoituskappale)
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Tehtävä Mittausten luku-
määrä

Laitteisto Katso myös Tehty

CAX PDD:t vedessä
MLC:n (rajainten) kenttäkoot:
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
ionisointikammio
ja korkearesoluu-
tioinen detektori

Sivu 115 ☐

X-profiilit vedessä
MLC:n (rajainten) kenttäkoot:
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 korkearesoluuti-
oinen detektori ☐

Y-profiilit vedessä
MLC:n (rajainten) kenttäkoot:
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 korkearesoluuti-
oinen detektori ☐

Tuottokertoimet vedessä
MLC:n (rajainten) kenttäkoot:
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
ionisointikammio
ja korkearesoluu-
tioinen detektori

☐

MONTE CARLO: SÄTEILYKEILATIETOJEN TARKISTUSLISTAT
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8.5 Säteilykeilatiedot Varian HD120 -laitteelle
(vakiosäteilytys- ja tasoituskappaleeton tila)

Tarkistuslista

Tehtävä Mittausten luku-
määrä

Laitteisto Katso myös Tehty

CAX-profiilit ilmassa
MLC:n kenttäkoot: täysin taaksevedettyinä
Rajainten kenttäkoot: 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 ionisointikammio
ja kasvupäällys Sivu 113 ☐

X-profiilit ilmassa
MLC:n kenttäkoot: täysin taaksevedettyinä
Rajainten kenttäkoot: 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 ionisointikammio
ja kasvupäällys ☐

Y-profiilit ilmassa
MLC:n kenttäkoot: täysin taaksevedettyinä
Rajainten kenttäkoot: 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 ionisointikammio
ja kasvupäällys ☐

Tuottokertoimet ilmassa
MLC:n kenttäkoot: täysin taaksevedettyinä
Rajainten kenttäkoot: 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 ionisointikammio
ja kasvupäällys ☐

Absoluuttinen annos (Gy/MU)
MLC:n ja rajainten kenttäkoko: 100 x 100,
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 kalibroitu kammio Sivu 115 ☐

Absoluuttinen annos (Gy/MU)
MLC:n ja rajainten kenttäkoko: 100 x 100,
SSD = 1 000, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 kalibroitu kammio ☐

CAX PDD vedessä
MLC:n ja rajainten kenttäkoko: 100 x 100,
SSD = 1 000

1 ionisointikammio Sivu 115 ☐

X-profiilit vedessä
MLC:n ja rajainten kenttäkoko: 100 x 100,
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 korkearesoluuti-
oinen detektori ☐

Y-profiilit vedessä
MLC:n ja rajainten kenttäkoko: 100 x 100,
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 korkearesoluuti-
oinen detektori ☐

Säteilykeilatiedot Varian HD120 -laitteelle (vakiosäteilytys- ja tasoituskappaleeton tila)
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Tehtävä Mittausten luku-
määrä

Laitteisto Katso myös Tehty

CAX PDD:t vedessä
MLC:n (rajainten) kenttäkoot:
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
ionisointikammio
ja korkearesoluu-
tioinen detektori

Sivu 115 ☐

X-profiilit vedessä
MLC:n (rajainten) kenttäkoot:
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 korkearesoluuti-
oinen detektori ☐

Y-profiilit vedessä
MLC:n (rajainten) kenttäkoot:
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 korkearesoluuti-
oinen detektori ☐

Tuottokertoimet vedessä
MLC:n (rajainten) kenttäkoot:
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
ionisointikammio
ja korkearesoluu-
tioinen detektori

☐

MONTE CARLO: SÄTEILYKEILATIETOJEN TARKISTUSLISTAT
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8.6 Säteilykeilan tiedot Varian 120 -laitteelle (SRS-
tasoituskappale)

Tarkistuslista

HUOMAUTUS: SRS-tilalla viitataan Novalis Tx- ja Varian Trilogy -lineaarikiihdytinten SRS-tilan
tasoituskappaleeseen. Tässä SRS-tilassa käytetään 6 MV:n fotonisäteitä ja korkeaa
annosnopeutta 1 000 MU/min yhdessä 150 x 150 mm²:n rajallisen maksimikenttäkoon kanssa.
Jos lineaarikiihdytin on SRS-tilassa, se käyttää eri tasoituskappaletta. Siksi vakio- ja SRS-tilan
säteilykeilatiedot ovat hieman erilaiset. 

Tehtävä Mittausten luku-
määrä

Laitteisto Katso myös Tehty

CAX-profiilit ilmassa
MLC:n kenttäkoko: 400 x 400,
Rajainten kenttäkoot: 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 ionisointikammio
ja kasvupäällys Sivu 113 ☐

X-profiilit ilmassa
MLC:n kenttäkoko: 400 x 400,
Rajainten kenttäkoot: 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 ionisointikammio
ja kasvupäällys ☐

Y-profiilit ilmassa
MLC:n kenttäkoko: 400 x 400,
Rajainten kenttäkoot: 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 ionisointikammio
ja kasvupäällys ☐

Tuottokertoimet ilmassa
MLC:n kenttäkoko: 400 x 400,
Rajainten kenttäkoot: 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 ionisointikammio
ja kasvupäällys ☐

Absoluuttinen annos (Gy/MU)
MLC:n ja rajainten kenttäkoko: 100 x 100;
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 kalibroitu kammio Sivu 115 ☐

Absoluuttinen annos (Gy/MU)
MLC:n ja rajainten kenttäkoko: 100 x 100;
SSD = 1 000, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 kalibroitu kammio ☐

CAX PDD vedessä
MLC:n ja rajainten kenttäkoko: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 ionisointikammio Sivu 115 ☐

X-profiilit vedessä
MLC:n ja rajainten kenttäkoko: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 korkearesoluuti-
oinen detektori ☐

Y-profiilit vedessä
MLC:n ja rajainten kenttäkoko: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 korkearesoluuti-
oinen detektori ☐

Säteilykeilan tiedot Varian 120 -laitteelle (SRS-tasoituskappale)
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Tehtävä Mittausten luku-
määrä

Laitteisto Katso myös Tehty

CAX PDD:t vedessä
MLC:n (rajainten) kenttäkoot:
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
ionisointikammio
ja korkearesoluu-
tioinen detektori

Sivu 115 ☐

X-profiilit vedessä
MLC:n (rajainten) kenttäkoot:
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 korkearesoluuti-
oinen detektori ☐

Y-profiilit vedessä
MLC:n (rajainten) kenttäkoot:
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 korkearesoluuti-
oinen detektori ☐

Tuottokertoimet vedessä
MLC:n (rajainten) kenttäkoot:
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
ionisointikammio
ja korkearesoluu-
tioinen detektori

☐

MONTE CARLO: SÄTEILYKEILATIETOJEN TARKISTUSLISTAT
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8.7 Säteilykeilatiedot Varian 120 -laitteelle
(vakiosäteilytys- ja tasoituskappaleeton tila)

Tarkistuslista

Tehtävä Mittausten luku-
määrä

Laitteisto Katso myös Tehty

CAX-profiilit ilmassa
MLC:n kenttäkoko: 400 x 400;
Rajainten kenttäkoot: 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 ionisointikammio
ja kasvupäällys Sivu 113 ☐

X-profiilit ilmassa
MLC:n kenttäkoko: 400 x 400;
Rajainten kenttäkoot: 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 ionisointikammio
ja kasvupäällys ☐

Y-profiilit ilmassa
MLC:n kenttäkoko: 400 x 400;
Rajainten kenttäkoot: 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 ionisointikammio
ja kasvupäällys ☐

Tuottokertoimet ilmassa
MLC:n kenttäkoko: 400 x 400;
Rajainten kenttäkoot: 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 ionisointikammio
ja kasvupäällys ☐

Absoluuttinen annos (Gy/MU)
MLC:n ja rajainten kenttäkoko: 100 x 100;
SSD = 900, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 kalibroitu kammio Sivu 115 ☐

Absoluuttinen annos (Gy/MU)
MLC:n ja rajainten kenttäkoko: 100 x 100;
SSD = 1 000, X = 0, Y = 0, Z = 100

1 kalibroitu kammio ☐

CAX PDD vedessä
MLC:n ja rajainten kenttäkoko: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 ionisointikammio Sivu 115 ☐

X-profiilit vedessä
MLC:n ja rajainten kenttäkoko: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 korkearesoluuti-
oinen detektori ☐

Y-profiilit vedessä
MLC:n ja rajainten kenttäkoko: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 korkearesoluuti-
oinen detektori ☐

Säteilykeilatiedot Varian 120 -laitteelle (vakiosäteilytys- ja tasoituskappaleeton tila)
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Tehtävä Mittausten luku-
määrä

Laitteisto Katso myös Tehty

CAX PDD:t vedessä
MLC:n (rajainten) kenttäkoot:
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
ionisointikammio
ja korkearesoluu-
tioinen detektori

Sivu 115 ☐

X-profiilit vedessä
MLC:n (rajainten) kenttäkoot:
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 korkearesoluuti-
oinen detektori ☐

Y-profiilit vedessä
MLC:n (rajainten) kenttäkoot:
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 korkearesoluuti-
oinen detektori ☐

Tuottokertoimet vedessä
MLC:n (rajainten) kenttäkoot:
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
ionisointikammio
ja korkearesoluu-
tioinen detektori

☐
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Säteilykeilatiedot Varian 120 -laitteelle (vakiosäteilytys- ja tasoituskappaleeton tila)
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9 DYNAAMINEN TOTEUTUS
9.1 Johdanto

Taustatietoja

Brainlabin hoidonsuunnittelusovellukset tukevat joko dynaamisia kaaria tai Volumetric Modulated
Arc Therapy (VMAT) -kaaria. Dynaamisten kaarten osalta liuskat mukautuvat PTV-muotoon
kussakin kontrollipisteessä. Annosnopeus ja kanturinopeus ovat vakioita. Sen sijaan VMAT-
kaarten kohdalla liuskojen sijainnit ovat PTV-muodosta riippumattomia. Niiden liikettä
kontrollipisteiden välillä rajoitetaan pääasiassa liuskojen enimmäisnopeudella.
Järjestelmän (lineaarikiihdytin ja MLC) ominaisuuksien mukaan annosnopeus ja kanturinopeus
saattavat molemmat olla vakioita (esim. m3 MLC:llä varustetut lineaarikiihdyttimet), molemmat
vaihtelevia (esim. useimmat uudenaikaiset lineaarikiihdyttimet), tai annosnopeus on vaihteleva,
kun taas kanturinopeus on vakio (esim. vanhemmat lineaarikiihdyttimet).

DYNAAMINEN TOTEUTUS
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9.2 Kaarten toteutettavuus

Yleiskatsaus liuskojen sekvensointiin

Brainlabin sädehoidon suunnitteluohjelmisto luo liuskojen liikekuvion dynaamisten kaarten kenttiin
ja VMAT-kenttiin käyttäen sisäänrakennettua liuskojen sekvensointialgoritmia. Tämänkaltaisissa
kuvioissa liuskojen asennot määritellään useissa kontrollipisteissä siihen mennessä sädetetyn
kumulatiivisen fraktionaalisen annoksen funktiona.

Oikeanlainen liuskojen liike ja osakenttä annoksen sädetyksen aikana

Jotta laskettu liuskojen liikekuvio pystyttäisiin tuottamaan oikein, järjestelmän (lineaarikiihdytin ja
MLC) on seurattava kumulatiivisen fraktionaalisen annoksen funktiona laskettua tarkkaa
liuskakuviota ja myös säteilytettävä kullekin segmentille (osakentälle) tarvittava fraktionaalinen
annos tarkasti.

Liuskojen liike aloitusasentoon

Liuskaparit, joita ei käytetä kulloisessakin kontrollipisteessä, siirretään aloitusasentoonsa, jossa
rajaimet saattavat peittää ne. Tämä tapahtuu tavallisesti mahdollisimman epäkeskisesti. Jos
liuskaparia ei käytetä missään kontrollipisteessä, se pysyy aloitusasennossa koko kaaren keston
ajan. Jos liuskaparia käytetään vähintään yhdessä kontrollipisteessä, se siirretään tilapäisesti
aloitusasentoon, kun se ei ole käytössä. Etäisyys aloitusasennosta saattaa kuitenkin olla liian
suuri kulkemaan sinne ja takaisin, kunnes liuskaparia käytetään jälleen. Siinä tapauksessa
liuskapari jää liikkumattomaksi lähelle PTV:n reunaa.

Annospoikkeamat

Suunnitellun ja annetun annoksen välillä saattaa ilmetä poikkeamia, jos järjestelmä ei joko pysty
sijoittamaan liuskoja oikein määrätyn fraktionaalisen annoksen mukaan tai jos sillä ei säteilytetä
tietyn VMAT-segmentin vaatimaa fraktionaalista annosta. Alla on esimerkkejä tilanteista, jotka
saattavat johtaa merkittäviin poikkeamiin annoksen antamisessa potilaalle:
• Yleisiä rajoituksia MLC:n liuskojen sijoittelutarkkuudessa.
• VMAT-toteutuksen aikana järjestelmä ei saavuta vaadittavia sijainteja tietyn annetun

fraktionaalisen annoksen osalta. Tämä on kyseessä tyypillisesti silloin, jos MLC:n liuskojen
maksiminopeus ylitetään ja/tai käytetään korkeaa liuskan toleranssiarvoa (katso s. 136).
Varmista, että Physics Administration -ohjelmistoon syötetään oikeat konerajoitukset
koneprofiilia luotaessa. Näin VMAT-liuskasekvensorilla voidaan luoda suunnitelmia, jotka
voidaan toteuttaa onnistuneesti, ja antaa oikeita varoituksia, jos konerajoituksia rikotaan.

• Muiden parametrien ohella VMAT-liuskasekvensorissa käytetään enimmäiskanturinopeutta ja
lineaarikiihdyttimen enimmäisannosnopeutta erilaisten konerajoitusten johtamiseksi.
Virheellisen enimmäiskanturinopeuden tai enimmäisannosnopeuden määrittäminen Physics
Administration -ohjelmistossa saattaa koneprofiilia luotaessa johtaa toteutuskelvottomiin
suunnitelmiin. Siinä tapauksessa liuskasekvensorilla ei voida antaa oikeita varoituksia, jos
konerajoituksia rikotaan.

• Lineaarikiihdyttimen/MLC:n ohjainjärjestelmän vasteajasta ja/tai säteilytyksen stabiilisuuden
satunnaisista epätasaisuuksista johtuen segmenttiä kohden sädetetty fraktionaalinen annos voi
poiketa suunnitellusta fraktionaalisesta annoksesta. Tämä koskee erityisesti tapauksia, joissa
annetaan pieni fraktionaalinen annos segmenttiä kohti. Jos segmenttikohtainen annos on
esimerkiksi 2 MU, ja lineaarikiihdytin antaa tämän annoksen ±1 MU:n tarkkuudella, mahdollinen
segmenttikohtainen annosvirhe saattaa olla jopa 50 %. Suurempi annosnopeus saattaa
vahvistaa näitä annospoikkeamia.

• Annoslaskenta saattaa olla epätarkkaa, jos VMAT-liuskojen muodot ovat liian monimutkaisia tai
katkonaisia. Tämä liittyy tavallisesti epätavallisen korkeaan MU-kokonaismäärään. Harkitse
tällaisten suunnitelmien modulaation vähentämistä, jos Brainlab-hoidonsuunnittelusovellus
tukee sitä. Tällaisille suunnitelmille on suoritettava perusteellinen potilaskohtainen
laadunvarmistus.

Kaarten toteutettavuus
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Tietoa koneen laadunvarmistuksesta ja VMAT:n potilaskohtaisesta laadunvarmistuksesta on
esimerkiksi seuraavissa julkaisuissa: Clifton Ling 2008, Bedford 2009, Masi 2011, Van Esch 2011
and Wang 2013.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Tässä kuvatut tilanteet ovat vain esimerkkejä mahdollisista rajoituksista, jotka voivat johtaa
merkittäviin poikkeamiin suunnitellun ja toteutuneen annoksen välillä. Nämä tilanne-esimerkit eivät
anna täydellistä kuvausta mahdollisista ongelmista. On varmistettava huolellisesti, johtavatko
monimutkaiset VMAT-suunnitelmat esimerkiksi alhaisilla segmenttiannoksilla hyväksyttäviin
hoitotuloksiin.

Varoitus
Suunnittelujärjestelmässä suurinta sallittua rajainnopeutta ei harkita dynaamisiin
kaarihoitoihin tai VMAT-hoitoihin, joissa käytetään Elekta Agilityä. Harvinaisissa
tapauksissa tämä saattaa johtaa annoksen epätarkkaan toteutukseen. Varmista, että nämä
epätarkkuudet voidaan havaita rutiininomaisissa laadunvarmistustesteissä. Testien
mukaan linacin ohjaus alentaa annosnopeutta tapauksissa, joissa leukojen nopeus
ylitettäisiin. Tämä saattaa johtaa hieman pidempään hoidon antamisaikaan. Muissa
tapauksissa toteutusjärjestelmä saattaa tästä johtuen hylätä hoitosuunnitelmat.

Varoitus
Jos hoidon toteutusjärjestelmässä käytetään äärimmäisiä parametreja (esim. korkea
annosnopeus, alhainen MU säteilykeilaa kohden tai liuskan suuri nopeus), seurauksena voi
olla suunnitellun hoitoannoksen epätarkka toteutuminen. Fyysikon vastuulla on varmistaa,
että suunniteltu hoitoannos annetaan potilaalle oikein. Tähän sisältyy vastuu
asianmukaisten hoitoparametrien valinnasta.

DYNAAMINEN TOTEUTUS
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9.3 Liuskojen toleranssi

Taustatietoja

Liuskojen sekvensointikuviot kaarihoitoja varten käytettäessä Varianin lineaarikiihdytintä on
määritelty DMLC-tiedostoissa. Nämä tiedostot sisältävät liuskojen suunnitellut asennot
kumulatiivisen fraktionaalisen annoksen funktiona (suhteellisen kumulatiivisen annoksen arvo)
tietyille segmenteille. R&V-järjestelmä lähettää nämä tiedostot MLC:n ohjaimeen.
Normaaliolosuhteissa ts. kun liuskan maksiminopeutta ei ylitetä, MLC-ohjain voi noudattaa
yhdessä lineaarikiihdyttimen kanssa liuskojen sekvensointikuvioita hyväksyttävällä tarkkuudella
(edellyttäen liuskojen sijaintien lineaarista riippuvuutta perättäisten segmenttien välillä). Tarkan
sädetyksen varmistamiseksi MLC-työasema poimii otoksen liuskojen todellisista asennoista ja
lineaarikiihdyttimen tuottamasta kumulatiivisesta fraktionaalisesta annoksesta tietyllä
toistonopeudella (Varian MLC-ohjaimen nykyinen näytteenottoaika on noin 55 ms). Näitä tuloksia
verrataan sitten liuskasekvenssin määrittelemiin arvoihin. Jos liuskojen enimmäisnopeus ylitetään
joissakin liuskoissa tiettyjen toteutuspisteiden kohdalla, liuskojen varsinaiset sijainnit poikkeavat
suunnitelluista sijainneista. Jos tämä poikkeama ylittää DMLC-tiedostossa määritellyn
toleranssirajan, MLC-työasema lähettää säteilykeilan pysätyssignaalin kiihdyttimelle säteilytyksen
keskeyttämiseksi.

Liuskojen sijainnin tarkkuutta koskevat vaatimukset

Liuskan sijainnin suuret poikkeamat sallivan suuren toleranssiarvon valitseminen saattaa johtaa
huomattaviin eroihin toteutuneen ja suunnitellun annoksen välillä. Toisaalta, jos valitaan hyvin
pieniä toleranssiarvoja, tuloksena voi olla suuri säteilykeilan pysäytyssignaalien määrä, mikä voi
myös lisätä suunnitellun ja toteutuneen annoksen välistä poikkeamaa. Lisätietoja on Hernandezin
julkaisussa (2015).
Jotta voidaan tarkistaa koneprofiiliin tallennetut konerajoitukset ja kaaren toteutuksen valittu
toleranssiarvo, fantomihoidot on suoritettava erilaisilla monimutkaisuudeltaan eritasoisilla
suunnitelmilla ja koko säteilytetyn tilavuusalueen absoluuttisilla annosmittauksilla. Näitä mittauksia
on sitten verrattava suunniteltuihin/laskettuihin annosjakaumiin.
MLC-työaseman kirjaamia tietoja liuskan sijainnista ja annosvirheistä (DynaLog-tiedosto) voidaan
myös käyttää mahdollisten suunnitelman toteutukseen vaikuttavien ongelmien eristämiseen.
Liuskan toleranssiarvoa voidaan säätää R&V-järjestelmässä. Lisätietoa tämän parametrin
säätämisestä löydät käyttämäsi R&V-järjestelmän dokumentaatiosta.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Ennen kuin hoitosuunnitelma tarkistetaan fantomin avulla, voi olla hyödyllistä analysoida MLC-
työasemaan (DynaLog-tiedostoon) kirjatut liuskojen asentovirheet: niiden avulla voidaan havaita
mahdollisia poikkeamia suunnitelman toteutuksessa. Lisätietoja datan käsittelystä ja arvioinnista
löydät tarvittaessa kyseisestä dokumentaatiosta.

Liuskojen toleranssi
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9.4 Moduloitujen hoitojen liuskojen dynaaminen
siirtymä

Taustatietoja

Konformaalisten säteilykeilojen kohdalla ja sekä staattisten että dynaamisten konformaalisten
kaarien kohdalla liuskojen staattista siirtymää käytetään korjaamaan säteilytyksen lähetystä
useimpien MLC-laitteiden liuskojen pyöristettyjen kärkien läpi. Näin liuskojen staattisella siirtymällä
liuskojen fyysinen sijainti yhdistetään liuskojen radiologiseen sijaintiin.
Dynaamisen IMRT:n tai VMAT:n kaltaisissa moduloiduissa hoidoissa liuskat peittävät usein PTV:n
osia. Tämä lisää annosvuodon osuutta kokonaisannoksessa. Tämän mallintamiseksi voidaan
käyttää liuskojen dynaamista siirtymää. Katso s. 60. Malli toimii suhteellisen hyvin liukuvan
ikkunan IMRT-suunnitelmien kohdalla, koska siinä tapauksessa liuskat kulkevat PTV:n halki
tarkalleen kerran säteilykeilaa kohti.
VMAT-kaarissa tilanne on huomattavasti monimutkaisempi dynaamiseen IMRT:hen verrattuna.
Jokaisen VMAT-suunnitelman kohdalla ehdotettiin käytettäväksi erilaista optimaalista liuskojen
dynaamista siirtymää. Katso Kielar 2012 and Yao 2015. Liuskojen radiologisen siirtymän
yksittäinen optimoitu arvo saattaa kuitenkin tuottaa riittävän yhdenmukaisuuden suunnitellun ja
annettavan annoksen välillä.
Brainlab RT Elementsin VMAT-algoritmissa sallitaan joko liuskojen staattisen tai dynaamisen
siirtymän käyttö hoidon suunnittelun aikana. Tämä vaihtoehto määritetään Machine Profile -
tilassa, ja sitä voidaan muuttaa Physics Administration -ohjelmiston avulla. Löydät lisätietoja
Physics Administration -ohjelmiston käyttöohjeesta.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

On fyysikoiden vastuulla tarkistaa, mikä liuskojen staattinen tai dynaaminen siirtymä on
optimaalinen heidän koneensa kannalta. Tämä saattaa vaihdella IMRT- ja VMAT-suunnitelmissa.

DYNAAMINEN TOTEUTUS
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10 LAADUNVARMISTUS
10.1 Johdanto laadunvarmistukseen

Laadunvarmistuksen tärkeys

Laajan laadunvarmistusohjelman toteuttaminen on yksi syöpätautien sädehoito-osaston
tärkeimmistä tehtävistä. Eri julkaisuista löytyy tarkempia tietoja asioista, joihin tulisi kiinnittää
huomiota. Nämä julkaisut voivat olla avuksi päätettäessä sopivista menettelytavoista ja
menetelmistä. Kattavimpia artikkeleita tästä aiheesta ovat raportit, joita ovat julkaisseet IAEA
(TRS-430 2004) sekä AAPM Radiation Therapy Committee Task Group 40 (Kutcher et al, 1994).

Tämän asiakirjan tarkoitus

Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu täydelliseksi oppaaksi tai työohjeeksi. Se ei myöskään ole ennen
potilaan hoidon aloittamista tehtävien toimenpiteiden kaikenkattava tarkistuslista. Siinä ainoastaan
kuvataan järjestelmän käyttöönottoon yleisesti liittyviä asioita sekä annetaan kirjallisuusviitteitä
asiaan liittyviin, kansainvälisiin lääketieteellisen fysiikan asiantuntijoiden julkaisemiin
dokumentteihin. Tässä mainittuja laitteita, menetelmiä ja testejä on siksi ehkä muutettava
standardien, säännösten tai ohjeiden mukaisiksi.

Laadunvarmistus-toimenpiteiden yleiskuvaus

Laadunvarmistustoimenpiteet voidaan jakaa seuraavasti:
• koneeseen liittyvä laadunvarmistus (katso s. 141)
• potilaaseen liittyvä laadunvarmistus (katso s. 144)
• potilaskohtainen laadunvarmistus (katso s. 146)

LAADUNVARMISTUS
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10.1.1 Tarvittavat laitteet

Normaalitason laitevaatimukset

Kaikilla sädehoito-osastoilla on oltava tietty dosimetrialaitteisto. Seuraavien vakiolaitteiden on
oltava käytettävissä, jotta tarpeelliset käyttöönottotoimet saadaan suoritettua:
• moottoroitu vesifantomiallas ja hallintaohjelmisto
• erilaisia suhteellisen annoksen detektoreita (esim. ionisointikammio, diodi- tai timanttidetektorit)
• absoluuttisen kalibroidun annoksen detektori ja kalibroitu elektrometri
• kiinteitä vesifantomeita, jotka on varustettu kammioporauksilla absoluuttisen annoksen

mittauksia varten ja joiden kanssa voidaan myös käyttää röntgenfilmiä tai radiokromifilmiä
• röntgenfilmi ja filmin kehityskone tai radiokromifilmi, kalibroitu filmiskanneri sekä filmin

analysointi- ja annosvertailuohjelmisto (2-ulotteinen alusta, jossa on riittävä paikkaerotuskyky ja
hallintaohjelmisto)

• valinnainen: antropomorfinen fantomi kudoksen heterogeenisyyden tarkistamiseksi

Laitteiden kalibrointi

Sinun on varmistettava, että käytössä oleva laitteisto on oikein kalibroitu. Vertailua varten
käytettävissä tulisi olla useita samantyyppisiä laitteita, esim. vähintään kahta säteilydetektoria.

Testivaatimukset

Testaus pitää suorittaa sairaalan johtajan sekä järjestelmän toiminnasta vastaavan
sairaalafyysikon määrittelemien menettelytapaohjeiden mukaisesti. Tarvittavat testit vaihtelevat,
riippuen käytetystä lineaarikiihdyttimestä ja säteilykeilaa rajaavasta laitteesta sekä tällä laitteistolla
hoidettavista indikaatioista. Vaatimukset voivat kussakin tapauksessa vaihdella myös paikallisen
lainsäädännön mukaan.

Suunnitteluohjelmisto

Brainlabin suunnitteluohjelmistoon kuuluu laadunvarmistusprosessia tukevia työkaluja.
Esimerkiksi RT QA -ohjelmiston sekä annoksen eksportointiominaisuuden ansiosta
annosjakaumaa voidaan arvioida ja suunnitelman ja mittausten välisiä vertailuja tehdä muiden
valmistajien ohjelmistoilla.

Tarvittavat laitteet
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10.2 Koneeseen liittyvä laadunvarmistus

Milloin pitää tehdä koneeseen liittyvä laadunvarmistus?

Koneeseen liittyvä laadunvarmistus on suoritettava aina kun jokin osa järjestelmästä vaihdetaan
uuteen tai sitä muutetaan. Voit myös toistaa koneeseen liittyvän laadunvarmistuksen
säännöllisesti (esim. useita kertoja vuodessa) koko järjestelmän asianmukaisen tarkkuuden
varmistamiseksi.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Varoitus
Varmista, että tekemäsi säteilykeilatietojen mittaukset ovat ajan tasalla ja että
annosalgoritmit on konfiguroitu ja kalibroitu oikein. Tarkista niiden konfigurointi ja
kalibrointi säännöllisesti fantomimittausten avulla.

Varoitus
Jos hoidon toteutusjärjestelmän vähintään yhtä komponenttia on muutettu tai jos se on
vaihdettu tai kalibroitu uudelleen, hoidon suunnittelujärjestelmä on validoitava uudelleen
yhdessä hoidon toteutusjärjestelmän kanssa käytössä olevien
laadunvarmistusmenetelmien mukaisesti. Jos järjestelmän annosparametreihin vaikuttavia
osia on muokattu, säteilykeilatietojen mittaukset tulee toistaa ja tarkistettu tieto syöttää
järjestelmään Physics Administration -työkalun avulla.

LAADUNVARMISTUS
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10.2.1 Erityistestit

Taustatietoja

Koneen käyttöönoton yhteydessä on vähintään alla luetellut seikat testattava.

Kuvantamisyksiköt

• Testaa esim. tarkistamalla TT-laitteen HU-kalibrointi.
• Elektronitiheydeksi muutetut Hounsfield-yksiköt muodostavat kaikkien annoslaskenta-

algoritmien perustan. Sen vuoksi kuvantamisyksikköjen tarkkuus on hyvin keskeistä.

Lineaarikiihdytinjärjestelmän mekaaniset ja kineettiset omaisuudet

Testaa seuraavat:
• isosentrin toistettavuus, riippuvuus rotaatioista (kanturi, pöytä ja kollimaattori) sekä Winston-

Lutzin testaus
• paikantamisen tarkkuus ja toistettavuus (esim. käyttämällä paikannuslasereita, kohteen

asettelulaitteita tai maskijärjestelmiä)
• liuskojen asentojen ja liikkeiden tarkkuus ja toistettavuus sekä liuskojen asentojen

riippuvaisuus kanturin asennosta (painovoima)
• kollimaattorin rotaation tarkkuustesti (tähtitesti, Rosca et al, 2006)

Säteilykeilan tiedot ja annoslaskenta

Testin tyyppi Siihen pitää kuulua

Kaikki hoitomuodot

• Absoluuttisen annoksen mittaukset eri kenttäkoille kattaen kaikki hoidot.
• Säteilykeilan profiilin tarkistus eri asetusarvoilla ja käyttäen eri detekto-

reita. Esimerkkejä ovat syväannosjakaumat, radiaaliset/transversaaliset
profiilit, puolivarjon tarkkuus, säännölliset ja epäsäännölliset säteilyken-
tät sekä 2D- ja 3D-annosjakaumien suhteellinen vertailu eri kentille ja
eri asetusarvoille.

• Liuskojen välinen ja liuskojen sisäinen läpäisy (filmin mittaus, Cosgrove
et al, 1999).

• Lasketun MU:n riippumattomat tarkistukset.

Kaarihoidot (Grebe
et al 2001)

• Kanturin liikkeet (aloitus-lopetuskulmien luotettavuus, jatkuva liike,
MU:n sädetys kaaren muodostumisen aikana, kanturin rotaationopeus,
annosnopeusriippuvuus ja liuskannopeusriippuvuus).

• Liuskan dynaamiset liikkeet.
• Keskeytetty/jatkettu hoito.

Tiedonsiirto

• R&V-järjestelmään ja lineaarikiihdyttimeen (kiihdyttimen asteikkokäytäntö) tapahtuvan
tiedonsiirron oikeellisuus.

• Potilaan asettelujärjestelmään, kuten esim. ExacTrac-järjestelmään, tapahtuvan tiedonsiirron
oikeellisuus.

Erityistestit
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Valokenttätesti

① ②

Kuva 27  

Tämän testin tarkoituksena on varmistaa, että koneen parametrit, kuten liuskojen/rajaimen asento,
kollimaattorin kulma, kiihdyttimen kulma ja pöydän kulma on siirretty oikein
hoidonsuunnittelujärjestelmästä kiihdyttimeen. Koska RT QA toimitetaan jokaisen Brainlab RT -
hoidonsuunnitteluohjelmiston kanssa, valokenttätesti on suoritettava vain RT QA -ohjelmistossa.

Toimenpiteet

1. Luo kaari pienellä kuvauspöydän ja kollimaattorin kierrolla RT QA -ohjelmistossa käyttä-
mällä Beam Model Verification -työnkulkua (esim. pöydän kulma 30°, kollimaattorin kul-
ma –20°, aloituskulma 0°, lopetuskulma 120° (IEC 1217)). Käännetyt rajaimen tai liusko-
jen asennot on helppo havaita luomalla epäsymmetrinen aloituskenttä ①. Lopetuskentän
tulisi olla aloituskenttää pienempi, jotta rajaimet olisivat linjattuina suoraan aloituskentän
liuskojen kärkien takana.

2. Siirrä hoitosuunnitelma koneelle kliinisen menettelyn mukaan.

3. Käytä kiihdyttimessä valokenttää ja Beam’s Eye View -tulostetta ② RT QA -ohjelmistosta
rajaimen ja MLC:n kentän oikean muodon varmistamiseen. Aloituskulmalla 0° valokentän
pitäisi vastata tulostetta, jos tuloste asetetaan pöydälle (isosentrin korkeudelle) ja jos poti-
laan kuvake on linjattu oikein pöydän kanssa.

4. Käynnistä säteilykeila huoneen ulkopuolelta ja varmista virheetön kanturin kierto ja liusko-
jen liike.

5. Vertaa lopetuskulman valokenttää uudelleen tulosteeseen.

HUOMAUTUS: tulosteen ja valokentän välillä voi olla vähäisiä poikkeamia johtuen tulostimen
kalibroinnista tai koska MLC on kalibroitu säteilykenttään eikä valokenttään. 

LAADUNVARMISTUS
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10.3 Potilaaseen liittyvä laadunvarmistus

Milloin pitää tehdä potilaaseen liittyvä laadunvarmistus?

Koneen käyttöönoton jälkeen tehtävien laadunvarmistustoimenpiteiden pitää simuloida koko
potilaan hoidon työnkulku. Tähän pitää kuulua sairaalassa yleensä tehtävät hoidot sekä
riippumaton annoslaskenta valituissa kohdissa fantomissa. Tällaisissa tapauksissa annos voidaan
määrittää joko käsin tai käyttäen vaihtoehtoista algoritmia.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Varoitus
Mittaa Brainlab RT Elements -hoidonsuunnitteluohjelmiston absoluuttinen tarkkuus
yhdessä käytettyjen hoidon toteutusjärjestelmien kanssa fantomien avulla. Hoidon tarkan
toteutuksen varmistamiseksi mitattu tarkkuus on otettava huomioon
suunnitteluparametreja konfiguroitaessa.

Potilaaseen liittyvä laadunvarmistus
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10.3.1 Suositeltavat toimenpiteet

Potilaan hoitoprosessin simulointi

Potilaan hoitoprosessin simulointi suositellaan suoritettavaksi antropomorfisen fantomin avulla.
• Simuloinnin tulee käsittää kaikki hoitovaiheet TT- ja magneettikuvauksesta kuvafuusioon,

hoitosuunnitteluun, tiedonsiirtoon, asetteluun, säteilyn antamiseen fantomiiin, annoksen
mittaukseen ja saatujen tulosten vertailuun.

• Simulointi on toistettava kaikkien mahdollisten hoitomuotojen, indikaatioiden ja energiatasojen
osalta.

Absoluuttisen ja suhteellisen annoksen mittaus

Tämä on tehtävä yksittäisille kaarille ja koko hoitosuunnitelmalle käyttäen sopivia
detektorijärjestelmiä, joita ovat esim. filmi ja filmin analysointityökalu, etäisyys yhdenmukaisuuteen
-mittaukset (Harms et al, 1998), gammaindeksi (Low et al, 2003) sekä termoloistedosimetria.

LAADUNVARMISTUS
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10.4 Potilaskohtainen laadunvarmistus

Milloin pitää tehdä potilaskohtainen laadunvarmistus?

Sen jälkeen kun koneeseen liittyvä laadunvarmistus ja potilaaseen liittyvä laadunvarmistus on
onnistuneesti suoritettu ja kun hoitojärjestelmä on hyväksytty potilaan hoitoa varten osaston
laatustandardien mukaisesti, seuraavat lisätarkistukset on suoritettava ennen jokaista potilaan
hoitokertaa.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Varoitus
Varmista, että potilaan hoitosuunnitelma toteutetaan oikein. On erittäin suositeltavaa
tarkistaa jokainen hoitosuunnitelma fantomin avulla käyttäen tarkalleen samoja
parametriasetuksia kuin ne, joita varsinaisen hoidon aikana käytetään oikealle potilaalle.

Potilaskohtainen laadunvarmistus
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10.4.1 Potilaskohtainen laadunvarmistus ennen hoitoa

Yleiskuvaus

Potilaan tarkka asettelu on varmistettava erittäin huolellisesti. Varmista käytössäsi olevien
stereotaktisen laitteiston ja asettelujärjestelmän oikea käyttö katsomalla ohjeita niiden
käyttöoppaasta ja suorita alla kuvatut tehtävät.

Winston-Lutzin testi

• Suorita Winston-Lutzin testi isosentrille ja lasertarkistus vähintään kerran päivässä.
• Varmista, että vastaava fyysikko tarkastaa kaikki tulosteet ja allekirjoittaa ne.

Asettelu

Tämä koskee Novalis Body- ja ExacTrac-ohjelmia, ihomerkkejä jne.
• Asettele potilas tarvittavan isosentrin perusteella käyttäen valittua järjestelmää.
• Tarkista tarvittaessa asettelun tarkkuus käyttäen portaalifilmin ja DDR-kuvan vertailua.
• Tarkista tulostetut säteilykeilamallit jokaisen säteilykeilan osalta käyttäen lineaarikiihdyttimen

valokenttää määritellyllä fokuksesta-filmiin-etäisyydellä (esimerkiksi 1 000 mm).
• Myös MLC:n muotojen vastaavuus PTV:n projektioiden kanssa on tarkistettava.

On suoritettava potilaan asettelun riippumaton tarkistus (esim. käyttäen portaalikuvantamista, on-
board-kuvantamista tai muita yleisiä luotettavuustarkistuksia). Toisen henkilön pitää vielä
tarkistaa, että asettelu on oikein.
Koko asettelutarkkuus riippuu laserin asettelusta. Laserin tarkistus on suoritettava useammin kuin
mitä yleensä vaaditaan tavanomaisessa sädehoidossa. Tätä voidaan soveltaa muihinkin
tarkistustoimenpiteisiin.

Lisätestit

Vastaavan fyysikon vastuulla on teettää lisätestejä tai tarkistuksia lineaarikiihdyttimen tarkkuuden
takaamiseksi.

LAADUNVARMISTUS

Teknisten taustatietojen opas Ver. 2.2 Brainlab – fysiikan perusteet 147



10.4.2 Yleinen potilasta koskeva laadunvarmistus

Suosituksia

• Mittaa annos jokaista potilassuunnitelmaa varten esimerkiksi kiinteän vesifantomin, filmin ja
absoluuttisten kalibroitujen detektorien avulla. Tuloksia on sitten verrattava annoslaskelmaan,
joka on tehty tämän fantomin TT-kuvaa käyttäen.

• Tarkista kaikki R&V-järjestelmään siirretyt hoitoparametrit (esim. lineaarikiihdyttimen ja
kollimointilaitteiden mekaaniset ominaisuudet, dosimetriset ominaisuudet, hoitomääräys,
potilaan asettelu ja kanturi-pöytä-kokoonpano) ennen ensimmäistä asettelua.

• Tee riippumaton suunnitelman tarkistus.
• On suositeltavaa tehdä riippumaton laskelma annoksesta tietyssä suunnitelman kohdassa.
• Tarkista tarvittaesssa potilaan asettelun tarkkuus verrattuna DRR-kuviin käyttäen portaalifilmiä

tai EPIDiä.

Yleinen potilasta koskeva laadunvarmistus
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11 LIITE 1
11.1 Annosalgoritmien tarkkuus
11.1.1 Pencil Beam ja Monte Carlo

Taustatietoja

IAEA-TECDOC-1540-julkaisussa kuvattua IAEA:n testipakkausta, joka perustuu Vanselaarin ja
Welleweerdin mittauksiin (katso yleiset viitteet sivulla s. 155), käytettiin Brainlabin Pencil Beam -
säteilykeilan ja Monte Carlon toteuttamisen dosimetrisen tarkkuuden validointiin Brainlab RT
Elements -ohjelmistossa. Testipakkaukseen sisältyy neljä erilaista säteilykeilaenergiaa. Co-60-
testejä ei ole suoritettu, koska Brainlab RT Elements ei tue Co-laitteita. Kolmesta
lineaarikiihdyttimen jäljellä olevasta energiasta (6, 10 ja 18 MV) käytettiin matalinta ja korkeinta
energiaa. Vanselaarin ja Welleweerdin mukaan 6 MV (laatuindeksi QI = 0,676) -data mitattiin
Elekta SL 15 -lineaarikiihdyttimellä ja 18 MV (QI = 0,770) Elekta SL 20 -kiihdyttimellä. Siksi
molemmat datajoukot on mallinnettu käyttämällä Elekta MLCi Standard MLC:tä ja 40 liuskaparia,
joissa kunkin liuskan leveys on 1 cm.

Määritelmiä

Poikkeama yksittäiselle annospisteelle avoimen säteilykeilan sisällä lasketaan seuraavasti
(Dcalc – Dmeas) * 100 % / Dmeas,
ja seuraavasti
(Dcalc – Dmeas) * 100 % / Dmeas,cax
puolivarjon ulkopuolella olevalle annospisteelle. Luottamusraja määritellään seuraavasti
|keskimääräinen poikkeama| + 1,5 * keskihajonta,
jossa keskihajonta on laskettu poikkeamien geometrisena keskiarvona. Seuraavissa taulukoissa
nähdään tulokset 6 ja 18 MV:lle Pencil Beam -säteilykeilan ja Monte Carlon osalta.

IAEA:n testi 6 MV

Testipakkauksen tulokset 6 MV:n annoslaskelmille:

Testi nro Kuvaus Pencil Beam Monte Carlo

Keskiarvo Luottamusra-
ja Keskiarvo Luottamusra-

ja

1a-c Neliö –0,1 % 1 % +0,1 % 1,6 %

2a-b Suorakaide +0,2 % 2,6 % +0,4 % 2,7 %

3 Lyhyt SSD +0,0 % 0,7 % +0,5 % 1,5 %

6 Etäisyys keskeltä -taso +0,3 % 1,6 % +0,7 % 1,9 %

8a-b Keuhkojen epähomogeeni-
suus –0,2 % 1,7 % –0,1 % 1,2 %

8c Luun epähomogeenisuus –0,5 % 1,4 % +0,2 % 0,9 %

9 Vino tulo +1,0 % 1,6 % +0,6 % 1,6 %

LIITE 1
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Testi nro Kuvaus Pencil Beam Monte Carlo

10a-b Puuttuva kudos +5,8 % 12,6 % +0,3 % 1,5 %

11 Epäsymmetrisesti auki +2,6 % 5,1 % +1,2 % 2,8 %

IAEA:n testi 18 MV

Testipakkauksen tulokset 18 MV:n annoslaskelmille:

Testi nro Kuvaus Pencil Beam Monte Carlo

Keskiarvo Luottamusra-
ja Keskiarvo Luottamusra-

ja

1a-c Neliö +0,0 % 1,6 % +0,9 % 2,3 %

2a-b Suorakaide +0,2 % 2,4 % +1,1 % 2,8 %

3 Lyhyt SSD –0,1 % 3,0 % +1,6 % 2,8 %

6 Etäisyys keskeltä -taso +0,3 % 1,9 % +1,7 % 2,8 %

8a-b Keuhkojen epähomogeeni-
suus –0,3 % 1,3 % +0,2 % 1,1 %

8c Luun epähomogeenisuus +0,2 % 0,8 % +0,3 % 1,2 %

9 Vino tulo –0,1 % 1,8 % +0,1 % 1,7 %

10a-b Puuttuva kudos +4,5 % 9,7 % +0,8 % 1,8 %

11 Epäsymmetrisesti auki +0,9 % 2,1 % +0,2 % 1,6 %

Annosalgoritmien tarkkuus
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11.2 Annosalgoritmien rajoitukset

Taustatietoja

Brainlabin sädehoidon suunnitteluohjelmisto laskee kliinisesti toivottavissa rajoissa olevan
annoksen, jos sitä käytetään tietojen mukaisesti ja niin, että parametriasetukset on mukautettu
vastaaviin hoito-olosuhteisiin. Jos nämä olosuhteet ovat lähellä algoritmien rajoja, on oltava
erityisen huolellinen. Esimerkiksi jos potilaiden hoitoon käytetään erittäin pieniä MLC:n
kenttäkokoja. ”Erittäin pienellä” tarkoitetaan, että kenttäkoko on:
• yhden tai kahden liuskan leveyden kokoluokkaa
• taulukoitujen arvojen mitatun alueen ulkopuolella (esim. tuotto- tai sirontakertoimet ja

syvyysannostaulukot)
• lähellä Pencil Beam -ytimen resoluutiota
• lähellä Monte Carlo -annoslaskentahilan paikkaerotuskykyä
• lähellä kolmiulotteisen annoshilan paikkaerotuskykyä tai
• lähellä ponttiliitoksen liuskan rakenteen ja pyöristettyjen liuskan päiden radiologisia

korjausparametrejä
Käytettäessä näiden ehtojen epäasianmukaisia yhdistelmiä annos saatetaan laskea yleisesti
hyväksyttyjä standardeja alemmalla tarkkuudella. Jos käyttäjä ei tunnista tätä suositellun
hoitosuunnitelman laadunvarmistuksen avulla, tällaisen hoitosuunnitelman säteily saattaa johtaa
potilaan vakavaan vammautumiseen ja/tai epäonnistuneeseen hoitoon.

Ekstrapolointi taulukoitujen arvojen alueen ulkopuolella

Brainlabin Pencil Beam -algoritmi perustuu taulukoituihin syvyysannosarvoihin, tuottokertoimiin
(sirontakertoimet) ja off-axis-profiileihin (säteen kertoimet). Taulukoista saadut mielivaltaiset arvot
interpoloidaan vastaavasti. Jos taulukoitujen arvojen alue ylitetään, on tehtävä eräitä arvioita, jotta
ekstrapoloidut annosarvot voidaan näyttää. Ekstrapoloitujen arvojen tarkkuus alenee, ja se on
tarkistettava ennen hoitoa.

Laskentahilojen resoluutio

Samoin kuin muissa hoidonsuunnittelujärjestelmissä, myös Brainlab RT Elements -
hoidonsuunnitteluohjelmistossa käytetään useita laskentahilan resoluutioita, jotka ovat olennaisia
annoslaskennan kannalta (lisensoitujen ominaisuuksien ja TPS-version mukaan):
• Pencil Beam -ytimen resoluutio
• Monte Carlo -laskentahilan resoluutio
• Kolmiulotteinen annoshilan resoluutio.

Laskentahilan resoluution on yleensä oltava riittävän tarkka, jotta sillä voidaan kuvata
annosjakauman tärkeimpiä ominaisuuksia.
Sivu 152 esittää esimerkin erittäin pienen säteilytyskentän annosprofiilista, jossa on näytteitä vain
kahdesta hilaelementistä MLC:n nimellisen reunan sisäpuolella. Tämän seurauksena huipun
amplitudia ja puolivarjoa ei voida esittää hyväksyttävällä tarkkuudella. Radiologiset korjaukset,
kuten ponttiliitoksen siirtymä (vihreä katkoviiva), lisäävät tätä vaikutusta.
Erittäin pienen säteilytyskentän annosprofiili:
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Kuva 28  

Ulompi pystysuora viiva (oranssi katkoviiva) edustaa MLC:n nimellistä reunaa, kun taas sisempi
pystysuora viiva (vihreä katkoviiva) näyttää radiologisen kentän koon (50 %:n isodoositason
asema). Punaiset palkit edustavat MLC:n nimellisen reunan sisäpuolella olevaa vain kahdella
hilaelementillä varustettua profiilia.
Jotta voidaan välttää lasketun ja todellisen annosjakauman väliset kohtuuttomat erot, kenttäkoon
on oltava vähintään nelinkertainen hilan resoluutioon nähden annoslaskennassa käytettävästä
hilatyypistä riippumatta (kapean säteilykeilan ydin, Monte Carlo tai 3D-annoksen tilavuus).
Parannus näytetään kaaviona alla olevassa kuvassa. Brainlab suosittelee, että laskentahilan
resoluutio otetaan aina huomioon.
Sama profiili kuin yllä. Nyt näytteitä on neljästä hilaelementistä MLC:n nimellisen reunan
sisäpuolella:

Kuva 29  

Primaarikollimaattorin vaikutus

Varoitus
Pencil Beam -annosalgoritmit ja Monte Carlo -annosalgoritmit eivät nimenomaisesti
mallinna primaarikollimaattoria (ei saa sekoittaa primaarisiin rajaimiin). Näin ollen
annoslaskennan tarkkuus voi heikentyä voimakkaasti säteilykentän keskiakselista etäällä
olevissa kulmissa, joita suojataan primaarikollimaattorilla (esim. Varian-lineaarikiihdytin
220 mm:n isosentrisen säteen ulkopuolella). On suoritettava riippumaton laadunvarmistus,
jos kyseisiä alueita aiotaan käyttää kohteen säteilyttämiseen.

Annosalgoritmien rajoitukset
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12 LIITE 2
12.1 Lineaarikiihdyttimen energia

Lineaarikiihdyttimen nimellinen energia

Seuraavassa taulukossa nähdään yleisimmät fotonienergiat. Brainlabin annosalgoritmien, Pencil
Beam ja Monte Carlo, tiedot julkistetaan säteilykeilan laatuindekseille (Beam Quality Indices)
välillä QI = 0,61 – QI = 0,80. Seuraavassa taulukossa nähdään tähän liittyvä lineaarikiihdyttimen
nimellinen energia.

Kuva 30  

Lähde: British Journal of Radiology - Supplement 25, "Central Axis Depth Dose Data for Use in
Radiotherapy: 1996"
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Lineaarikiihdyttimen energia
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