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1 INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Dane kontaktowe

Pomoc techniczna

Jeśli instrukcja nie zawiera wymaganych informacji lub jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania bądź
problemy, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab:

Region Telefon i faks E-mail

Stany Zjednoczone, Kanada,
Ameryka Środkowa i Południo-
wa

Tel.: +1 800 597 5911
Faks: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazylia Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Wielka Brytania Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Hiszpania Tel.: +34 900 649 115

Francja i regiony francuskoję-
zyczne Tel.: +33 800 676 030

Afryka, Azja, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Faks: +49 89 991568 811

Japonia
Tel.: +81 3 3769 6900
Faks: +81 3 3769 6901

Informacja zwrotna

Mimo dokładnego sprawdzenia niniejsza instrukcja obsługi może zawierać błędy. W razie uwag w
kwestii ulepszeń prosimy o kontakt pod adresem user.guides@brainlab.com.

Producent

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Niemcy
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1.2 Informacje prawne

Prawa autorskie

Niniejsza instrukcja zawiera informacje zastrzeżone prawem autorskim. Powielanie i tłumaczenie
jakiegokolwiek fragmentu niniejszej instrukcji bez pisemnego zezwolenia firmy Brainlab jest
zabronione.

Znaki towarowe firmy Brainlab

• Brainlab® jest znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub USA.

Znaki towarowe innych firm

• Dosimetry-PRO® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy VIDAR Systems
Corporation.

• Kodak® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Eastman Kodak Company.
• Microsoft® i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

Informacje dotyczące patentów

Ten produkt może być objęty jednym lub większą liczbą patentów bądź zgłoszeń patentowych.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: www.brainlab.com/patent.

Znak CE

• Etykieta CE wskazuje, że produkt firmy Brainlab jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami Dyrektywy Rady Europy dotyczącej wyrobów medycznych
(93/42/EEC) (MDD).

• Zgodnie z zasadami określonymi przez MDD klasyfikacja produktu Brainlab
została określona w odpowiedniej instrukcji obsługi oprogramowania.

Sprzedaż w USA

Prawo federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie dla
lekarzy lub na ich zamówienie.

Informacje prawne
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1.3 Symbole

Ostrzeżenia

Ostrzeżenie
Ostrzeżenia są oznaczane trójkątnymi symbolami ostrzegawczymi. Ostrzegają o poważnym
zagrożeniu, takim jak obrażenia ciała, zgon lub inne poważne skutki związane z używaniem
lub nieprawidłowym używaniem urządzenia.

Przestrogi

Przestrogi są oznaczone okrągłym symbolem ostrzegawczym. Zawierają ważne informacje
dotyczące nieprawidłowej pracy urządzenia, jego awarii, uszkodzenia urządzenia lub
mienia.

Uwagi

UWAGA: Uwagi wyróżniono kursywą. Zawierają one dodatkowe użyteczne wskazówki. 
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1.4 Korzystanie z systemu

Cel i adresaci

• Instrukcja zawiera informacje ogólne i odniesienia do fizyki medycznej wymagane do
prawidłowej obsługi oprogramowania do planowania leczenia w radioterapii produkcji firmy
Brainlab.

• Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla wszystkich członków zespołu klinicznego
obsługujących oprogramowanie do planowania leczenia w radioterapii produkcji firmy Brainlab,
a w szczególności dla fizyków medycznych.

• Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i z
oprogramowaniem.

Profil operatora

Ostrzeżenie
Oprogramowanie do planowania leczenia firmy Brainlab i akcesoria mogą być obsługiwane
wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów medycznych.

Weryfikacja wiarygodności

Ostrzeżenie
Przed leczeniem pacjenta należy sprawdzić wiarygodność wszystkich danych
wprowadzonych do aplikacji do planowania leczenia firmy Brainlab i wszystkich informacji
otrzymanych jako dane wyjściowe z aplikacji do planowania leczenia firmy Brainlab.

Zgodność

Ostrzeżenie
Z oprogramowaniem do planowania leczenia firmy Brainlab mogą być używane wyłącznie
urządzenia medyczne i części wymienne wskazane przez firmę Brainlab. Użycie
niezatwierdzonych urządzeń lub części wymiennych może negatywnie wpływać na
bezpieczeństwo i/lub wydajność oprogramowania do planowania leczenia firmy Brainlab
oraz spowodować narażenie bezpieczeństwa pacjenta, użytkownika i/lub środowiska.

Dostępne funkcje

Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące różnych algorytmów i wspieranych funkcji
sprzętowych. W zależności od zakupionej licencji, wersji oprogramowania i krajowych wymagań
prawnych niektóre z tych algorytmów lub funkcji mogą nie być dostępne.

Dalsze informacje

Więcej informacji dotyczących przeznaczenia oprogramowania do planowania leczenia w
radioterapii produkcji firmy Brainlab i pozostałych zagadnień podano w odpowiedniej instrukcji
obsługi oprogramowania Brainlab RT Elements.

Korzystanie z systemu
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1.5 Szkolenie i dokumentacja

Szkolenie Brainlab

W celu zapewnienia bezpiecznego i właściwego użytkowania systemu firma Brainlab zaleca, by
przed rozpoczęciem użytkowania aplikacji do planowania leczenia firmy Brainlab wszyscy jej
użytkownicy uczestniczyli w programie szczegółowego szkolenia prowadzonego przez
przedstawiciela firmy Brainlab.

Odpowiedzialność

Ostrzeżenie
Aplikacje do planowania leczenia firmy Brainlab są przeznaczone wyłącznie do
zapewnienia dodatkowej pomocy personelowi medycznemu. Aplikacje nie zastępują
doświadczenia użytkownika ani nie zwalniają użytkownika z odpowiedzialności podczas
użytkowania.

Ostrzeżenie
Należy upewnić się, że osoby upoważnione do prowadzenia procesów planowania leczenia
są przeszkolone odpowiednio do wykonywanych funkcji.

Czytanie instrukcji obsługi

Pomyślność i bezpieczeństwo leczenia z wykorzystaniem oprogramowania do planowania
leczenia firmy Brainlab wymaga rozważnego planowania proceduralnego.
Dlatego też jest ważne, aby wszyscy użytkownicy oprogramowania:
• uważnie przeczytali odpowiednie instrukcje przed użyciem oprogramowania,
• mieli stały dostęp do instrukcji.

Dostępne instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi Treść

Instrukcja obsługi oprogra-
mowania Physics Admini-
stration

Szczegółowe instrukcje dotyczące użycia aplikacji Physics Ad-
ministration.

Instrukcje obsługi oprogramo-
wania

Szczegółowe instrukcje dotyczące stosowania oprogramowania
Brainlab Elements.

INFORMACJE OGÓLNE
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2 INFORMACJE
PODSTAWOWE

2.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa użytkowania systemu

Niniejszy rozdział zawiera ważne informacje, których uwzględnienie jest konieczne dla
bezpiecznej i skutecznej pracy systemu planowania leczenia.
Należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją obsługi oprogramowania Brainlab Elements i
instrukcją obsługi oprogramowania Physics Administration.

Ostrzeżenie
Użytkownik jest odpowiedzialny za wprowadzenie kompleksowego programu zapewnienia
jakości umożliwiającego wykrywanie błędów, ograniczeń lub niedokładności systemów
planowania leczenia i realizacji leczenia. Więcej informacji podano w rozdziale dotyczącym
zapewniania jakości w niniejszej instrukcji zawierającej informacje techniczne.

Ostrzeżenie
Pomiar dokładności absolutnej systemu planowania leczenia firmy Brainlab w połączeniu z
używanym systemem realizacji leczenia należy wykonać, używając fantomów. Zmierzoną
dokładność należy uwzględnić podczas konfigurowania parametrów planu w celu
zapewnienia dokładnej realizacji leczenia.

Ostrzeżenie
Upewnić się, że plan leczenia danego pacjenta został poprawnie zrealizowany. W
przypadku każdego planu leczenia zaleca się przeprowadzenie weryfikacji z użyciem
fantomu przy zastosowaniu dokładnie takich samych ustawień parametrów, jakie będą
używane podczas rzeczywistego leczenia pacjenta.

Ostrzeżenie
Aby zapewnić spójność parametrów pozycjonowania i parametrów terapeutycznych w
przypadku stosowania kilku systemów planowania leczenia, wszystkie ostateczne
parametry pozycjonowania i parametry terapeutyczne muszą być podane przez ten sam
system planowania leczenia. Na przykład jeśli informacje z Brainlab RT Elements są
wykorzystywane bezpośrednio do pozycjonowania pacjenta, wówczas także odpowiedni
plan leczenia musi pochodzić z oprogramowania Brainlab RT Elements i ten plan leczenia
nie może być modyfikowany za pomocą żadnego innego systemu planowania leczenia.

Ostrzeżenie
Terapie stereotaktyczne, takie jak radiochirurgia stereotaktyczna (SRS, stereotactic
radiosurgery), związane są z bardzo wysoką mocą dawki oraz wysokimi dawkami na frakcję
i zwykle planuje się je ze zmniejszonymi marginesami objętości tarczowej. Dlatego
konieczne jest stosowanie dodatkowych środków bezpieczeństwa podczas planowania
leczenia, przesyłania planu i realizacji leczenia. Zdecydowanie zalecane jest wykonanie
dodatkowych czynności związanych z zapewnianiem jakości przed wykonaniem każdej
procedury stereotaktycznego leczenia pacjenta.
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Ostrzeżenie
Ogólnie rzecz biorąc, system nie służy do leczenia pacjenta z wykorzystaniem planu, w
którym szczęki główne blokują szczelinę kolimatora MLC. Jedynym wyjątkiem jest MLC
Agility firmy Elekta ze względu na zachowanie typu „guard leaves” i funkcję Jaw Tracking
(wykrywania szczęk). W planach leczenia dla MLC Agility firmy Elekta szczęki zachodzą na
pole MLC. Aby użyć MLC Agility firmy Elekta, należy wykonać dodatkowe pomiary danych
wiązki określone w Instrukcji zawierającej informacje techniczne Fizyka Brainlab.

Ostrzeżenie
Wszystkie raporty planu leczenia muszą być zatwierdzone przez wykwalifikowanego
specjalistę przed użyciem tych danych w celach leczenia radioterapeutycznego.

Ostrzeżenie
Brainlab zaleca używanie raportów planu leczenia do weryfikacji bezpośrednio w systemie
realizacji leczenia wszystkich parametrów leczenia w tym między innymi rozmiaru i pozycji
kolimatora, specyfikacji kątów urządzenia i dawki.

Ostrzeżenie
Przed przystąpieniem do leczenia pacjenta użytkownik musi wykonać pełny odbiór
systemu, weryfikację i walidację systemu planowania leczenia, w tym profili urządzenia.

Ostrzeżenie
W przypadku każdego planu leczenia pacjenta użytkownik musi potwierdzić, że
zaplanowana konfiguracja akceleratora liniowego jest prawidłowo przesłana i zastosowana
na akceleratorze liniowym. Ta weryfikacja obejmuje między innymi (ale nie wyłącznie) tryb
filtra spłaszczającego i konfiguracje wyposażenia dodatkowego.

Ostrzeżenie
Należy zawsze pamiętać, że jakość danych wyjściowych zależy w sposób krytyczny od
jakości danych wejściowych. Wszelkie nieprawidłowości lub wątpliwości dotyczące
wprowadzanych danych lub jakiekolwiek inne kwestie problematyczne dotyczące
identyfikacji lub jakości należy dokładnie sprawdzić przed wykorzystaniem takich danych.

Ostrzeżenie
Należy się upewnić, że urządzenia do obrazowania (np. tomograf) są prawidłowo
skonfigurowane i skalibrowane. Należy regularnie sprawdzać kalibrację, przeprowadzając
testy obrazowania i testy weryfikujące z użyciem fantomów.

Ostrzeżenie
Należy sprawdzać dokładność wyników modelu zewnętrznego konturu i modelu
tkankowego wykorzystywanego do obliczeń dawki. Cały obszar poddawany leczeniu musi
znajdować się wewnątrz konturu.

Ostrzeżenie
Należy upewnić się, że podczas całego procesu planowania używany jest prawidłowy
zestaw danych pacjenta. Dane pacjenta są wyświetlane na głównym ekranie systemu
planowania leczenia firmy Brainlab.

Ostrzeżenie
Zawsze należy się upewnić, że system realizacji leczenia używany do leczenia pacjenta jest
taki sam, jak ustalono w trakcie procesu planowania, tj. że profil wybranego urządzenia
odpowiada urządzeniu terapeutycznemu.

Ostrzeżenie
Przed rozpoczęciem leczenia należy upewnić się, że wszystkie akcesoria terapeutyczne, jak
zawieszenie stożka kolimatora i stożek kolimatora w rozmiarze odpowiadającym
rozmiarowi w planie leczenia, zostały prawidłowo zainstalowane na drodze wiązki. Systemy
realizacji leczenia mogą nie zapewniać blokady wiązki w przypadku braku lub użycia

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
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nieprawidłowych akcesoriów. Należy zapoznać się także z dokumentacją dostarczoną z
akcesoriami.

Ostrzeżenie
Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie w sali zabiegowej przed rozpoczęciem
leczenia, że wybrane kąty gantry i stołu terapeutycznego można zastosować do
przeprowadzenia leczenia, nie powodując obrażeń ciała pacjentów czy uszkodzenia
sprzętu, takiego jak na przykład system realizacji leczenia.

Ostrzeżenie
Przed rozpoczęciem leczenia zaleca się weryfikację i potwierdzenie ułożenia pacjenta za
pomocą odpowiedniej metody weryfikacji jego pozycji. Można wygenerować plany próbne
przy użyciu fantomów, aby przetestować dokładność metody weryfikacji rzeczywistej
pozycji pacjenta.

Ostrzeżenie
Należy upewnić się, że system planowania leczenia firmy Brainlab jest poprawnie
skonfigurowany oraz że konfiguracja odzwierciedla parametry systemu realizacji leczenia.
Te parametry obejmują między innymi (ale nie tylko) konwencję skali akceleratora
liniowego, ograniczenia mechaniczne lub parametry dozymetryczne, takie jak energia
akceleratora liniowego lub tryby fluencji jak SRS i FFF (Flattening-Filter Free, bez filtra
spłaszczającego).

Ostrzeżenie
Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że konfiguracje urządzenia w różnych
lokalizacjach pozostają zsynchronizowane przez cały czas (np. system planowania
leczenia, system Record and Verify i system realizacji leczenia). Nieprawidłowa
konfiguracja urządzenia używanego do planowania i realizacji leczenia może doprowadzić
do niezamierzonej realizacji leczenia lub przerwania procedury klinicznej.

Ostrzeżenie
Firma Brainlab zapewnia aktualne instrukcje wykonania pomiaru. Należy upewnić się, że
podczas akwizycji danych wiązki stosuje się najnowszą instrukcję przeprowadzania
pomiarów. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się ze specjalistą ds. pomocy
technicznej firmy Brainlab.

Ostrzeżenie
Należy upewnić się, że posiadane pomiary danych wiązki są aktualne i że algorytmy dawek
są właściwie skonfigurowane i skalibrowane. Należy regularnie sprawdzać konfigurację i
kalibrację za pomocą pomiarów z wykorzystaniem fantomów.

Ostrzeżenie
W przypadku gdy co najmniej jeden z komponentów systemu realizacji leczenia zostanie
poddany modyfikacji, wymianie lub ponownej kalibracji, konieczne jest przeprowadzenie
ponownej walidacji systemu planowania leczenia, łącznie z systemem realizacji leczenia,
zgodnie z przyjętymi w danej placówce procedurami zapewniania jakości. Jeśli
zmodyfikowano komponenty, które wpływają na parametry dozymetryczne systemu,
wówczas pomiary danych wiązki należy powtórzyć, a skorygowane dane należy
wprowadzić do systemu, korzystając z narzędzia Physics Administration.

Ostrzeżenie
Wstępnie zainstalowane sterowniki itp. należy zmieniać tylko, jeśli jest to absolutnie
koniecznie. W przypadku aktualizacji sterownika, aktualizacji skanera antywirusowego lub
podobnych aktualizacji należy się upewnić, że system planowania leczenia firmy Brainlab
pracuje bez zmian. Ponowna walidacja oprogramowania jest stanowczo zalecana.

Ostrzeżenie
Należy dokładnie przestrzegać specyfikacji i zaleceń dostarczonych przez producenta
sprzętu dozymetrycznego. W szczególności wszystkie detektory dawki mają wyraźnie
określony zakres wielkości pól, do jakich można te detektory stosować. Stosowanie
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urządzeń dozymetrycznych w warunkach poza zakresem ich specyfikacji lub w
niewłaściwy sposób może prowadzić do błędnego obliczenia dawki.

Ostrzeżenie
Dane wiązki Brainlab (np. Novalis Tx) zainstalowane podczas odbioru systemu służą
wyłącznie do testowania i nie są odpowiednie do użytku klinicznego.

Ostrzeżenie
W przypadku przesyłania danych pomiarowych firmie Brainlab dotyczą ich następujące
kwestie:
• Firma Brainlab nie ma możliwości sprawdzenia poprawności jakichkolwiek danych

otrzymanych od użytkownika lub zwróconych użytkownikowi.
• Wszelkie informacje zwrotne lub zalecenia przekazywane przez firmę Brainlab na

podstawie otrzymanych danych zależą od poprawności samych danych.
• Przetworzenie otrzymanych danych przez firmę Brainlab i zwrócenie ich użytkownikowi

nie zapewnia prawidłowości danych przekazywanych użytkownikowi.
Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za:
- Weryfikację poprawności danych otrzymanych od firmy Brainlab
- Weryfikację poprawności wszelkich informacji zwrotnych lub zaleceń otrzymanych od

firmy Brainlab
- Zatwierdzenie bezpieczeństwa i efektywności danych zwracanych przez firmę

Brainlab przed przeprowadzeniem leczenia jakiegokolwiek pacjenta
• Fakt możliwości przetworzenia przez firmę Brainlab pewnych danych pozostaje bez

wpływu na ogólną odpowiedzialność użytkownika związaną ze sprawdzeniem
prawidłowości końcowego profilu wiązki.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
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2.2 Konfiguracja pola terapeutycznego

Wzrost dawki na skórę

Jeśli promieniowanie jest skierowane na litą warstwę włókna węglowego, następuje tłumienie i
zwiększenie dawki promieniowania. 
• Efekty te można zaobserwować w przypadku wszystkich blatów stołów i wkładek

zaprojektowanych w technologii warstwowej oraz akcesoriów unieruchamiających z panelami z
litą warstwą włókna węglowego.

• Efekty te występują z powodu wysokiej gęstości włókna węglowego i mogą być różne (np. w
zależności od energii wiązki i kąta przechodzenia promieniowania przez blat stołu).

Porównanie wzrostu dawki

Aby zilustrować wpływ używanego blatu stołu na dawkę pacjenta, w poniższym przykładzie
porównano wzrost dawki i tłumienie dawki w fantomie wodnym, gdy leczenie jest prowadzone z
użyciem produkowanego przez firmę Brainlab Imaging Couch Top i gdy stół nie jest używany.
Porównanie wzrostu dawki przy energii 6 MV (obliczenia Monte Carlo):

①

②

Rysunek 1  

Omówienie wykresu przedstawiającego wzrost dawki

Na powyższym rysunku blat stołu rozpoczyna się w pozycji 0,1 cm i jest pokryty warstwą włókna
węglowego o grubości 0,2 cm. Kolejną warstwę stanowi pianka z tworzywa sztucznego o grubości
4,5 cm, następnie ponownie zastosowano warstwę włókna węglowego o grubości 0,2 cm.
Warstwa wody imitująca tkanki pacjenta zaczyna się na głębokości 5 cm.
• Krzywa czerwona ① przedstawia dawkę głębokościową dla danej liczby jednostek

monitorowych w fantomie wodnym, gdy nie jest używany blat stołu.
• Krzywa niebieska ② przedstawia dawkę głębokościową dla takiej samej liczby jednostek

monitorowych w fantomie wodnym, gdy używany jest Imaging Couch Top produkowany przez
firmę Brainlab.

• Obie krzywe zostały obliczone z użyciem algorytmu Monte Carlo dla wiązki fotonów o energii 6
MV.

Należy zauważyć, że krzywa niebieska ② wskazuje wzrost dawki (dawki na skórę), gdy wiązka
dochodzi do fantomu wodnego imitującego pacjenta. Jest to spowodowane dużą liczbą
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elektronów wtórnych, generowanych w następstwie względnie wysokiej gęstości włókna
węglowego. Elektrony te uderzają w powierzchnię skóry, co skutkuje zwiększeniem dawki.

Weryfikacja

Ponieważ w większości aplikacji do planowania leczenia w radioterapii założono, że między
akceleratorem liniowym a powierzchnią skóry znajduje się wyłącznie powietrze, nie można za ich
pomocą modelować efektów opisanych wyżej, ani uwzględniać ich w procesie planowania
leczenia. Z tego względu opisane wyżej efekty należy zweryfikować doświadczalnie,
przeprowadzając odpowiednie pomiary, np. używając fantomu z płytami PMMA. Wyniki dotyczące
tłumienia i wzrostu dawki uzyskane w takim eksperymencie muszą być uwzględnione podczas
planowania leczenia.
W aplikacji Brainlab Elements blat stołu można wybrać podczas segmentacji powierzchni, zatem
efekty takie jak tłumienie i wzrost dawki mogą zostać uwzględnione podczas planowania leczenia.

Ostrzeżenie
Należy unikać tylnokanałowego leczenia pacjentów, gdy promieniowanie jest odbijane
przez blat stołu. Jeśli nie można tego uniknąć, podczas obliczania dawki należy uwzględnić
model blatu stołu. Jeśli nie zostanie on uwzględniony, należy pamiętać, że obliczony
rozkład dawki nie uwzględnia dodatkowego tłumienia lub wzrostu dawki na skórę w pobliżu
blatu stołu. W przypadku tych współczynników obliczanie dawki należy skorygować
ręcznie.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Niedokładne określenie powierzchni skóry z powodu niewystarczających lub
niekompletnych danych obrazu może spowodować nieprawidłowe obliczenia głębokości
równoważnikowej. Z tego względu, obszar wejścia każdej wiązki lub łuku należy
zweryfikować w aplikacji do planowania leczenia za pomocą otrzymanego widoku
głębokości.

Konfiguracja pola terapeutycznego
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2.2.1 Wyciek promieniowania spowodowany obecnością odstępu pomiędzy
zamkniętymi listkami MLC

Informacje ogólne

Plany leczenia dla MLC zwykle zawierają zamknięte pary listków. W idealnym przypadku przez
mały odstęp między końcówkami zamkniętych listków nie powinna być podawana żadna dawka.
Jednak w zależności od budowy końcówek listków MLC z przyczyn technicznych nie można
uniknąć powstania pewnego wycieku promieniowania, chyba że odstęp między listkami jest
przykryty przez szczęki akceleratora liniowego lub inne dodatkowe urządzenie kolimujące.

Ilustracja

Na diagramie przedstawiono zamkniętą parę listków MLC, dla której odstęp między listkami nie
jest zakryty, w porównaniu do pary, gdzie odstęp jest zakryty przez szczęki akceleratora
liniowego:

①

②

③④

Rysunek 2  

Nr Komponent

① Położenie szczęk akceleratora liniowego

② Zamknięta para listków kolimatora mMLC

③ Uzyskiwana dawka

④ Dawka związana z wyciekiem

Aby uniknąć podania pacjentowi niepożądanej dawki związanej z wyciekiem promieniowania,
bardzo ważne jest, aby odstęp między zamkniętymi parami listków był zawsze całkowicie
przesłonięty szczękami akceleratora liniowego.
W przypadku niektórych kombinacji akceleratora liniowego i MLC przesłonięcie odstępów między
zamkniętymi listkami jest technicznie niemożliwe. Jednak ponieważ algorytmy dawki pozwalają
przewidzieć wyciek promieniowania przez odstępy między zamkniętymi listkami, możliwa jest
weryfikacja wpływu dodatkowej dawki promieniowania na leczenie pacjenta.

Szczegóły

Pomiędzy przeciwległymi końcówkami listków w zamkniętych parach znajduje się mały obszar z
mniejszym ekranowaniem promieniowania. Wynika to z technicznej budowy kolimatora MLC, tj. z
kształtu końcówek listka i małego odstępu pozostającego między listkami.
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Jeśli odstęp między listkami nie zostanie przykryty, na przykład szczękami akceleratora liniowego,
może dochodzić do wycieku promieniowania przez ten odstęp. Wielkość dawki wycieku
promieniowania zależy od systemu podawania wiązki, a przede wszystkim od danego planu
leczenia. W szczególności plany ze złożonymi sekwencjami listków mogą skutkować znaczną
dawką wycieku w porównaniu z zaplanowaną dawką terapeutyczną.
Dawka wycieku dla planu leczenia może być określona na podstawie pomiarów z użyciem
fantomu za pomocą odpowiedniego sprzętu, takiego jak klisza czuła na promieniowanie.
Należy pamiętać, że szczęki akceleratorów liniowych także podlegają niepewnościom
pozycjonowania mechanicznego. Należy koniecznie uwzględnić ograniczenia dokładności
pozycjonowania szczęk akceleratora liniowego podczas określania pozycji szczęk do
zastosowania z kolimatorem MLC. Szczegółowe informacje są podane w instrukcji obsługi i
specyfikacjach danego akceleratora liniowego.
Ze względu na ograniczenia niektórych kolimatorów MLC (takich jak Elekta Agility) listki nie
zawsze muszą być dopasowane do regionu docelowego, a wymagane statyczne odstępy między
listkami nie są całkowicie objęte przez szczęki podstawowe.

Ostrzeżenie
Ze względów technicznych przesunięcie zamkniętych par listków poza szczęki nie zawsze
jest możliwe. Sprawdź dwukrotnie, czy położenie zamkniętych par listków zostało
ustawione poza szczękami. Jeżeli tak nie jest, Państwa obowiązkiem jest podjęcie decyzji,
czy spowodowany tym wyciek dawki jest akceptowalny.

Sposób weryfikacji systemu

Aplikacje Brainlab RT Elements zapewniają funkcję, która podczas planowania leczenia
automatycznie umieszcza odstęp między zamkniętymi listkami za szczękami akceleratora
liniowego. W celu weryfikacji prawidłowości konfiguracji systemu należy wykonać czynności
wymienione poniżej.

Krok

1. Przeprowadzić odpowiednie pomiary w celu określenia maksymalnych położeń szczęk
akceleratora liniowego, które nadal całkowicie zakrywają odstęp między listkami MLC, je-
śli listki są zamknięte w maksymalnej odległości od centralnej osi wiązki.

2. Sprawdzić profil urządzenia / profil wiązki za pomocą Physics Administration, aby:
• Upewnić się, że granice ruchu szczęk akceleratora liniowego są mniejsze lub równe

maksymalnemu położeniu szczęk określonemu w etapie 1.
• Upewnić się, że odstęp między listkami dla zamkniętych listków jest automatycznie us-

tawiany za szczękami akceleratora liniowego.
W celu przeprowadzenia tej kontroli lub ustawienia odpowiednich wartości ograniczeń ru-
chu szczęk akceleratora liniowego należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi
w Instrukcji obsługi oprogramowania Physics Administration.

Wyciek promieniowania spowodowany obecnością odstępu pomiędzy zamkniętymi listkami MLC
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2.3 Pomiar małych pól promieniowania

Zalecenia ogólne

Przed rozpoczęciem leczenia stereotaktycznego z zastosowaniem bardzo małych wielkości pól
należy wykonać określone pomiary. Te pomiary muszą się opierać na obowiązujących
międzynarodowych normach dozymetrycznych dla małych pól, w szczególności IAEA TRS-483
(2017). Raport IAEA TRS-483 zawiera międzynarodowy sposób postępowania dotyczący
oznaczania dawki referencyjnej i względnej dla małych pól statycznych stosowanych w
radioterapii wiązką zewnętrzną.
Zakładając, że uśrednianie dawki niejednorodnej w objętości detektora o wysokiej czułości
powoduje redukcję sygnału detektora, można stwierdzić, że wyższe wartości z mniejszych
detektorów są bliższe wartości rzeczywistej. Z tego powodu, prowadząc dozymetrię małego pola,
należy zastosować najmniejszy dostępny detektor (Alfonso et al. 2008, Sauer et al. 2007). W
przypadku pomiarów w osi środkowej, jak pomiar dawki głębokościowej, wartości TPR (tissue
phantom ratio) oraz współczynników rozproszenia/wyjścia, wymiary detektora powinny być
znacznie mniejsze niż wielkość pola.

Sposób postępowania

Przy wyborze i obsłudze wymaganego sprzętu dozymetrycznego należy zachować szczególną
ostrożność. Dla małych wielkości pól szczególnie ważne jest prawidłowe wyrównanie fantomu
wodnego i kierunku ruchu detektora względem osi wiązki i środka wiązki (patrz np. IAEA
TRS-483). Nawet jeśli wielkość detektora jest odpowiednia dla pomiarów prowadzonych dla
małych pól, dokładne korekcje czułości (np. zależność sygnału detektora od energii lub efekty
perturbacji fluencji) muszą być stosowane zgodnie ze specyfikacjami dostarczonymi przez
producenta detektora.
Tabele 23 do 27 IAEA TRS-483 zawierają współczynniki korekcji wyjścia pola dla wielu różnych
typów detektorów od różnych dostawców. Te współczynniki korekcji (jeśli są dostępne) należy
stosować podczas oznaczania współczynnika rozproszenia/wyjścia. Przed przesłaniem danych
pomiarowych do firmy Brainlab należy wskazać w szablonie programu Excel lub przy
zastosowaniu trybu Raw Data narzędzia Physics Administration, czy współczynniki
rozproszenia/wyjścia są korygowane zgodnie z IAEA TRS-483, czy też nie. Instrukcje można
znaleźć w szablonie programu Excel i w Instrukcji obsługi oprogramowania Physics
Administration.
Podczas korygowania współczynników rozproszenia/wyjścia zgodnie z IAEA TRS-483 należy
również uwzględnić niepewności współczynnika korekcji podane w raporcie (patrz tabela 37 IAEA
TRS-483). Te niepewności mają różną wartość w różnych grupach detektorów i są uzależnione od
wielkości pola.
Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć w odpowiednich publikacjach (np.,
Das, et al. 2008, IPEM Report Number 103 2010 lub Wuerfel 2013). Jeśli istnieje taka możliwość,
należy przestrzegać sposobu postępowania opisanego w raporcie IAEA TRS-483.

Zapewnienie dokładności

Jeśli podczas leczenia stosowane są małe wielkości pól, profil dawki wskaże tylko wąski obszar
plateau lub w ogóle obszar plateau nie będzie uwzględniony. Przy zbyt dużej czułości detektora
zmierzona dawka będzie niższa niż dawka rzeczywista, co spowoduje podanie zbyt dużej dawki
promieniowania. Użycie nieprawidłowej czułości jest głównym czynnikiem wpływającym na
niedokładność pomiarów dawki.

Ostrzeżenie
Należy ściśle przestrzegać specyfikacji i zaleceń dostarczonych przez producenta sprzętu
dozymetrycznego. W szczególności detektory dawki mają wyraźnie określony zakres
wielkości pól, dla których mogą być używane. Użycie detektora dawki w zastosowaniu, do
którego detektor nie jest przeznaczony, lub gdy detektor znajduje się w nieprawidłowej
orientacji, może spowodować nieprawidłowe obliczenie dawki.

INFORMACJE PODSTAWOWE
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Ostrzeżenie
Pomiar dawki dla małych pól promieniowania (wielkość pola mniejsza niż 30 × 30 mm2)
musi być przeprowadzony za pomocą sprzętu dostosowanego do takich wielkości pól.

Ostrzeżenie
W przypadku kolimatorów MLC o względnie dużym minimalnym wymaganym odstępie
między listkami nie należy ustalać planów leczenia dla bardzo małych lub wąskich
obiektów docelowych.

Pomiar małych pól promieniowania
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2.4 Metody pomiaru danych wiązki

Pomiar danych wiązki

Dane wiązki można mierzyć w następujący sposób:

Metoda Patrz

Pencil Beam
Tryb surowych danych w narzędziu Physics Ad-
ministration Strona 25

Metoda szablonu Excel (opcjonalnie) Strona 28

Monte Carlo Tryb surowych danych w narzędziu Physics Ad-
ministration Strona 119

INFORMACJE PODSTAWOWE
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2.4.1 Tryb surowych danych w narzędziu Physics Administration

Informacje ogólne

Tryb Raw Data w narzędziu Physics Administration umożliwia wprowadzenie zmierzonych
danych wiązki przed ich przetwarzaniem. Tryb Raw Data nie wymaga gromadzenia danych w
szablonach programu Excel.
Przy użyciu narzędzia Physics Administration dane nieprzetworzone można przekonwertować
na profile wiązki, które mogą być następnie używane z profilami urządzenia w procesie
planowania leczenia.
Dostępne są tryby Raw Data dla danych pomiarowych Pencil Beam i Monte Carlo. Szczegóły
dotyczące stosowania trybu Raw Data dostępne są w Instrukcji obsługi oprogramowania
Physics Administration.
Do zbierania i przetwarzania danych wiązki Pencil Beam aplikacji RT Elements zalecane jest
stosowanie trybu Raw Data narzędzia Physics Administration. Stosowanie metody szablonu
Excel (patrz str. 28) jest opcjonalne.
Nie ma możliwości mieszanego zastosowania obu metod. Dla określonego kolimatora MLC i
energii wszystkie dane Pencil Beam należy zbierać, stosując metodę surowych danych lub
metodę szablonu Excel.

Tryb surowych danych w narzędziu Physics Administration
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2.4.2 Tryb surowych danych Pencil Beam

Informacje ogólne

Niżej podano różnice między trybem Raw Data Pencil Beam a trybem wykorzystującym szablony
programu Excel:
• Profile dawek głębokościowych mogą mieć indywidualne wartości współrzędnych głębokości

dla każdej wielkości pola.
• Profile diagonalne mogą mieć indywidualne wartości współrzędnych promienia dla każdej

głębokości.
• Profile diagonalne muszą być przetwarzane z użyciem narzędzia Physics Administration,

aby uzyskać współczynniki radialne.
• Profile poprzeczne mogą mieć indywidualne wartości współrzędnych dla każdej głębokości.
• Profile poprzeczne muszą być przetwarzane z użyciem narzędzia Physics Administration w

celu określenia korekcji funkcji źródłowej i parametrów przesunięcia radiologicznego.

Współczynniki rozproszenia (współczynniki wyjścia)

Instrukcja dotycząca konfiguracji pomiarów i schemat postępowania – patrz str. 54. Przed
wprowadzeniem wyników pomiarów w oknie dialogowym Scatter Data należy wprowadzić
odległość źródło-powierzchnia (SSD) i głębokość pomiaru rozproszenia.
Wartości te muszą być takie same jak odległość SSD i głębokość pomiaru w pomiarach
nominalnej mocy wyjściowej akceleratora liniowego. W przeciwnym razie wygenerowanie profilu
wiązki jest niemożliwe.
W razie potrzeby należy dostosować wartości wielkości pól MLC i szczęk w tabeli rozproszenia w
oknie dialogowym i wprowadzić dane rozproszenia.
• W każdym przypadku należy wykonać pomiar dla szarych pól w tabelach macierzy próbnych,

patrz str. 69.
• Białe pola reprezentują kombinacje MLC i szczęk, których nie zaleca się używać z

oprogramowaniem do planowania leczenia w radioterapii firmy Brainlab.
• Z tego powodu nie ma konieczności prowadzenia pomiarów dla większych pól MLC. Zamiast

tego wystarczy wprowadzić ostatnią zmierzoną wartość wymaganą, np. w przypadku
ustawienia szczęk 60 × 60 mm² można używać wartości zmierzonej dla pola MLC o wymiarach
60 × 60 mm² (0,8710, patrz str. 91).

Można również wkleić całą tabelę z danymi rozproszenia, używając przycisku Wklej. W takim
przypadku wielkości pól MLC i szczęk zostają automatycznie dostosowane. Więcej
szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć w Instrukcji obsługi oprogramowania
Physics Administration.

Dynamiczne przesunięcie listków

Instrukcja dotycząca konfiguracji pomiarów i schemat postępowania – patrz str. 64.
Wyniki pomiarów dynamicznego przesunięcia listków należy wprowadzić w oknie dialogowym
Dynamic Leaf Shift w celu wykonania obliczeń.

Nominalna moc wyjściowa akceleratora liniowego i wyciek promieniowania

Instrukcja dotycząca konfiguracji pomiarów i schemat postępowania – patrz str. 48 i str. 51.
Nominalną moc wyjściową akceleratora liniowego należy wprowadzić w oknie dialogowym
Nominal Linac Output w interfejsie Raw Data algorytmu Pencil Beam:

Krok

1. Wprowadzić dane wymagane do kalibracji absolutnej akceleratora liniowego, podając Od-
ległość do powierzchni źródłowej, Głębokość pomiaru, Wielkość pola normalizacji i
Znamionowa moc wyjściowa akceleratora liniowego.

INFORMACJE PODSTAWOWE
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Krok

2. W sekcji Multileaf Background Leakage należy wprowadzić wartości dla pozycji Leaka-
ge for Open Jaws i Leakage for Closed Jaws.

Profil dawki głębokościowej

Instrukcja dotycząca konfiguracji pomiarów i schemat postępowania – patrz str. 52. Profile dawki
głębokościowej mogą być mierzone przy konfiguracji podobnej do pomiarów parametrów PDD
(stałe SSD) lub pomiarów podobnych do TPR (izocentrycznych).
Aby wprowadzić wyniki pomiarów:

Krok

1. W oknie dialogowym Depth Dose należy zdefiniować konfigurację pomiarową (stałe SSD
lub izoncentryczną). Jeśli pomiar został wykonany z zastosowaniem SSD, w oknie dialo-
gowym konieczne jest również wprowadzenie odległości SSD użytej do pomiaru PDD.

2. W razie potrzeby należy dostosować wielkości pola dla dawki głębokościowej za pomocą
przycisków Add i Remove w sekcji kontrolnej.

3. Każdy profil dawki głębokościowej należy wkleić w odpowiednim oknie dialogowym
Depth Dose Profile. Dla każdej wielkości pola można użyć różnych współrzędnych.

4. Można również wkleić tabelę z danymi dawki głębokościowej dla kilku wielkości pól, uży-
wając narzędzia Paste Profiles. W takim przypadku wielkości pól zostają automatycznie
dostosowane. Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć w Instrukcji
obsługi oprogramowania Physics Administration.

5. Profile dawki głębokościowej mogą być dowolnie normalizowane. Normalizacja do po-
wszechnie używanej głębokości referencyjnej lub głębokości maksymalnej może uprościć
kontrolę zgodności.

Diagonalne profile radialne

Ogólna instrukcja dotycząca konfiguracji pomiarów i schemat postępowania – patrz str. 56.
Profile diagonalne mogą być mierzone przy konfiguracji podobnej do pomiarów parametrów PDD
(stałe SSD) lub pomiarów podobnych do TPR (izocentrycznych).
UWAGA: Aby uzyskać profile diagonalne odpowiednie do obliczeń współczynnika radialnego,
następujące (dodatkowe) kolimatory MLC (np. Brainlab m3) nie mogą być odłączone podczas
pomiaru profili diagonalnych. 

Listki kolimatora MLC muszą być wycofane.
Aby wprowadzić wyniki pomiarów:

Krok

1. W oknie dialogowym Diagonal Profiles należy zdefiniować konfigurację pomiarową (sta-
łe SSD lub izocentryczną). Jeśli pomiar został wykonany z zastosowaniem SSD, w oknie
dialogowym konieczne jest również wprowadzenie odległości SSD użytej do pomiaru.

2. W razie potrzeby należy dostosować głębokości za pomocą przycisków Add i Remove w
sekcji kontrolnej.

3. Każdy profil diagonalny należy wkleić w odpowiednim oknie dialogowym Diagonal Profi-
le Data. Dla każdej głębokości można użyć różnych współrzędnych.

4. Można również wkleić tabelę z profilami diagonalnymi dla kilku głębokości, używając na-
rzędzia Paste Profiles. W takim przypadku głębokości zostają automatycznie dostosowa-
ne. Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć w Instrukcji obsługi
oprogramowania Physics Administration.

5. Profile diagonalne mogą być normalizowane dowolnie.

Tryb surowych danych Pencil Beam
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Po wprowadzeniu wszystkich profili diagonalnych (i danych dotyczących dawki głębokościowej)
można obliczyć Radial Factors. Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć w
Instrukcji obsługi oprogramowania Physics Administration.

Profile poprzeczne

Instrukcja dotycząca konfiguracji pomiarów i schemat postępowania – patrz str. 61 i str. 62.
Aby wprowadzić wyniki pomiarów:

Krok

1. W oknie dialogowym Transversal Profiles należy zdefiniować konfigurację pomiarową
(stałe SSD lub izocentryczną). Jeśli pomiar został wykonany z zastosowaniem stałej od-
ległości SSD, w oknie dialogowym należy również wprowadzić odległość SSD użytą do
pomiaru.

2. W razie potrzeby należy dostosować głębokości za pomocą przycisków Add i Remove w
sekcji kontrolnej.

3. Każdy profil poprzeczny należy wkleić w odpowiednim oknie dialogowym Transversal
Profile Data. Dla każdej głębokości i kierunku można użyć różnych współrzędnych.

4. Można również wkleić tabelę z profilami poprzecznymi dla kilku głębokości, używając na-
rzędzia Paste Profiles. W takim przypadku głębokości zostają automatycznie dostosowa-
ne. Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć w Instrukcji obsługi
oprogramowania Physics Administration.

5. Profile poprzeczne mogą być normalizowane dowolnie.

Po wprowadzeniu wszystkich profili poprzecznych (i po obliczeniu współczynników radialnych)
można obliczyć korekcję funkcji źródłowej i przesunięcie radiologiczne listków. Więcej
szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć w Instrukcji obsługi oprogramowania
Physics Administration.

INFORMACJE PODSTAWOWE
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2.4.3 Wprowadzanie danych profilu urządzenia za pomocą szablonów firmy Brainlab w
programie Excel (opcja)

Ograniczenia metody szablonu Excel

W przeciwieństwie do metody surowych danych metoda szablonów programu Excel ma
następujące ograniczenia:
• Profile dawki głębokościowej muszą wykorzystywać te same współrzędne głębokości dla

wszystkich wielkości pól.
• Profile diagonalne powinny wykorzystywać te same współrzędne promienia dla wszystkich

głębokości.
• Profile poprzeczne powinny wykorzystywać te same współrzędne dla wszystkich głębokości.
• Profile diagonalne i poprzeczne muszą być przetwarzane przez firmę Brainlab.

UWAGA: Nie ma możliwości mieszanego zastosowania obu metod. Dla określonego kolimatora
MLC i energii wszystkie dane należy zbierać, stosując metodę surowych danych lub metodę
szablonu programu Excel. 

Przenoszenie danych

W przypadku korzystania z szablonów firmy Brainlab w programie Excel nie ma bezpośredniej
metody kopiowania danych do opcji Physics Administration (tryb Machine Profile).
Przenoszenie danych wiązki (np. PDD/TMR, współczynników rozproszenia lub radialnych
odesłanych przez Fizykę Brainlab po przetworzeniu) z szablonu w programie Excel do opcji
Physics Administration (tryb Machine Profile) wymaga kilku etapów pośrednich.
Dane powinny być skopiowane do nowego zeszytu Excel a następnie zapisane jako plik tekstowy
rozdzielany tabulatorami. Następnie dane należy przenieść na stację roboczą Brainlab (np. za
pośrednictwem napędu mapowanego lub napędu USB), gdzie mogą zostać otwarte jako plik
tekstowy, a następnie skopiowane i wklejone do profilu urządzenia. Te czynności muszą zostać
wykonane dla każdej tabeli zawierającej dane wiązki (np. PDD/TMR, współczynniki rozproszenia
lub radialne, odesłane z Fizyki Brainlab po przetworzeniu).

Schemat postępowania

Rysunek 3  

Krok

1. Skopiować dane do nowego zeszytu Excel:
• Zaznaczyć całą tabelę
• Wkleić dane do nowego skoroszytu programu Excel

Wprowadzanie danych profilu urządzenia za pomocą szablonów firmy Brainlab w programie Excel (opcja)
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Krok

2.

Zapisać skoroszyt w pliku tekstowym (rozdzielanym tabulatorami) (*.txt).

3. Przenieść plik tekstowy rozdzielony tabulatorami na stację roboczą Brainlab.

4. Otworzyć plik tekstowy na stacji roboczej Brainlab za pomocą edytora tekstu Notepad
(Notatnik).

5. Zaznaczyć wszystkie dane w pliku tekstowym i skopiować je.

6. Wkleić dane do odpowiedniej tabeli w opcji Physics Administration:

• Wybrać „puste pole” w lewym górnym rogu tabeli.

• Wybrać Paste z menu rozwijanego Edit (lub użyć skrótu klawiaturowego Ctrl + V).

INFORMACJE PODSTAWOWE
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Wprowadzanie danych profilu urządzenia za pomocą szablonów firmy Brainlab w programie Excel (opcja)
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3 PENCIL BEAM: ALGORYTM
3.1 Algorytm dawki Pencil Beam

Informacje ogólne

Algorytmy Pencil Beam są powszechnie przyjętymi i akceptowanymi metodami obliczania
rozkładu dawki w radioterapii.
W algorytmie dawki Pencil Beam opracowanym w firmie Brainlab wiązki padające są dzielone na
wiele cienkich beamletów. Dla każdego beamletu przeprowadzana jest indywidualna
radiologiczna korekcja długości ścieżki w celu skorygowania niejednorodności gęstości tkanek, z
uwzględnieniem nawet bardzo małych niejednorodności. Szybka transformacja Fouriera (ang.
FFT – Fast Fourier Transformation) jest używana do splotu wiązka-jądro z rozkładem fluencji
wiązki. W algorytmie wykorzystano technikę szybkiego śledzenia promieni i obliczenia siatki
adaptacyjnej, co pozwoliło na zredukowanie liczby niezbędnych obliczeń dawki. Dzięki tym
optymalizacjom rozkłady dawki 2D i 3D mogą być obliczane w ciągu milisekund.
Algorytm Pencil Beam dawki opracowany w firmie Brainlab oparto na publikacjach Mohana i jego
zespołu (1985, 1986 i 1987). Algorytm ten wdrożono w celu uzyskania wiązki konformalnej, łuku
konformalnego i wiązek do terapii IMRT i VMAT. W rozdziale opisano algorytm dawki, jaki
zastosowano w oprogramowaniu do planowania leczenia firmy Brainlab w różnych modułach
leczenia.

Algorytm Pencil Beam dla wiązki monoenergetycznej (MPB)

W dalszej części opracowania określenie monoenergetyczna Pencil Beam (wiązka wąsko
skolimowana) jest używane dla równoległej monoenergetycznej wiązki fotonów o energii E i
nieskończenie małym przekroju. Wiązka Pencil Beam padająca na jednorodny fantom wodny
prostopadle do powierzchni powoduje wzrost rozkładu dawki. Zakładając liniowe tłumienie fluencji
fotonów w wodzie, liczba pierwszych kolizji w objętości jednostkowej następujących na głębokości
d pod powierzchnią wody jest wyrażona wzorem:

NOF E( ) e
μwater E( ) d⋅–

μwater E( )⋅ ⋅
gdzie:

NOF E( ) Liczba fotonów o energii E, uśredniona po polu otwartym. Odchylenie radial-
ne natężenia wiązki jest włączane na późniejszym etapie.

μwater E( ) Współczynnik tłumienia liniowego fotonów w wodzie.

d Głębokość punktu obserwacji w wodzie.

Algorytm Pencil Beam dla wiązki różnicowej (DPB)

Różnicowa wiązka Pencil Beam (DPB) opisuje rozkład dawki względem pierwszej kolizji
monoenergetycznej wiązki Pencil Beam fotonów w nieskończenie dużym ośrodku jednorodnym.
Rozkład dawki kPB, diff (E, lPQ, θPQ) jest funkcją energii fotonu E, odległości lPQ między punktem
pierwszej kolizji P a punktem obserwacji Q oraz kąta biegunowego θ między padającą wiązką
Pencil Beam a kierunkiem rozproszenia (patrz rysunek poniżej). Obliczenia rozkładów dawki DPB

PENCIL BEAM: ALGORYTM
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prowadzone są przy użyciu algorytmu Monte Carlo dla różnych energii fotonów w zakresie od 100
keV do 50 MeV.
Uwzględnia się również rozpraszanie wtórnych fotonów i elektronów do pewnej energii
szczątkowej.
Definicja różnicowej wiązki wąsko Pencil Beam:

Pencil Beam

P
Point of first collision

(0, 0, 0)

dp

lPQ

Q
kPB,diff(lPQ, θPQ, E)

θ

Rysunek 4  

Jądro algorytmu Pencil Beam

Mając dane wiązki DPB i liczbę fotonów na głębokości d, dawka monoenergetycznej wiązki Pencil
Beam w punkcie Q jest określona przez całkę liniową w półnieskończonym fantomie wodnym.
Uwzględniając zależny od akceleratora rozkład energii wiązki fotonów NOF(E), można
przeprowadzić całkowanie po wszystkich energiach, uzyskując jądro polienergetycznej wiązki
Pencil Beam.

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

Algorytm dawki Pencil Beam
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Korekcja funkcji źródłowej

Można zastosować opcjonalną korekcję funkcji źródłowej, która opisuje wpływ skończonego
rozmiaru źródła, kolimatora, rozpraszanie przez filtr spłaszczający, krzywiznę końcówek listków i
inne efekty wpływające na rozmycie obszaru półcienia wiązki.
Korekcja funkcji źródłowej ma przebieg krzywej Gaussa o szerokości sigma i z amplitudą na
pewnej głębokości. Szerokość sigma i amplituda mogą być określone dla dwóch głębokości w
opcji Physics Administration.
Dla wszystkich pozostałych głębokości wartości sigma i amplituda są interpolowane liniowo.
Korekcja funkcji źródłowej jest uwzględniona w obliczeniach dawki przez splot jąder wiązki Pencil
Beam kPB, poly (x, y, d) z rozkładem Gaussa gSFC (x, y, d), gdzie amplituda A(d) stanowi część
rozkładu Gaussa splecionego z jądrem. 
Niezbędne są dodatkowe pomiary w celu dostosowania korekcji funkcji źródłowej i korekcji pola
radiologicznego.

Korekcja pola radiologicznego

Korekcja pola radiologicznego umożliwia skorygowanie małych odchyleń pola radiologicznego
spowodowanych przez ustawienia odstępu i projekt kolimatora wielolistkowego (MLC) (listki z
zaokrąglonymi końcami i listki „tongue-and-groove” – sąsiadujące listki stykają się przez wypustkę
poruszającą się w koleinie sąsiedniego listka) zgodnie z nominalną wielkością pola określoną dla
kolimatora.
• Za pomocą opcji Physics Administration można określić zagięcie w kierunku zgodnym z

kierunkiem listków, korzystając z wartości Leaf Shift Static w sekcji Radiologic Field.
• W opcji Physics Administration można określić wymagane zagięcie w kierunku prostopadłym

do kierunku listków, używając wartości Tongue and Groove Size w sekcji Radiologic Field.

Równoważna wielkość pola

Równoważna wielkość kwadratowego pola MLC jest równa pierwiastkowi kwadratowemu pola
powierzchni MLC z uwzględnieniem korekcji pola radiologicznego (patrz poprzednia sekcja oraz
str. 66).
Równoważna wielkość kwadratowego pola szczęk jest obliczana z użyciem wzoru
wykorzystującego stosunek powierzchni do obwodu (patrz Sterling et al., 1964 w sekcji z
ogólnymi referencjami w bibliografii).

Wyidealizowany rozkład dawki (IDD)

Wyidealizowany rozkład dawki (IDD) dla kolimatora o dowolnym kształcie jest dwuwymiarowym
splotem jądra rozkładu normalnego polienergetycznej wiązki Pencil Beam z rozkładem fluencji
fotonów. IDD opisuje rozkład dawki w wiązkach fotonów w jednorodnym fantomie wodnym i jest
wyrażony wzorem:

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

Fluencja fotonów w płaszczyźnie izocentrum prostopadłej do wiązki centralnej na głębokości d
jest wyrażona wzorem:

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

gdzie φ0(x, y) jest macierzą fluencji w płaszczyźnie izocentrum i z powodu kształtu kolimatora ma
wartość 1 dla pól otwartych i 0 dla pól zamkniętych. Wartości ułamkowe są używane, jeśli woksel,
dla którego obliczono macierz, jest częściowo przysłonięty przez niektóre listki (patrz rysunek
poniżej). RFS(r, d) jest współczynnikiem radialnym określającym fluencję fotonów w odległości od
wiązki centralnej na głębokości d w fantomie, wyrażonej następującym wzorem:

PENCIL BEAM: ALGORYTM
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r x2 y2+=

Macierz fluencji

Rysunek 5  

Powyższa macierz fluencji przedstawia kontur obszaru tarczowego widziany od strony źródła (tzw.
beam eye view, BEV). Wartości ułamkowe są używane, jeśli woksel, dla którego obliczono
macierz, jest częściowo przysłonięty przez listki.

Dawka całkowita

Dawkę całkowitą wiązki o określonym kształcie w danym punkcie w tkance określa poniższy wzór

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

TPR lrad cd coll,,( )
SSDcal dcal+

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

2

IDD xSID ySID lrad, ,( )

⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅

=

gdzie:

MU Jednostki kontrolne stosowane w akceleratorach liniowych.

NLOut

Nominalna moc wyjściowa akceleratora liniowego, określająca stosunek
między dawką absolutną, zmierzoną w fantomie wodnym dla pola otwar-
tego (o wielkości odpowiadającej wielkości pola kalibracyjnego) na głębo-
kości kalibracyjnej dcal a liczbą zastosowanych jednostek monitorowych
(MU).

cjaw
Równoważna wielkość kwadratowego pola szczęk jest obliczana z uży-
ciem wzoru wykorzystującego stosunek powierzchni do obwodu (patrz
Sterling et al., 1964 w sekcji z ogólnymi referencjami w bibliografii).

cmlc
Wielkość równoważna kwadratu wielkości pola szczęk, obliczana jako po-
wierzchnia pola MLC, z uwzględnieniem korekcji pola radiologicznego.

lrad
Radiologiczna długość ścieżki (głębokość) wiązki od powierzchni tkanki
do punktu obserwacji, z korekcją niejednorodności gęstości tkanki.

SSD Odległość źródło-powierzchnia dla wiązki centralnej.

SID Odległość źródło-izocentrum.

Algorytm dawki Pencil Beam
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d Głębokość punktu obserwacji w tkance.

dcal
Głębokość punktu, w którym zmierzono NLOut i współczynniki rozprosze-
nia.

St(cmlc, cjaw) Ogólny współczynnik rozproszenia, określający względny współczynnik
wyjścia dla kwadratowego pola MLC i szczęk.

TPR (lrad, cd, coll)
Wartość TPR zdefiniowana jako dawka w punkcie fantomu podzielona
przez dawkę w tym samym punkcie na ustalonej głębokości kalibracyjnej,
dcal.

cd c SSD d+
SSD

--------------------⋅

IDD(xSID, ySID, Irad)
xSID

Wyidealizowany rozkład dawki na głębokości Irad z

x SID
SSD d+
--------------------⋅

i analogicznie określoną wartością y.

Określenie współrzędnych i parametrów

XSID, YSID

lrad

SID

Air

dcal

Pcal

SSD

Source

Tissue

d

(x, y, d)

Rysunek 6  

W przypadku splotu jąder rozkładu normalnego wiązki Pencil Beam i mapy fluencji fotonów
założono, że jądra rozkładu normalnego wiązki Pencil Beam są niezmiennikami translacji w
kierunku x i y, co oznacza, że założono ośrodek jednorodny. W przypadku dawek obliczonych dla
punktów znajdujących się blisko niejednorodności, założenie to może nie obowiązywać i
obliczenia mogą być nieprawidłowe.
Jeśli wiązka przechodzi przez obszary niejednorodne, zostaje obliczona prawidłowa długość
ścieżki i za pomocą algorytmu obliczana jest prawidłowa wartość, jeśli odległość do
niejednorodności jest na tyle duża, że równowaga może zostać ponownie ustalona.

Współczynniki radialne (RFS)

Współczynniki radialne stanowią rozkłady dawki względnej w kierunku radialnym osi wiązki
centralnej

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

PENCIL BEAM: ALGORYTM
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i dawka symetrycznie radialna

D r d SSD, ,( ) D x y d SSD, , ,( )=
gdzie odległość radialna do wiązki centralnej wyrażona jest wzorem:

r x2 y2+=
Pozostałe parametry opisano wyżej.

Kalibracja jednostki monitorowej

Jednostki monitorowe (MU) są to jednostki pomiaru używane do ilościowego określenia dawki
promieniowania podawanego przez akcelerator liniowy. Jednostki te są kalibrowane w odniesieniu
do dawki pochłanianej przez fantom wodny w grejach. Kalibracja jest zazwyczaj prowadzona z
użyciem fantomu wodnego w warunkach odniesienia na standardowej głębokości dcal, przy
odległości źródło-powierzchnia SSDcal i standardowej wielkości pola (zazwyczaj 100 × 100 mm²),
co daje nominalną moc wyjściową akceleratora liniowego:

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

Całkowity współczynnik rozproszenia (St)

Całkowite współczynniki rozproszenia (St) opisują dawkę względną emitowaną przez akcelerator
liniowy w punkcie kalibracji w wodzie dla różnych wielkości szczęk i MLC. St uwzględniają
rozpraszanie powodowane przez głowicę i fantom. Ważne jest, aby całkowite współczynniki
rozproszenia St były mierzone przy konfiguracji kalibracyjnej zdefiniowanej wyżej (SSDcal, dcal).
Pomiar całkowitych współczynników rozproszenia jest prowadzony w centralnej osi wiązki na
głębokości dcal w fantomie dla różnych kombinacji różnych wielkości pól kwadratowych szczęk i
MLC. Zalecane wielkości zależą od typu kolimatora MLC, dla którego prowadzone są pomiary. Dla
współczynników rozproszenia dawki muszą być mierzone przy tej samej głębokości dcal i tej
samej odległości SSDcal, przy której jest mierzona nominalna moc wyjściowa akceleratora
liniowego. Współczynnik rozproszenia St jest normalizowany zgodnie z dawką zmierzoną dla
ustalonej wielkości pola normalizacji (zazwyczaj stosuje się wielkość pola szczęk i MLC o
powierzchni 100 × 100 mm²).

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

gdzie:

cmlc Wielkość pola kwadratowego otwarcia MLC.

cjaw Wielkość pola kwadratowego otwarcia szczęk.

ccal Wielkość pola kalibracji.

dcal
Głębokość w fantomie, na której prowadzono pomiary kalibracyjne współczynni-
ków rozproszenia i nominalnej mocy wyjściowej akceleratora liniowego.

SSDcal Odległość źródło-powierzchnia zastosowana podczas kalibracji.

Wartość TPR

TPR wprowadza inne podejście do opisywania charakterystyki głębokości oddziaływań
promieniowania. W porównaniu z procentową dawką głębokościową (PDD) TPR odzwierciedla
bardziej praktyczną sytuację, w której SSD jest parametrem zmiennym, natomiast odległość

Algorytm dawki Pencil Beam
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detektor-źródło (SDD) pozostaje parametrem stałym. Khan w swoich badaniach wykazał, że
współczynnik TPR jest praktycznie niezależny od odległości SSD, ponieważ można założyć, że
udział rozproszenia frakcyjnego w dawce głębokościowej w punkcie pomiaru jest jedynie funkcją
wielkości pola w punkcie pomiaru i głębokości punktu pomiarowego w tkance.
W celu kalibracji algorytmu Pencil Beam współczynniki TPR są mierzone przy różnych
odległościach SSD z użyciem fantomu wodnego dla różnych wielkości pola (kwadratowego, jeśli
to możliwe) i ustalonej odległości źródło-detektor (SDD).
Współczynnik TPR można również obliczyć z rozkładu procentowej dawki głębokościowej (PDD)
zmierzonej przy stałej odległości SSD i gdy detektor porusza się wzdłuż osi wiązki centralnej.
Konieczną transformację należy wykonać zgodnie z równaniem [Khan].

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

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

SSDcal d+( )2

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

Sp cdcal
( )

Sp cd( )
--------------------⋅ ⋅=

używając wielkości pola kolimatora c dla odległości SSD, wielkości pola kolimatora cd na
głębokości d

cd c
SSDcal d+( )

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

i wielkości pola kolimatora cdcal na głębokości kalibracyjnej dcal

cdcal
c

SSDcal dcal+( )
SSDcal

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

Zakładając, że

Sp cdcal
( ) Sp cd( )=≈

wyrażenie redukuje się do

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

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

SSDcal d+( )2

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

Błąd generowany przy tym założeniu wzrasta ze wzrostem głębokości i zmniejszaniem wielkości
pola.
UWAGA: Wartość TPR jest równoważna wartości TMR, jeśli głębokość kalibracyjna jest równa
głębokości maksimum (dcal = dmax). 

Korekcja radiologicznej długości ścieżki (RPL)

Korekcja długości ścieżki jest domyślnie uaktywniona dla algorytmu Pencil Beam. W celu
obliczenia długości ścieżki radiologicznej w algorytmie wykorzystano technikę śledzenia promieni
wzdłuż promieni od źródła do punktu obserwacji. Funkcja ta wprowadza poprawki związane z
niejednorodnością tkanki i jest oparta na jednostkach Hounsfielda (tzw. liczbach TK). Metoda
polega na prawidłowej kalibracji skanera TK używanego do obrazowania pacjenta.
UWAGA: Założono, że wszystkie regiony poza zewnętrznym konturem stanowi powietrze i
obliczenia głębokości nie są wykonywane, niezależnie od ustawienia korekcji niejednorodności
tkanki. 

PENCIL BEAM: ALGORYTM
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Założono, że konwersja liczb TK (jednostki HU) na gęstość elektronową ma charakter liniowy w
zakresie od -1000 (gęstość elektronowa = 0,0) do 47 (gęstość elektronowa = 1,0). Powyżej tej
wartości zakłada się ponownie charakter liniowy, ale prosta ma już inne nachylenie. Zgodnie z
publikacją Schneidera z 1996 roku użyto następujących zależności domyślnych:

ρe HU 1000+( ) 1000⁄ 1000– HU 47≤ ≤=

ρe HU 1827.15( ) 1.0213⁄ HU 47>= +

W razie potrzeby tę wartość domyślną można odpowiednio edytować za pomocą
oprogramowania Physics Administration. W celu obliczenia radiologicznej długości ścieżki
(RPL) śledzona jest ścieżka promieni prostych od źródła do punktu danego wewnątrz skanu
pacjenta. Odległość przez każdy woksel na ścieżce promieni jest skalowana przez gęstość
elektronową danego woksela. Po zsumowaniu wszystkich skorygowanych odległości przez
woksele otrzymuje się radiologiczną długość ścieżki do punktu, dla którego obliczono dawkę.

Obliczenia dawki siatki adaptacyjnej

Algorytm siatki adaptacyjnej jest używany do obliczania rozkładów dawki w dwuwymiarowych
obrazach (np. widoki przekrojów) lub w trójwymiarowych objętościach (np. DVH). Algorytm może
bardzo przyspieszyć obliczenia dawki przez wykorzystanie faktu, że rozdzielczość pikseli lub
wokseli jest wyższa niż rozdzielczość zmian lokalnych rozkładu dawki. Rozmiar siatki jest lokalnie
dostosowany tak, aby uzyskać określoną dokładność rozkładu dawki.
Za pomocą algorytmu siatki adaptacyjnej jako pierwsze obliczane są wartości na siatce zgrubnej
przy użyciu algorytmu dawki Pencil Beam. Tam, gdzie wartości dawki w sąsiedztwie punktu siatki
adaptacyjnej mogą być w przybliżeniu opisane z użyciem interpolacji, wartości dawki pośredniej
między punktami siatki adaptacyjnej zostają interpolowane. W innych przypadkach wielkość
odstępu pomiędzy punktami siatki adaptacyjnej jest lokalnie redukowana. Wartości dawki są
obliczane bezpośrednio w nowych punktach siatki z użyciem algorytmu dawki. Procedura jest
powtarzana rekurencyjnie, aż do uzyskania wymaganej dokładności.
W rezultacie siatka adaptacyjna zazwyczaj jest rzadsza w regionach z gładkim rozkładem dawki i
gęściejsza w regionach, w których rozkłady dawki są niejednorodne (np. bliżej obszaru półcienia
wiązki lub bliżej niejednorodności tkanki).

Algorytm dawki Pencil Beam
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3.1.1 Algorytm Pencil Beam dla dynamicznego łuku konformalnego

Obliczanie dawki

Łuki dynamiczne odpowiadają liczbie N punktów kontrolnych pomiędzy kątem początkowym a
kątem końcowym. Każdy punkt kontrolny ma swój własny kształt MLC i szczęk. Dla każdego z
segmentów łuków N-1 obliczenie dawki jest dyskretyzowane poprzez tworzenie jednej lub więcej
wiązek segmentowych. Wiązki segmentowe mają jednorodny rozkład w segmencie łuku (np. w
środku dwóch punktów kontrolnych, jeśli jedna wiązka segmentowa jest tworzona dla każdego z
segmentów łuku).
Jeśli tworzona jest jedna wiązka segmentowa na segment łuku, stosowana jest fluencja (gęstość
strumienia) obliczona z ciągłego ruchu listków między dwoma punktami kontrolnymi przed
segmentem łuku i za nim. Jeśli tworzona jest więcej niż jedna wiązka segmentowa na segment
łuku, pozycje kolimatora MLC i szczęk są interpolowane liniowo pomiędzy dwoma punktami
kontrolnymi przed segmentem łuku i za nim.
Dawka dostarczona przez łuk do dowolnego punktu jest podawana jako suma wszystkich wiązek
segmentów łuku.

Ostrzeżenie
Obliczenie zakłada, że obliczenie prędkości gantry i dawki Pencil Beam (wiązki wąsko
skolimowanej) dla terapii w technice łukowej jest wykonywane na dyskretnej siatce kątów
gantry z użyciem wielkości etapu łuku o skończonej wielkości (w stopniach). Dlatego
obliczona dawka może być niedokładna i wysoce zalecane jest wykonanie weryfikacji na
fantomie dla każdego planu terapii w technice łukowej.

PENCIL BEAM: ALGORYTM
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3.2 Ograniczenia algorytmu Pencil Beam
3.2.1 Ekstrapolacja poza zakres wyników pomiarów

Informacje ogólne

Algorytm dawki Pencil Beam używa uporządkowanych wartości zmierzonych w celu obliczeń
dawki. Mimo że korzystanie z tych algorytmów nie jest zalecane poza zakresem wyników
pomiarów, ekstrapolacje wykorzystane w tym algorytmie zostały opisane w poniższej tabeli.
Należy jednak pamiętać, że wartości ekstrapolowane nie przedstawiają wartości rzeczywistej z
taką samą dokładnością jak algorytmy dawki.

Ostrzeżenie
Jeśli algorytm dawki został użyty z parametrami z poza zakresu zmierzonych i
stabelaryzowanych wartości, nie można zagwarantować dokładności obliczonej dawki.
Należy upewnić się, że wszystkie niezbędne parametry określane w celu leczenia pacjenta,
w szczególności wielkość pola, głębokość i odległość poza osią, są zawarte w zmierzonych
danych wiązki.

Wartości zmierzone

Dawka głębokościowa

Głębokość < Głębokość minimal-
na Stała ekstrapolacja wartości PDD/TPR (min. głębokość)

Głębokość > Głębokość maksy-
malna

Punkty ekstrapolacji wykładniczej do wyznaczania funkcji wy-
kładniczej: głębokość maksymalna, głębokość pośrednia (w
przybliżeniu połowa głębokości między głębokością dawki
maksymalnej i głębokością maksymalną)

Wielkość pola < Minimalna wiel-
kość pola Stała ekstrapolacja wartości PDD/TPR (min. wielkość pola)

Wielkość pola > Maksymalna
wielkość pola Stała ekstrapolacja wartości PDD/TPR (maks. wielkość pola)

Rozpraszanie

Wielkość MLC < Minimalna wiel-
kość MLC Logarytmiczna ekstrapolacja rozproszenia

Wielkość MLC > Maksymalna
wielkość MLC

Stała ekstrapolacja krzywej rozproszenia (maks. wielkość
MLC)

Wielkość szczęk < Minimalna
wielkość szczęk Logarytmiczna ekstrapolacja rozproszenia

Wielkość szczęk > Maksymalna
wielkość szczęk

Stała ekstrapolacja krzywej rozproszenia (maks. wielkość
szczęk)

RFS

Głębokość < Głębokość minimal-
na Stała ekstrapolacja wartości RFS (min. głębokość)

Głębokość > Głębokość maksy-
malna Stała ekstrapolacja wartości RFS (maks. głębokość)

Promień < Promień minimalny Stała ekstrapolacja wartości RFS (min. promień)

Promień > Promień maksymalny Stała ekstrapolacja wartości RFS (maks. promień)

Ograniczenia algorytmu Pencil Beam
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3.2.2 Pozostałe ograniczenia

Ograniczenia algorytmu Pencil Beam

Algorytm dawki Pencil Beam nie rozróżnia półcienia MLC i półcienia szczęk. Dlatego spadek
dawki w kierunku y może być nieco niedokładny dla kolimatorów MLC firmy Elekta z
zachowaniem typu „guard leaf” (np. Agility).

Ostrzeżenie
Przy zastosowaniu algorytmu Pencil Beam w obliczeniach dawki blisko obszarów
niejednorodności, jak np. płuca lub tkanka kostna, lub blisko granicy tkanki (oba w
odległości kilku centymetrów), obliczona dawka może wykazywać odchylenia o ponad 10%
od rzeczywistej wartości dawki podanej.

Ostrzeżenie
Zależnie od typu MLC, algorytm Pencil Beam używa jąder o określonej rozdzielczości, co
definiuje całkowitą rozdzielczość obliczeń dawki prostopadle do osi wiązki. W przypadku
małych struktur w połączeniu z niewystarczającym rozmiarem siatki jądra obliczenia dawki
wykonane z użyciem algorytmu Pencil Beam mogą być zbyt ogólne, aby zidentyfikować
każdy detal rozkładu dawki dostarczonej.

Ostrzeżenie
Ogólne ograniczenia dotyczące obliczania dawki dla małych pól terapeutycznych, patrz str.
159. Zignorowanie tych ograniczeń może prowadzić do odchyleń dawki obliczonej od
dawki faktycznie podanej o ponad 10%.

Ograniczenia wielkości małych pól

Algorytm Pencil Beam może mieć również ograniczenia w przypadku bardzo małych pól ze
względu na wielkość i kształt punktu elektronowego w wartości docelowej promieniowania. Z tego
względu w przypadku pól mniejszych niż 10 mm równoważnej powierzchni kwadratów pól do
obliczenia dawki zaleca się stosowanie Monte Carlo zamiast Pencil Beam.

PENCIL BEAM: ALGORYTM

Instrukcja zawierająca informacje techniczne Wyd. 2.2 Fizyka Brainlab 41



Pozostałe ograniczenia
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4 PENCIL BEAM: POMIAR
PODSTAWOWYCH DANYCH
WIĄZKI

4.1 Wstęp

Cel rozdziału

W rozdziale opisano techniki pomiaru zalecane do pozyskiwania danych wiązki wymaganych do
obliczeń dawki z użyciem algorytmu Pencil Beam opracowanego w firmie Brainlab.
Poza podaniem instrukcji ogólnych, bieżący rozdział zawiera również specyfikacje, jak np.
wielkości pól MLC i szczęk, które należy stosować podczas pomiarów.

Rozpoczęcie eksploatacji akceleratora liniowego

Przed rozpoczęciem przygotowania akceleratora liniowego do eksploatacji należy zapoznać się z
krajowymi lub międzynarodowymi zaleceniami dotyczącymi przygotowania akceleratora liniowego
do eksploatacji (np. z AAPM TG-106 Report).
Raport ten zawiera wytyczne i zalecenia dotyczące prawidłowego doboru fantomów i detektorów,
konfigurowania fantomu w celu pozyskiwania danych ze skanowania, jak i niezwiązanych ze
skanowaniem, procedur pozyskiwania parametrów charakterystycznych dla wiązki fotonowej i
elektronowej oraz metod redukcji błędów pomiarowych (< 1%), przetwarzania danych wiązki i
wielkości detektora w celu utworzenia dokładnych profili. Procedury opisane w raporcie powinny
być stosowane przez wykwalifikowanego fizyka medycznego podczas prowadzenia pomiarów
pełnego zestawu danych wiązki lub weryfikacji podzestawu danych przed pierwszym użyciem lub
podczas okresowych pomiarów w celu zapewnienia jakości (Das et al., 2008).

Definicje i skróty

Termin Objaśnienie

MLC Multileaf Collimator (Kolimator wielolistkowy)

NLOut Nominal Linac Output (Nominalna moc wyjściowa akceleratora
liniowego)

PDD Percentage Depth Dose (Procentowa dawka głębokościowa)

RFS Radial Factors (Współczynniki radialne)

SFC Source Function Correction (Korekcja funkcji źródłowej)

SID Source-Isocenter Distance (Odległość źródło-izocentrum) (1000
mm)

SSD Source-Surface Distance (Odległość źródło-powierzchnia)

PENCIL BEAM: POMIAR PODSTAWOWYCH DANYCH WIĄZKI
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Termin Objaśnienie

TPR

Tissue Phantom Ratio (Wartość TPR)
UWAGA: W zależności od głębokości kalibracyjnej dcal daną
dotyczącą dawki głębokościowej może w rzeczywistości być
TMR (Tissue Maximum Ratio; dcal = dmax). 

Dokładność pomiaru

Pomiary opisane w niniejszej instrukcji są wystarczające do uzyskania określonej dokładności dla
algorytmów dawki opracowanych w firmie Brainlab. Aby zwiększyć dokładność obliczeń dawki,
należy przeprowadzić pomiary z zachowaniem szczególnej uwagi, następnie powtórzyć pomiary,
wybrać najlepsze wyniki (tzn. z najmniejszą ilością szumów) i obliczyć wartości średnie. Mniejszy
od zalecanego wzrost wielkości pola, głębokości lub kierunku promieniowego nie jest
niedozwolony, ale nie spowoduje znacznego wzrostu dokładności dawki.
W celu uzyskania dokładnych wyników należy zachować szczególną ostrożność podczas
konfigurowania akceleratora liniowego i zbiornika wodnego z napędem. Oś wiązki centralnej musi
być ustawiona dokładnie prostopadle (ortogonalnie) do powierzchni wody. W każdym przypadku
kierunek ruchu detektora musi być dokładnie wyrównany z powierzchnią wody i z osią wiązki
centralnej.
Należy pamiętać, że czułość detektora może zależeć od jego orientacji. Przestrzegać specyfikacji
i zaleceń dostarczonych przez producenta sprzętu dozymetrycznego.
Z powodu dużego gradientu wiązek bez filtra spłaszczającego (niepłaskich) nie zaleca się
stosowania komór jonizacyjnych o objętości większej niż 0,125 cm3 (np. komory Farmer o
objętości 0,6 cm3) do pomiarów dawki.

Ostrzeżenie
Dokładność wszystkich algorytmów dawki opracowanych w firmie Brainlab zależy
bezpośrednio od dokładności i zakresu pomiarów danych wiązki. Pomiar danych wiązki
musi pokrywać się z zakresem wielkości pól i głębokościami, które będą używane w
planach leczenia. Ma to szczególne znaczenie dla pomiarów współczynników rozproszenia,
profili radialnych i dawki głębokościowej.

Korekcja danych

Dozwolona jest korekcja danych w ograniczonym zakresie w celu wyeliminowania małych błędów
generowanych w trakcie pozyskiwania danych pomiarowych. Jednakże, wykonując takie korekcje,
należy zachować szczególną ostrożność. W każdym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest
unikanie korekcji przez uzyskanie danych, które nie wymagają modyfikacji.

Weryfikacja profilu wiązki

Odpowiedzialność za prawidłową weryfikację każdego nowo utworzonego lub zmodyfikowanego
profilu wiązki (profilu urządzenia) ponosi specjalista-fizyk. Odpowiedzialność obejmuje
prowadzenie kompletnych testów wszystkich technik terapeutycznych i warunków
terapeutycznych, które będą używane klinicznie. W każdym przypadku należy zapoznać się z
odpowiednimi zaleceniami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie zapewnienia jakości (QA)
(np. IAEA TRS-430).

Odpowiedzialność

Gdy dane pomiarowe zostaną przesłane do firmy Brainlab, firma Brainlab nie ma możliwości
weryfikacji poprawności:
• żadnych danych otrzymywanych od użytkownika;
• żadnych danych zwracanych użytkownikowi.

Wszelkie informacje zwrotne lub zalecenia dostarczane przez firmę Brainlab na podstawie
otrzymanych danych zależą od poprawności samych danych. Przetworzenie otrzymanych danych
przez firmę Brainlab i zwrócenie ich użytkownikowi nie zapewnia prawidłowości danych

Wstęp
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przekazywanych użytkownikowi. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za weryfikację
poprawności danych zwróconych przez firmę Brainlab i jest również całkowicie odpowiedzialny za
weryfikację poprawności wszystkich informacji zwrotnych i zaleceń dostarczonych przez firmę
Brainlab. Przed przeprowadzeniem leczenia jakiegokolwiek pacjenta użytkownik musi zatwierdzić
bezpieczeństwo i efektywność danych zwracanych przez firmę Brainlab. Fakt możliwości
przetworzenia przez firmę Brainlab pewnych danych pozostaje bez wpływu na ogólną
odpowiedzialność użytkownika związaną z prawidłowością końcowego profilu wiązki.

PENCIL BEAM: POMIAR PODSTAWOWYCH DANYCH WIĄZKI
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4.1.1 Zalecane wyposażenie

Informacje ogólne

Do wykonania zalecanych pomiarów niezbędne jest wyposażenie wyszczególnione niżej. Niektóre
elementy są opcjonalne i zależą od typu algorytmu dawki, akceleratora liniowego, kolimatora i
modalności terapii.

Wyposażenie

Komponent Objaśnienie

Zbiornik wodny z
napędem

Zbiornik powinien być szerszy co najmniej o 50 mm po każdej z czterech
stron od mierzonej wielkości pola na głębokości pomiaru. Zbiornik powinien
również wystawać co najmniej 50 mm poza maksymalną głębokość pomiaru.
Dla standardowej wielkości pola 400 × 400 mm² wymagana jest głębokość do
350 mm, fantom z obszarem podstawy przekraczającym 500 × 500 mm² i głę-
bokość wody co najmniej 400 mm.

Komora skalibro-
wana

Wymagana jest skalibrowana cylindryczna komora jonizacyjna o objętości co
najmniej 0,125 cm3, ale nieprzekraczająca 0,6 cm3. Efektywny punkt pomiaru
powinien być określony na podstawie obowiązujących międzynarodowych
norm dozymetrycznych (np. IAEA TRS-398) i odpowiednich zaleceń dostawcy
detektora.

Komora joniza-
cyjna

Cylindryczna komora jonizacyjna o objętości 0,125 cm3 lub mniejszej. Efek-
tywny punkt pomiaru powinien być określony na podstawie obowiązujących
międzynarodowych norm dozymetrycznych (np. IAEA TRS-398) i odpowied-
nich zaleceń dostawcy detektora.

Detektor o wyso-
kiej rozdziel-
czości

Wymagany jest bardzo mały detektor do pomiarów profili w wysokiej rozdziel-
czości i dozymetrii w przypadku małych pól. Firma Brainlab zaleca użycie nie-
ekranowanej diody stereotaktycznej lub detektora diamentowego SCDD.

Fantom z two-
rzywa sztuczne-
go

Fantom powinien składać się z pewnej liczby płyt z tworzywa sztucznego o
gęstości elektronowej równoważnej gęstości elektronowej wody. Fantomy z
tworzywa sztucznego nie powinny być wykorzystywane do celów dozymetrii
referencyjnej.

Błona radiogra-
ficzna Kodak XV-2 lub Kodak EDR-2 oraz wyposażenie do obróbki zdjęć.

Skalibrowany
skaner zdjęć

Skalibrowany skaner zdjęć do dozymetrii z wykorzystaniem zdjęć i procedur
zapewnienia jakości (np. DosimetryPRO firmy VIDAR).

Zalecane wyposażenie
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4.1.2 Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia pomiarów

Informacje ogólne

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia pomiarów dla wszystkich kolimatorów wielolistkowych
(MLC) i energii akceleratorów liniowych opisano poniżej. Szczegółowe informacje dla
poszczególnych typów MLC zawiera str. 69.

Minimalne wymagania dotyczące prowadzenia pomiarów

• Nominalna moc wyjściowa akceleratora liniowego (NLOut) dla pola o powierzchni
100 × 100 mm² lub maksymalnego możliwego pola.

• Wycieki promieniowania przy otwartych i zamkniętych szczękach.
• Profile dawki głębokościowej (TPR/PDD) dla różnych wielkości pola.
• Współczynniki rozproszenia (współczynniki wyjścia) dla różnych kombinacji wielkości szczęk i

MLC.
• Profile radialne w kierunku diagonalnym dla pól otwartych na różnych głębokościach.
• Pomiary profilu poprzecznego dla jednego pola konfiguracyjnego w celu dostosowania korekcji

funkcji źródłowej i korekcji pola radiologicznego.

Dodatkowe pomiary

W instalacjach umożliwiających zastosowanie techniki VMAT wymagane mogą być dodatkowe
pomiary dynamicznego przesunięcia listków.

Wprowadzanie danych

Specjalista-fizyk szpitala jest odpowiedzialny za wprowadzenie poniższych danych w opcji
Physics Administration:
• Nominalna moc wyjściowa akceleratora liniowego w Gy/100 MU (patrz str. 48).
• Odległość źródło-powierzchnia (SSD), głębokość normalizacji i wielkość pola normalizacji.
• Wartości wycieków promieniowania w procentach.
• Parametry dla korekcji funkcji źródłowej i korekcji pola radiologicznego (jak np. dane klienta

przetworzone w firmie Brainlab).
• Tabela profili dawki głębokościowej.
• Tabela ze współczynnikami rozproszenia.
• Tabela ze współczynnikami radialnymi (jak np. dane klienta przetworzone w firmie Brainlab).

Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w Instrukcji obsługi oprogramowania
Physics Administration.
Opcjonalnie wszystkie dane można również wprowadzić w odpowiednim szablonie programu
Excel udostępnionym przez firmę Brainlab. Wypełniony szablon należy przesłać na adres
radio.physics@brainlab.com.
UWAGA: Nie ma możliwości mieszanego zastosowania obu metod. Dla określonego kolimatora
MLC i energii wszystkie dane należy zbierać, stosując metodę surowych danych lub metodę
szablonu programu Excel. 
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4.2 Kalibracja bezwzględna akceleratora liniowego

Pomiar nominalnej mocy wyjściowej akceleratora liniowego

Algorytmy dawki wymagają jako danych wejściowych stosunku między jednostkami monitorowymi
i dawką zaabsorbowaną przez wodę w warunkach odniesienia dla określonej jakości wiązki Q
(patrz str. 161).
Relacja ta jest określona jako nominalna moc wyjściowa akceleratora liniowego:

ccal dcal SSDcal,( , ) MU⁄NLOut = D

i jest podana w Gy/100 MU przy:
• wielkości pola kalibracyjnego ccal
• głębokości kalibracyjnej dcal
• odległości źródło-powierzchnia, przy której przeprowadzono kalibrację SSDcal

Przy wykorzystaniu nomenklatury używanej w IAEA TRS-398 (wer. 12) moc wyjściową
akceleratora liniowego definiuje się następująco:

w Q, MU⁄=NLOut D

przy warunkach referencyjnych, jak zdefiniowano w tabeli 6.II IAEA TRS-398 (wer. 12). Dawka
zaabsorbowana przez wodę Dw, Q jest obliczana na podstawie odczytu dozymetrycznego MQ
zgodnie z równaniem 6.1 z IAEA TRS-398 (wer. 12).

Konfiguracja komory i fantomu wodnego

Rysunek 7  

• W celu pomiaru nominalnej mocy wyjściowej akceleratora liniowego należy zastosować
odpowiednią skalibrowaną komorę (patrz str. 46).

Kalibracja bezwzględna akceleratora liniowego
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• Powierzchnia wody jest dostosowana do głębokości izocentrum (SSD = SID), a efektywny
punkt aktywnej objętości komory jest ustawiony w izocentrum (pozycja pacjenta,
głębokość = 0 mm).

• W celu pomiaru komora zostaje przemieszczona pionowo w dół na głębokość 100 mm.

Warunki odniesienia specyficzne dla aparatu

W zależności od posiadanego sprzętu zachodzi możliwość, że nie będzie możliwości uzyskania
warunków odniesienia. Jeśli stosowana kombinacja kolimatora MLC / szczęk nie jest w stanie
ograniczyć pola odniesienia fref o powierzchni 100 × 100 mm2, należy zastosować wielkość pola
najbliższą temu warunkowi odniesienia, jako swoiste dla aparatu pole odniesienia, fmsr (np.
kolimator m3 na akceleratorze liniowym Varian: szczęki mają zwykle ograniczenie pola 98 ×
98 mm2, co z kolei definiuje wartość fmsr).
Dawkę zaabsorbowaną przez wodę dla tego swoistego dla urządzenia pola referencyjnego
można obliczyć w oparciu o formalizm podany w opracowaniu Alfonso et al 2008, równanie 1.
Jeśli swoiste dla urządzenia pole referencyjne fmsr jest bardzo bliskie polu referencyjnemu fref,
wówczas współczynnik korekcji

k
fmsr fref,

Qmsr Q,

zdefiniowany w równaniu 2 jest równy jedności i równanie 1 z pracy Alfonso et al 2008 można
przybliżyć równaniem 6.1 z IAEA TRS-398 (wer. 12).

Wprowadzanie wyników pomiarów

Wprowadzić odległość źródło-powierzchnia (SSD), głębokość pomiaru, wielkość pola normalizacji
i nominalną moc wyjściową akceleratora liniowego w opcji Physics Administration w trybie
surowych danych lub opcjonalnie przenieść te dane do opracowanego przez firmę Brainlab
szablonu programu Excel i przesłać wypełniony szablon na adres radio.physics@brainlab.com.
Po otrzymaniu wyników przetwarzania z firmy Brainlab można wprowadzić te dane bezpośrednio
do opcji Physics Administration w trybie Machine Profile.
UWAGA: Wartość SSD i głębokości pomiaru muszą być takie same, jak odpowiednie parametry
danych rozproszenia. 

Zapewnienie dokładności

Aby uzyskać dokładną dawkę zaabsorbowaną w pomiarze z fantomem wodnym, należy
zastosować liczne korekcje odczytu dozymetru, np. jakości wiązki (energia akceleratora
liniowego), ciśnienia, temperatury i polarności. Należy zapoznać się z dokumentacją dostarczoną
wraz ze sprzętem dozymetrycznym i normami obowiązującymi w danym kraju.

Schemat postępowania

Firma Brainlab zaleca stosowanie uznanego sposobu postępowania (np. IAEA TRS-398 lub
AAPM TG-51). Alternatywnie można zastosować procedurę opisaną niżej.

Krok

1. Ustawić zbiornik wodny z napędem tak, aby izocentrum znajdowało się na poziomie po-
wierzchni wody (SSD = SID = 1000 mm).

2. Dostosować efektywny punkt aktywnej objętości komory tak, aby pokrywał się z izocen-
trum (poziom powierzchni wody) i oznaczyć tę głębokość jako głębokość zerową (patrz
str. 48).

3. Opuścić komorę na głębokość kalibracyjną dcal = 100 mm.

PENCIL BEAM: POMIAR PODSTAWOWYCH DANYCH WIĄZKI
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Krok

4. Ustawić wielkość pola kwadratowego MLC i aperturę szczęk 100 × 100 mm².
UWAGA: Jeśli stosowany kolimator MLC nie obsługuje ustawienia pola 100 × 100 mm²,
należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi dla danego kolimatora MLC (patrz
str. 69). 

5. Dostarczyć 100 MU i uzyskać odczyt dozymetryczny w Gy (zastosować wszystkie wyma-
gane konwersje i korekcje, np. dla typu komory, jakości wiązki, temperatury, ciśnienia
itp.).
Wynik musi być podany w Gy/100 MU.

6. W celu zwiększenia dokładności zaleca się trzykrotne powtórzenie pomiaru i użycie war-
tości średnich.

UWAGA: Można użyć innych, niż podano wyżej, wartości SSD i głębokości normalizacji.
Jednakże: 

• Wszystkie pomiary dla NLOut, wycieku, PDD, współczynników radialnych (podejście PDD) i
współczynników rozproszenia należy wykonać przy tym samym SSD.

• Wszystkie pomiary NLOut, wycieku promieniowania i współczynników rozproszenia muszą być
prowadzone na tej samej głębokości.

Kalibracja bezwzględna akceleratora liniowego
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4.3 Wyciek promieniowania

Pomiar dla szczęk otwartych i zamkniętych

Wartość wycieku promieniowania określa średni procent promieniowania wyciekającego przez
listki oraz przez kombinację listków i szczęk.

Konfiguracja

• Konfiguracja w celu pomiaru wycieku promieniowania jest taka sama jak w celu pomiaru
nominalnej mocy wyjściowej akceleratora liniowego.

• W celu pomiaru wycieku promieniowania należy użyć tej samej skalibrowanej komory co do
pomiaru nominalnej mocy wyjściowej akceleratora liniowego. W tym przypadku nominalna moc
wyjściowa akceleratora liniowego może być użyta jako wartość referencyjna w celu ustalenia
wartości wycieku.

• W przeciwnym razie należy powtórzyć pomiar nominalnej mocy wyjściowej akceleratora
liniowego z nową skalibrowaną komorą, aby uzyskać wartość odniesienia.

Wprowadzanie wyników pomiarów

Wprowadzić wartości dla szczęk otwartych i zamkniętych w opcji Physics Administration w
trybie Raw Data lub opcjonalnie przenieść te dane do opracowanego przez firmę Brainlab
szablonu programu Excel i przesłać wypełniony szablon na adres radio.physics@brainlab.com.
Po otrzymaniu wyników przetwarzania z firmy Brainlab można wprowadzić te dane bezpośrednio
do opcji Physics Administration w trybie Machine Profile.

Schemat postępowania

Krok

1. Szczęki główne otworzyć do wartości 100 × 100 mm2.

2. Zamknąć asymetrycznie listki kolimatora MLC.
• Odstęp pomiędzy listkami powinien znajdować się w odległości co najmniej 50 mm od

izocentrum.
• Odstęp pomiędzy zamkniętą parą listków powinien być w maksymalnej odległości od

izocentrum, jeśli akcelerator liniowy nie wspiera stosowania szczęk.

3. Dostarczyć 100 MU i odczytać wskazanie dozymetru.

4. Zamknąć asymetrycznie szczęki główne.

5. Powtórzyć krok 3.

UWAGA: Jeśli w przypadku konkretnego akceleratora liniowego nie można zamknąć
asymetrycznie szczęk, komora może być przemieszczona poziomo w kierunku x lub y o co
najmniej 20 mm. W takim przypadku należy zmierzyć wartość odniesienia w nowym położeniu,
używając kwadratowego pola szczęk i szczeliny MLC o wymiarach 100 × 100 mm². Jeśli w
przypadku konkretnego akceleratora liniowego nie można użyć szczęk, wyciek między szczękami
należy przyjąć jako zero. 
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4.4 Profil dawki głębokościowej

Pomiar parametrów PDD i TPR

Profil dawki głębokościowej można określić za pomocą jednej z dwóch poniższych opcji:

Opcja Objaśnienie

PDD (procentowa
dawka głębokościowa)

Opcja jest używana, gdy fantom wodny i odległość SSD są ustalone.
Wartości PDD są mierzone przez wyrównanie komory pionowo wzdłuż
osi wiązki.

Wartość TPR Opcja jest używana, gdy komora jest ustalona w izocentrum. Wartości
TPR są mierzone przez zmianę poziomu wody (powierzchni wody).

W opcji Physics Administration należy określić, czy dane zostały oparte na TPR (konfiguracja
izocentryczna) lub PDD (konfiguracja stałego SSD). Więcej informacji podano w odpowiedniej
instrukcji obsługi oprogramowania do planowania leczenia firmy Brainlab.

Konfiguracja

① ②

Rysunek 8  

Nr Komponent

① Pomiar PDD (konfiguracja stałego SSD)

② Pomiar TPR (konfiguracja izocentryczna)

• Parametry PDD dla dużych pól należy mierzyć przy użyciu komory jonizacyjnej o średniej lub
dużej pojemności (0,1 cm3 – 0,6 cm3), aby uniknąć wpływu wahań reakcji energii (patrz sekcja
III.D.5 i rys. 1 AAPM TG-106 Report (Daset al 2008)).

• W przypadku mniejszych pól o rozmiarach co najwyżej 30 mm, które nie należą do zakresu
rozmiarów pól komory jonizacyjnej należy zastosować odpowiedni detektor o wysokiej
rozdzielczości (patrz str. 46). W takim przypadku co najmniej jeden pomiar należy
przeprowadzić z użyciem obu przyrządów pomiarowych w celu porównania wyników pomiaru
uzyskanych z użyciem komory jonizacyjnej z wynikami uzyskanymi z użyciem detektora o
wysokiej rozdzielczości.

Profil dawki głębokościowej
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Schemat postępowania TPR

Firma Brainlab nie sugeruje konkretnego schematu postępowania dla pomiaru TPR, użytkownik
może przyjąć dowolny schemat pracy, zależnie od potrzeb klinicznych.

Wprowadzanie wyników pomiarów

Wprowadzić krzywe dawek głębokości w opcji Physics Administration w trybie Raw Data lub
opcjonalnie przenieść te dane do opracowanego przez firmę Brainlab szablonu programu Excel i
przesłać wypełniony szablon na adres radio.physics@brainlab.com.
Po otrzymaniu wyników przetwarzania z firmy Brainlab można wprowadzić te dane bezpośrednio
do opcji Physics Administration w trybie Machine Profile.
Należy również określić, czy dane zostały oparte na TPR (konfiguracja izocentryczna) lub PDD
(konfiguracja stałego SSD).

Zapewnienie dokładności

Aby uniknąć błędów na skutek załamań na powierzchni wody (efekty kapilarne), komorę należy
przemieścić do góry.
Dokładnie zmierzyć głębokość równoważną lub większą niż maksymalna głębokość wymagana
wewnątrz ciała pacjenta:
• Dla terapii czaszkowych może wystarczyć 250 mm.
• Dla przypadków pozaczaszkowych wymagane może być nawet 400 mm lub więcej.

W zależności od szczeliny akceleratora liniowego może nie być możliwości pomiaru TPR na
głębokości 300 mm lub 350 mm. Jeśli pomiar na tej głębokości jest niezbędny, wówczas należy
zmierzyć parametr PDD.
UWAGA: Wartości TPR/PDD mogą być dowolnie normalizowane, ponieważ operacje te są
kontrolowane przez algorytm dawki. 

UWAGA: Należy upewnić się, że odstępy pomiędzy zamkniętymi listkami znajdują się za
szczękami głównymi lub w pozycji oddalonej od otwartego, kwadratowego pola MLC. 

Schemat postępowania PDD

Krok

1. Ustawić fantom wodny w taki sam sposób, jak do pomiaru nominalnej mocy wyjściowej
akceleratora liniowego (patrz str. 48):
• SSD = SID = 1000 mm
• Izocentrum znajduje się na poziomie powierzchni wody (głębokość = 0 mm)
• Efektywny punkt pomiaru znajduje się w izocentrum

2. Przed każdym pomiarem należy ustawiać różne pola kwadratowe, przemieszczając
szczęki lub listki kolimatora MLC.
Wymagane wielkości pól kolimatora MLC i szczęk – patrz str. 69.

3. Głębokość pomiaru należy zmierzyć od głębokości 0 do głębokości żądanej, używając
oprogramowania fantomu wodnego.
Użyć wartości kroku 1 mm dla głębokości 0–50 mm. Dla większych głębokości można
użyć wielkości kroku 1 mm lub wielkości kroku 5 mm.
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4.5 Współczynniki rozproszenia (współczynniki
wyjścia)

Pomiar współczynnika rozproszenia

Współczynniki rozproszenia dostarczają informacji dotyczących nominalnej mocy wyjściowej
akceleratora liniowego. Dane te można wprowadzić w opcji Physics Administration w dowolnej
normalizacji, ponieważ jest to kontrolowane przez algorytm dawki.

Metoda Daisy-Chain

Brainlab zaleca następującą metodę łańcuchową z użyciem wielkości pola pośredniego (np.
30 × 30 mm²) dla przejścia między detektorem wysokiej rozdzielczości dla małych pól i komory
jonizacyjnej.

Użycie macierzy próbnej

• W każdym przypadku należy wykonać pomiar dla szarych pól w tabelach macierzy próbnych,
patrz str. 69 i dalsze.

• Białe pola reprezentują kombinacje MLC i szczęk, których nie zaleca się używać z
oprogramowaniem do planowania leczenia w radioterapii firmy Brainlab.

• Z tego powodu nie ma konieczności prowadzenia pomiarów dla większych pól MLC. Zamiast
tego wystarczy wprowadzić ostatnią zmierzoną wartość wymaganą, np. w przypadku
ustawienia szczęk 60 × 60 mm² można używać wartości zmierzonej dla pola MLC o wymiarach
60 × 60 mm² MLC (0,8710, patrz str. 91).

• W przypadku MLC Agility firmy Elekta należy również zmierzyć współczynniki rozproszenia dla
pewnych wielkości pola MLC większych niż odpowiadające im wielkości pola szczęk (patrz
przykładowa matryca na str. 76). Jest to niezbędne do prawidłowego modelowania „guard
leaves” podczas obliczania dawki w algorytmie Pencil Beam.

Wprowadzanie wyników pomiarów

Wprowadzić pełną macierz współczynników rozproszenia w opcji Physics Administration w
trybie Raw Data lub opcjonalnie przenieść te dane do opracowanego przez firmę Brainlab
szablonu programu Excel i przesłać wypełniony szablon na adres radio.physics@brainlab.com.
Po otrzymaniu wyników przetwarzania z firmy Brainlab można wprowadzić te dane bezpośrednio
do opcji Physics Administration w trybie Machine Profile.
UWAGA: W macierzy nie mogą pozostawać żadne wartości zerowe. 

Zapewnienie dokładności

• Informacje o zapewnieniu dokładności, patrz str. 21.
• Pomiary pól należy przeprowadzić dokładnie tak, jak podano.
• Należy upewnić się, że odstępy pomiędzy zamkniętymi listkami znajdują się za szczękami

głównymi lub w pozycji oddalonej od otwartego, kwadratowego pola MLC.
• Dla każdej wielkości pola szczęk zakres zmierzonych wielkości pola MLC musi być większy lub

równy wielkości pola szczęk.

Schemat postępowania

Krok

1. Ustawić zbiornik wodny z napędem tak, aby izocentrum znajdowało się na poziomie po-
wierzchni wody (SSD = SID = 1000 mm).

Współczynniki rozproszenia (współczynniki wyjścia)
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Krok

2. Dostosować efektywny punkt aktywnej objętości komory tak, aby pokrywał się z izocen-
trum (poziom powierzchni wody) i oznaczyć tę głębokość jako głębokość zerową (patrz
str. 48).

3. Opuścić komorę na głębokość kalibracyjną dcal = 100 mm.

4. Zmierzyć współczynniki rozproszenia dla macierzy kombinacji kwadratowych pól MLC i
kwadratowych pól szczęk (patrz str. 91).

Wymagane wielkości pól kolimatora MLC i szczęk – patrz str. 69.
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4.6 Diagonalne profile radialne

Współczynnik radialny i pomiar profilu radialnego

Współczynniki radialne są funkcjami dawki, które przechodzą poziomo przez oś wiązki przy
różnych głębokościach. Ich celem jest korekcja odchyleń pozaosiowych wiązki otwartej.
Jeśli nie ma możliwości zdemontowania kolimatora MLC z głowicy gantry, współczynniki radialne
nie zostaną zmierzone bezpośrednio. W takim przypadku profile radialne należy mierzyć
diagonalnie do pola szczęk, aby uwzględnić dawkę, która nie dociera do celu z powodu
ograniczonej wielkości pola.

Rysunek 9  

Profile radialne mierzone diagonalnie (w celu redukcji efektów granicznych) zawierają wymagane
informacje, muszą jednak zostać przekształcone na współczynniki radialne za pomocą opcji
Physics Administration w trybie surowych danych lub w przypadku zastosowania szablonów
programu Excel – w siedzibie głównej firmy Brainlab. Wyniki pomiarów profili radialnych nie mogą
być wprowadzone bezpośrednio w opcji Physics Administration w trybie Machine Profile.

Diagonalne profile radialne
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Konfiguracja

Współczynniki/profile radialne mogą być mierzone z użyciem procedur podobnych jak w
przypadku pomiaru parametrów TPR i PDD.
Kierunek pomiaru profili radialnych widziany od strony źródła:

Rysunek 10  

• W celu wykonania pomiaru można zastosować taką samą konfigurację fantomu wodnego, jak
do pomiaru parametrów TPR/PDD (patrz str. 52).

• Należy upewnić się, że detektor przemieszcza się diagonalnie od narożnika do narożnika. W
przypadku kolimatorów MLC z niekwadratową wielkością pola maksymalnego kąt ruchu
detektora względem kierunku listków może być inny niż 45°.

• Użyć komory jonizacyjnej do pomiaru profili radialnych. Komorę należy zamontować tak, aby
zapewnić maksymalną przestrzeń wzdłuż kierunku pomiaru.

UWAGA: Algorytm Pencil Beam zakłada symetrię obrotową współczynników radialnych. Dlatego
istnieje możliwość pomiaru półprofili, ale tylko gdy fantom wodny nie jest na tyle duży, aby
umożliwić wykonanie kompletnego profilu diagonalnego. W celu zwiększenia dokładności zaleca
się uśrednienie kilku półprofili zmierzonych w różnych kierunkach. 

Wprowadzanie wyników pomiarów

Wprowadzić profile radialne mierzone diagonalnie w opcji Physics Administration w trybie Raw
Data lub opcjonalnie przenieść zmierzone dane do opracowanego przez firmę Brainlab szablonu
programu Excel i przesłać wypełniony szablon na adres radio.physics@brainlab.com.
Po otrzymaniu współczynników radialnych z firmy Brainlab należy wprowadzić je bezpośrednio do
opcji Physics Administration w trybie Machine Profile. W opcji Physics Administration należy
określić, czy zastosowana została konfiguracja izocentryczna, czy stałego SSD.

Zapewnienie dokładności

• Promień powinien odpowiadać rzeczywistej odległości między osią wiązki i komorą. Konwersja
promienia do płaszczyzny izocentrum nie jest konieczna.
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• Jeśli współczynniki radialne są mierzone w sposób podobny jak parametr PDD, w pomiarze
współczynników radialnych należy zastosować taką samą odległość SSD jak podczas pomiaru
PDD.

• Aby uzyskać wyniki z niewielką ilością szumów, komorę należy przemieszczać powoli, aby
uniknąć tworzenia się fal, szczególnie przy niższych wartościach głębokości.

• Profile radialne mogą być dowolnie normalizowane, ponieważ jest to kontrolowane przez
algorytm dawki.

• W przypadku wiązek spłaszczonych obliczone współczynniki radialne są oparte na danych
profilu radialnego w zakresie od środka wiązki do 50% szerokości izodozy. W przypadku
wiązek niespłaszczonych (tryb FFF) obliczone współczynniki radialne są oparte na danych
profilu radialnego w zakresie od środka wiązki do 25% szerokości izodozy. Ten zakres danych
wiązki musi zostać zmierzony możliwie jak najdokładniej dla głębokości do i 200 mm włącznie.
Zakres skanowania dla największej głębokości nie musi sięgać jej wartości 50% (25%)
szerokości izodozy.

• Jeśli pomiary na głębokości 350 mm nie są możliwe wskutek ograniczonego rozmiaru fantomu
wodnego, można użyć mniejszej głębokości, np. 300 mm.

• Jeśli mierzone są półprofile, należy upewnić się, że oś centralna wiązki NIE jest zbyt blisko
ściany fantomu. Jeśli oś centralna wiązki będzie zbyt blisko ściany fantomu, dawka w osi
centralnej będzie zaniżona, co będzie skutkować powiększeniem rogów na profilach
diagonalnych, zwłaszcza na większych głębokościach.

Schemat postępowania

Krok

1. Wycofać listki MLC do momentu uzyskania maksymalnej dozwolonej wielkości pola (mo-
że to wymagać trybu fizycznego konsoli).

2. Wycofać szczęki do momentu uzyskania maksymalnej dozwolonej wielkości pola (zwykle
tej samej wielkości jak dla MLC).

3. Zmierzyć profile radialne dla następujących głębokości: 5, 14, 25, 50, 100, 200 i 350
[mm].
Użyć rozdzielczości radialnej co najmniej 5 mm.

4. Zmierzyć cały zakres profilu od jednego narożnika pola do drugiego.

Diagonalne profile radialne
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4.7 Profile poprzeczne

Pomiar profilu poprzecznego

Niezbędne są dodatkowe pomiary w celu dostosowania korekcji funkcji źródłowej i korekcji pola
radiologicznego. Korekcja funkcji źródłowej jest empiryczną metodą symulacji rozszerzonego
źródła wiązki i innych efektów, które zniekształcają krawędź wiązki.

Pomiary z użyciem fantomu wodnego

Rysunek 11  

Opcje pomiarowe

Możliwe są dwie opcje pomiaru:
• Fantom wodny i detektor o wysokiej rozdzielczości: Patrz str. 61 (opcja zalecana)
• Pomiar dozymetryczny z użyciem błony: Patrz str. 62
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Konfiguracja

Kierunek pomiaru profili poprzecznych widziany od strony źródła:

Rysunek 12  

Profile poprzeczne są mierzone wzdłuż (kierunek x) ORAZ prostopadle (kierunek y) do kierunku
listków. Należy upewnić się, że profile są mierzone bezpośrednio pod listkami w taki sposób, że
zachodzące na siebie listki ani odstęp między listkami nie mają wpływu na wykonywany pomiar.
Informacje dotyczące prawidłowego kształtu odpowiedniego rodzaju MLC podane są na
schematach zamieszczonych począwszy od str. 69. Powyższy rysunek jest wyłącznie
schematyczny.

Profile poprzeczne
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4.7.1 Pomiar z użyciem fantomu wodnego i detektora o wysokiej rozdzielczości

Informacje ogólne

Zaleca się wykonanie pomiarów profili poprzecznych za pomocą fantomu wodnego i detektora o
wysokiej rozdzielczości. W takim przypadku konieczne jest użycie detektora o wysokiej
rozdzielczości, patrz str. 46.

Konfiguracja

Ustawić fantom wodny w taki sam sposób, jak poprzednio (SSD = SID = 1000 mm).
• Pomiary należy przeprowadzić na następujących głębokościach: dmax, 100 mm i 200 mm.
• Jeśli detektor został zmieniony lub obrócony, należy ponownie przeprowadzić kalibrację

współrzędnych x/y/z fantomu.
• Za pomocą kolimatora MLC i szczęk uformować kształt pola określony dla danego kolimatora

MLC (patrz str. 69).
• Profile poprzeczne należy mierzyć wzdłuż (kierunek x) ORAZ prostopadle (kierunek y) do

kierunku listków.

Wprowadzanie wyników pomiarów

Zaimportować zmierzone profile radialne do opcji Physics Administration w trybie Raw Data lub
opcjonalnie do dostarczonego przez firmę Brainlab szablonu programu Excel i przesłać
wypełniony szablon na adres radio.physics@brainlab.com. Wprowadzić korekcję funkcji źródłowej
i przesunięcie listka radiologicznego w opcji Physics Administration w trybie Machine Profile po
otrzymaniu wyników przetwarzania z firmy Brainlab.

Zapewnienie dokładności

Profile uzyskane po przeprowadzeniu pomiarów należy sprawdzić z przykładem (patrz str. 59) i
upewnić się, że:
• Szerokość obszaru półcienia wiązki jest mała (ok. 4 ± 1 mm dla mikrokolimatorów MLC)
• Wyciek promieniowania poza kolimator MLC na głębokości poniżej 50 mm wynosi ok. 3%

Schemat postępowania

Aby zapewnić wystarczające informacje o obszarze półcienia wiązki i obszarze blokowanym przez
kolimator MLC, profile powinny obejmować całą wielkość pola z rozdzielczością 0,5 mm.

Krok

1. Ustawić detektor tak, aby uniknąć odstępu między listkami, np. dla kolimatora MLC, w
którym używane są 2 centralne listki, profil x należy sporządzić, zaczynając od połowy
jednego z dwóch listków centralnych.

2. Ustawić detektor tak, aby umożliwić maksymalny odstęp dla pomiaru profilu (należy pa-
miętać, aby zapewnić możliwość obrotu detektora między kierunkiem równoległym i pros-
topadłym).

3. Ustawić detektor w środku wiązki i upewnić się, że odległość od odstępów między listka-
mi kolimatora do osi skanu jest większa niż 20 mm; w razie potrzeby dostosować oś.

4. Powtórzyć etap 2 na kolejnej głębokości pomiaru.
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4.7.2 Pomiar dozymetryczny z użyciem błony

Informacje ogólne

Jeśli nie można przeprowadzić pomiarów z użyciem fantomu wodnego i detektora o wysokiej
rozdzielczości, można w zamian przeprowadzić pomiary dozymetryczne z wykorzystaniem błony
radiograficznej. W celu zapewnienia dokładności należy przeprowadzić pomiar dozymetryczny z
użyciem błony i fantomu z tworzywa sztucznego o grubości 100 mm, zbudowanego z różnych
warstw, z materiału charakteryzującego się wystarczającym rozpraszaniem wstecznym.

Konfiguracja

Pomiary należy przeprowadzić na następujących głębokościach: dmax, 100 mm i 200 mm.
• Materiał charakteryzujący się rozpraszaniem wstecznym umieścić na stole terapeutycznym i

wyrównać go wględem położenia izocentrum, używając laserów do pozycjonowania.
• Upewnić się, że górna powierzchnia materiału jest poziomo wyrównana z poziomem

izocentrum.
• Umieścić błonę na dolnej płycie w płaszczyźnie izocentrum i nałożyć odpowiednią warstwę.
• Za pomocą kolimatora MLC i szczęk uformować kształt pola określony dla danego kolimatora

MLC (patrz str. 69).

Wprowadzanie wyników pomiarów

Zaimportować zmierzone profile radialne do opcji Physics Administration w trybie Raw Data lub
opcjonalnie do dostarczonego przez firmę Brainlab szablonu programu Excel i przesłać
wypełniony szablon na adres radio.physics@brainlab.com. Wprowadzić korekcję funkcji źródłowej
i przesunięcie listka radiologicznego w opcji Physics Administration w trybie Machine Profile po
otrzymaniu wyników przetwarzania z firmy Brainlab.

Zapewnienie dokładności

Profile uzyskane po przeprowadzeniu pomiarów należy sprawdzić z przykładem (patrz str. 59) i
upewnić się, że:
• Szerokość obszaru półcienia wiązki jest mała (ok. 4 ± 1 mm dla mikrokolimatorów MLC)
• Wyciek promieniowania poza kolimator MLC na głębokości poniżej 50 mm wynosi ok. 3%

Podczas pomiaru dozymetrycznego z użyciem błony dokładność krzywej sensytometrycznej ma
zasadnicze znaczenie dla dokładnego dostosowania korekcji funkcji źródłowej.

Schemat postępowania

• Dla każdego zdjęcia należy sporządzić profile (x i y).
• Aby zapewnić wystarczające informacje o obszarze półcienia wiązki i obszarze blokowanym

przez kolimator MLC, profile powinny obejmować całą wielkość pola z rozdzielczością 0,5 mm.

Krok

1. Wykonać trzy zdjęcia, używając odpowiednich warstw na głębokości dmax (zależnie od
energii akceleratora liniowego, np. 15 mm dla 6 MV), 100 mm i 200 mm.
• Aby pozostać w liniowym zakresie krzywej sensytometrycznej, napromienianie należy

prowadzić przy użyciu odpowiedniej liczby jednostek monitorowych (MU).
• Np. dla błony Kodak X-Omat dawka nie powinna przekroczyć 0,8 Gy. Dla błony Kodak

EDR2 dawka nie powinna przekroczyć 2,0 Gy.

2. Wykonać obróbkę i zeskanować zdjęcia.

3. Sporządzić profil x równoległy do kierunku listków.
Aby uniknąć odstępu między listkami kolimatora, profil należy sporządzić, zaczynając od
połowy jednego z listków centralnych.

Pomiar dozymetryczny z użyciem błony
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Krok

4. Sporządzić profil y przez środek wiązki w kierunku prostopadłym do kierunku listków.
Upewnić się, że odległość od odstępów między listkami kolimatora do osi skanu jest więk-
sza niż 20 mm; w razie potrzeby dostosować oś.
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4.8 Pomiary dynamicznego przesunięcia listków

Dynamiczne przesunięcie listków

Dynamiczne przesunięcie listków opisuje efektywne przesunięcie listków na skutek zaokrąglenia
końcówek listków w większości kolimatorów MLC.
Wartość ta jest określana z użyciem plików przygotowanych dla kolimatora MLC firmy Varian lub
DICOM, dostarczonych przez firmę Brainlab w celu pomiaru dawek izocentrycznych dla szczelin
przesuwających się przy różnej szerokości.
Zmierzoną dawkę D można w przybliżeniu opisać za pomocą funkcji liniowej

agapbgapbDD leak +⋅=+=− )2( δ

gdzie:
• gap oznacza nominalną szerokość odstępu (1, 5, …, 100 mm)
• Dleak oznacza zmierzony wyciek promieniowania z kolimatora MLC
• δ oznacza efektywne dynamiczne przesunięcie listków (obliczone dla jednego listka)

Po obliczeniu współczynników a i b metodą regresji liniowej parametr δ jest obliczany wg
równania:

ba 2=δ

Konfiguracja

• Ustawić odpowiednią skalibrowaną komorę lub komorę jonizacyjną (patrz str. 46) w fantomie
wodnym tak, aby oś komory była prostopadła do kierunku ruchu listków.

• Poziom powierzchni wody ustawić tak, aby detektor znajdował się poniżej obszaru narastania
dawki (dmax lub głębiej), gdzie [SSD = 1000 mm – głębokość pomiaru]. Dla energii 6 MV
zalecana głębokość wynosi 20 mm.

• Używając szczęk, uformować kwadratowe pole o wymiarach 100 × 100 mm².

Wprowadzanie wyników pomiarów

Wszystkie dane powinny być również wprowadzone w opcji Physics Administration w trybie
Raw Data lub opcjonalnie w odpowiednim szablonie programu Excel udostępnionym przez firmę
Brainlab. Wynik jest obliczany i zostaje wyświetlony za pomocą opcji Physics Administration lub
szablonu w programie Excel. Szczegóły na temat sposobu wprowadzania i przetwarzania danych
przesunięcia dynamicznego listków można znaleźć w Instrukcji obsługi oprogramowania
Physics Administration.

Schemat postępowania

Krok

1. Kolejno napromienić dynamiczne pola kolimatora MLC określone dla danego kolimatora
MLC (patrz str. 69).

2. Zamknąć kolimator MLC i zmierzyć dawkę, jaka wyciekła, używając takich samych usta-
wień, jak wyżej.
W przypadku szczeliny asymetrycznej, odstęp między listkami powinien znajdować się
50 mm od izocentrum.

3. Za pomocą kolimatora MLC ustawić pole kwadratowe o wymiarach 100 × 100 mm² i
zmierzyć dawkę dla pola otwartego, używając takich samych ustawień jak podano wyżej.

Pomiary dynamicznego przesunięcia listków
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Krok
UWAGA: Użyć tej samej wartości MU i tej samej mocy dawki jak w kroku 1. 
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4.9 Weryfikacja korekcji pola radiologicznego

Informacje ogólne

W rozdziale opisano metody weryfikacji i aktualizacji korekcji pola radiologicznego (statyczne i
dynamiczne przesunięcie listków kolimatora).
Przeglądane parametry są wykorzystywane w profilu urządzenia dostosowanym do klienta,
używanym wraz z opracowanym w firmie Brainlab oprogramowaniem do planowania leczenia
Brainlab RT Elements.

Kiedy wymagana jest weryfikacja

Firma Brainlab zaleca rutynową weryfikację korekcji pola radiologicznego, w szczególności po
modyfikacjach kolimatora MLC, takich jak:
• Modyfikacje mechaniczne bariery IR, która kalibruje pozycję listków podczas inicjalizacji

kolimatora MLC
• Wymiana zasilacza dodatkowego kolimatora MLC
• Zmienia na kalibrację pozycji listków kolimatora MLC

W zależności od modyfikacji mogą być wymagane dalsze pomiary w celu zapewnienia, że system
leczenia pracuje zgodnie z przeznaczeniem.

Różnica między polem radiologicznym i polem geometrycznym

Poniższy rysunek przedstawia różnicę między polem radiologicznym i nominalnymi pozycjami
listków kolimatora MLC. Pole radiologiczne różni się od nominalnego pola kolimatora MLC w
kierunku x i y. Różnica w kierunku y (wielkość zakładki – „tongue-and-groove”) zależy głównie od
kształtu geometrycznego listków, zatem nie zależy od modyfikacji kolimatora MLC. Modyfikacje w
MLC w zakresie kierunku x mogą prowadzić do nieco innych korekcji pola radiologicznego.
Różnica między polem radiologicznym i geometrycznym polem kolimatora MLC:

Rysunek 13  

O weryfikacji

Korekcje pola radiologicznego są definiowane jako odległości korekcji od płaszczyzny izocentrum.
Dlatego opisany pomiar z użyciem błony jest wykonywany izocentrycznie. W celu zapewnienia
dokładności pomiaru dozymetrycznego z użyciem błony firma Brainlab zaleca użycie fantomu z

Weryfikacja korekcji pola radiologicznego
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tworzywa sztucznego o grubości co najmniej 100 mm, zbudowanego z warstw o grubości 25 mm,
z materiału charakteryzującego się wystarczającym rozpraszaniem wstecznym.

Porównanie wyników

Porównać nową wartość przesunięcia radiologicznego listka ze stosowaną aktualnie wartością
przesunięcia statycznego listka w opcji Physics Administration. Jeśli różnica pomiędzy dwiema
wartościami nie jest pomijalna, wyregulować statyczne przesunięcie listków w opcji Physics
Administration.
Jeśli wartość statycznego przesunięcia listków jest nieaktualna, wartość dynamicznego
przesunięcia listków może być niedokładna. W takim przypadku firma Brainlab zaleca powtórzenie
pomiarów dynamicznego przesunięcia listków, patrz str. 64.
W przypadku znacznej różnicy pomiędzy starą a nową wartością dynamicznego przesunięcia
listków wyregulować statyczne przesunięcie listków w opcji Physics Administration.
Następnie należy zapisać i zatwierdzić uaktualniony profil urządzenia.

Przygotowanie

Krok

1. Materiał charakteryzujący się rozpraszaniem wstecznym umieścić na stole terapeutycz-
nym i wyrównać go wględem położenia izocentrum, używając laserów do pozycjonowa-
nia.

2. Upewnić się, że górna powierzchnia materiału jest poziomo wyrównana z poziomem izo-
centrum.

3. Umieścić błonę na dolnej płycie w płaszczyźnie izocentrum i nałożyć odpowiednią war-
stwę.

4. Za pomocą kolimatora MLC uformować pole kwadratowe (lub w przybliżeniu kwadratowe)
o wymiarach: 60 × 60 mm2 pole MLC.

5. Upewnić się, że granica pola szczęk przekracza granice pola MLC co najmniej o 10 mm z
każdej strony: 80 × 80 mm2 pola szczęk.

Schemat postępowania

Aby zapewnić wystarczające informacje o obszarze półcienia wiązki i obszarze blokowanym przez
kolimator MLC, profile powinny obejmować całą wielkość pola z rozdzielczością co najmniej 0,5
mm.

Krok

1. Wykonać zdjęcie, stosując warstwę o grubości 25 mm.
• Aby pozostać w liniowym zakresie krzywej sensytometrycznej, napromienianie należy

prowadzić przy użyciu odpowiedniej liczby jednostek monitorowych (MU).
• Np. dla błony Kodak X-Omat dawka nie powinna przekroczyć 0,8 Gy. Dla błony Kodak

EDR2 dawka nie powinna przekroczyć 2,0 Gy. Jeśli uzyskane zdjęcie nie jest wystar-
czająco liniowe w rozważanym zakresie dawki, użyć błon do kalibracji w celu prze-
kształcenia szarych wzorów w wartościach dawki.

2. Wykonać obróbkę i zeskanować zdjęcie.

3. Sporządzić profil x (kierunek równoległy do kierunku ruchu listków).
Aby uniknąć odstępu między listkami kolimatora, profil należy sporządzić, zaczynając od
połowy jednego z listków centralnych.

4. Zmierzyć szerokość izodozy 50% profilu i określić statyczne przesunięcie listków (Δs)
między nominalną wielkością pola w kierunku x (snominal) i zmierzoną szerokością izodozy
50% (s50%):

PENCIL BEAM: POMIAR PODSTAWOWYCH DANYCH WIĄZKI
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Krok

Δs 0.5∗ s50% snominal–( ) Δs 0>( ),=

Weryfikacja korekcji pola radiologicznego
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5 PENCIL BEAM: LISTY
KONTROLNE DANYCH
WIĄZKI

5.1 Dane wiązki dla kolimatora wielolistkowego
Brainlab m3

Lista kontrolna

Pomiar Patrz rów-
nież

Wykona-
no

Kalibracja akceleratora liniowego (NLOut) z użyciem skalibrowanej komory:
• Szczęki: 98 × 98 mm²
• MLC: 100 × 100 mm²

UWAGA: Wprowadzić rozmiar pola kwadratowego 98 mm dla Pencil Beam NLOut Square
Field Size. 

Strona 48 ☐

Wyciek promieniowania przy otwartych i zamkniętych szczękach z użyciem skalibrowanej
komory:
Wprowadzić SSD, wartość pomiaru głębokości, wartości wycieku i NLOut za pomocą trybu
Raw Data Physics Administration lub szablonu programu Excel.
Pole otwarte:
• Szczęki: 98 × 98 mm²
• MLC: 100 × 100 mm²

Strona 51 ☐

Profil dawki głębokościowej (PDD/TPR) z użyciem komory jonizacyjnej i detektora o wysokiej
rozdzielczości:
• Pola MLC (szczęki) [mm²]

6 × 6 (8 × 8),
12 × 12 (14 × 14),
18 × 18 (20 × 20),
30 × 30 (32 × 32),
42 × 42 (44 × 44),
60 × 60 (60 × 60),
80 × 80 (80 × 80),
100 × 100 (98 × 98)
Po wykonaniu pomiarów zaimportować wartości TPR lub PDD za pomocą trybu Raw Data
narzędzia Physics Administration lub szablonu programu Excel.
Należy pamiętać o zastosowaniu odpowiedniego detektora do małych i dużych pól.
UWAGA: Wprowadzić skuteczną wielkość pola kwadratowego równą 98 mm dla profilu daw-
ki o największej głębokości. 

Strona 52 ☐
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Pomiar Patrz rów-
nież

Wykona-
no

Współczynniki rozproszenia z użyciem komory jonizacyjnej i detektora o wysokiej rozdziel-
czości:
• Pola szczęk

8 × 8, 14 × 14, 20 × 20, 44 × 44, 60 × 60, 80 × 80, 98 × 98 [mm²]
• Pola MLC

6 × 6, 12 × 12, 18 × 18, 24 × 24, 30 × 30, 36 × 36, 42 × 42, 60 × 60, 80 × 80, 100 × 100
[mm²]
Macierz próbna, patrz str. 71. Po wykonaniu pomiarów zaimportować współczynniki rozpro-
szenia za pomocą trybu Raw Data narzędzia Physics Administration lub szablonu progra-
mu Excel.
Należy pamiętać o zastosowaniu odpowiedniego detektora do małych i dużych pól z właści-
wą kalibracją krzyżową.
UWAGA: Wprowadzić wielkość pola kwadratowego równą 100 mm dla największego pola
MLC (wiersz) i 98 mm dla największego pola szczęk (kolumna). 

Strona 52/
Strona 21 ☐

Diagonalne profile radialne z użyciem komory jonizacyjnej:
• Pole MLC: 100 × 100 mm2

• Pole szczęk: 98 × 98 mm2

Po wykonaniu pomiarów zaimportować diagonalne profile radialne za pomocą trybu Raw
Data narzędzia Physics Administration lub szablonu programu Excel.

Strona 56 ☐

Profile poprzeczne z użyciem detektora o wysokiej rozdzielczości:
• Pole szczęk: 98 × 98 mm²
• Pola MLC (patrz str. 72)

Po wykonaniu pomiarów zaimportować diagonalne profile poprzeczne za pomocą trybu Raw
Data narzędzia Physics Administration lub szablonu programu Excel.

Strona 59 ☐

Dynamiczne przesunięcie listka z użyciem skalibrowanego detektora:
• W celu napromienienia dynamicznych odstępów między listkami należy użyć plików MLC:

„M3_1.d01”, „M3_5.d01”, … , „M3_100.d01”.
• Dla każdego pola: dostarczyć 300 MU przy mocy dawki 300 MU/min.

Obliczyć dynamiczne przesunięcie listka za pomocą trybu Raw Data narzędzia Physics Ad-
ministration lub szablonu programu Excel.
Użyć odpowiedniej kombinacji m MU i m MU/min, jeśli moc dawki 300 MU/min nie jest do-
stępna.

Strona 64 ☐

Przetworzyć dane za pomocą trybu Raw Data narzędzia Physics Administration lub, op-
cjonalnie, przesłać wypełniony szablon programu Excel bezpośrednio do siedziby głównej
firmy Brainlab (radio.physics@brainlab.com) lub do inżyniera lokalnego działu pomocy tech-
nicznej.

☐

Przygotować wymagany profil wiązki za pomocą opcji Physics Administration (tryb Machi-
ne Profile). Szczegóły na temat sposobu przygotowania profilu urządzenia w oparciu o me-
todę surowych danych lub metodę pliku Excel dostępne są w Instrukcji obsługi oprogra-
mowania Physics Administration.

☐

Dane wiązki dla kolimatora wielolistkowego Brainlab m3
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5.1.1 Dodatkowe informacje

Macierz próbna

UWAGA: Dane pomiarowe w przypadku konkretnych akceleratorów liniowych mogą się różnić.
Przedstawiony przykład nie może być użyty do celów klinicznych. 

Brainlab m3: możliwe zmierzone współczynniki rozproszenia (wartości przykładowe)

Ustawienia szczęk [mm]

Wielkości
pól MLC
[mm²]

8 × 8 14 × 14 20 × 20 44 × 44 60 × 60 80 × 80 98 × 98

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• W każdym przypadku należy wykonać pomiar dla szarych pól.
• Białe pola reprezentują kombinacje MLC i szczęk, których nie zaleca się używać z

oprogramowaniem do planowania leczenia w radioterapii firmy Brainlab.
• Konfiguracje odpowiadające pustym polom są niedozwolone (patrz str. 54).
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5.1.2 Kształt profilu poprzecznego

Kształt profilu poprzecznego

Brainlab m3: konfiguracja pola MLC dla pomiarów profilu (kierunek X i Y):

IEC 1217: -40mm 0mm +40mm

Rysunek 14  

Listki otwarte:
nr listka: 2–4, 7–20, 24–25

Listki zamknięte

Pozycja listków zgodnie z
normą IEC 1217 -40 mm i +40 mm -50 mm

Kształt profilu poprzecznego
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5.2 Dane wiązki dla kolimatora wielolistkowego
Elekta Agility

Lista kontrolna

Nie używać do pomiaru „guard leaves” (np. brak dodatkowych par otwartych listków pod szczęką
obok oraz w tej samej pozycji fizycznej, w której znajduje się ostatni listek w polu).

Pomiar Patrz rów-
nież

Wykona-
no

Kalibracja akceleratora liniowego (NLOut) z użyciem skalibrowanej komory.
• Otwarcie szczęki Y: 100 mm
• Wielkość pola MLC i pola szczęk: 100 × 100 mm², bez „guard leaves”

Strona 48 ☐

Wyciek promieniowania przy zamkniętej i otwartej szczęce Y z użyciem skalibrowanej komo-
ry:
Wprowadzić SSD, wartość pomiaru głębokości, wartości wycieku i NLOut za pomocą trybu
Raw Data Physics Administration lub szablonu programu Excel.
UWAGA: Użyć małych otworów mimośrodowych do wymuszenia otwarcia szczęk przy za-
mkniętych MLC, jeśli pozycji szczęk nie można ustawić niezależnie od pola MLC. 

Strona 51 ☐

Profil dawki głębokościowej (PDD/TPR) z użyciem komory jonizacyjnej i detektora o wysokiej
rozdzielczości:
• wielkości pól (szczęki) MLC (bez „guard leaves”) [mm²] ([mm]):

10 × 10 (10),
20 × 20 (20),
30 × 30 (30),
40 × 40 (40),
60 × 60 (60),
80 × 80 (80),
100 × 100 (100),
140 × 140 (140),
200 × 200 (200),
300 × 300 (300),
400 × 400 (400)
Po wykonaniu pomiarów zaimportować wartości TPR lub PDD za pomocą trybu Raw Data
narzędzia Physics Administration lub szablonu programu Excel.
Należy pamiętać o zastosowaniu odpowiedniego detektora do małych i dużych pól.

Strona 52/
Strona 21 ☐

Współczynniki rozproszenia z użyciem komory jonizacyjnej i detektora o wysokiej rozdziel-
czości:
• Otwarcie szczęki Y

10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 140, 200, 300, 400 [mm]
Użyć małych otworów mimośrodowych do wymuszenia otwarcia szczęk większego niż pole
MLC, jeśli pozycji szczęk nie można ustawić niezależnie od pola MLC.
• Pola MLC, bez „guard leaves”

10 × 10, 20 × 20, 30 × 30, 40 × 40, 60 × 60, 80 × 80, 100 × 100, 140 × 140, 200 × 200,
300 × 300, 400 × 400 [mm²]
Macierz próbna, patrz str. 76. Po wykonaniu pomiarów zaimportować współczynniki rozpro-
szenia za pomocą trybu Raw Data narzędzia Physics Administration lub szablonu progra-
mu Excel.
Należy pamiętać o zastosowaniu odpowiedniego detektora do małych i dużych pól z właści-
wą kalibracją krzyżową.

Strona 52/
Strona 21 ☐

PENCIL BEAM: LISTY KONTROLNE DANYCH WIĄZKI
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Pomiar Patrz rów-
nież

Wykona-
no

Diagonalne profile radialne z użyciem komory jonizacyjnej:
• Otwarcie szczęki Y: 400 [mm]
• Listki MLC wycofane, wielkość pola 400 × 400 mm²

UWAGA: Zmierzyć od narożnika do narożnika, nawet jeśli położone najbardziej zewnętrznie
listki w narożnikach pola nie zostały w pełni wycofane. 

Po wykonaniu pomiarów zaimportować diagonalne profile radialne za pomocą trybu Raw
Data narzędzia Physics Administration lub szablonu programu Excel.

Strona 56 ☐

Profile poprzeczne z użyciem detektora o wysokiej rozdzielczości:
• Otwacia szczęki Y: Szczęka Y1 w położeniu -75 mm, szczęka Y2 w położeniu 55 mm

(margines 5 mm do otwartego pola MLC)
• Pola MLC (patrz str. 77)

Po wykonaniu pomiarów zaimportować diagonalne profile poprzeczne za pomocą trybu Raw
Data narzędzia Physics Administration lub szablonu programu Excel.

Strona 59 ☐

Dynamiczne przesunięcie listka z użyciem skalibrowanego detektora:
W celu napromienienia dynamicznych odstępów między listkami należy użyć odpowiednich
plików DICOM.
Dla każdego pola: dostarczyć 300 MU przy mocy dawki 300 MU/min.
Użyć odpowiedniej kombinacji m MU i m MU/min, jeśli moc dawki (300 MU/min) nie jest do-
stępna.
Obliczyć dynamiczne przesunięcie listka za pomocą trybu Raw Data narzędzia Physics Ad-
ministration lub szablonu programu Excel.

Strona 64 ☐

Przetworzyć dane za pomocą trybu Raw Data narzędzia Physics Administration lub, op-
cjonalnie, przesłać wypełniony szablon programu Excel bezpośrednio do siedziby głównej
firmy Brainlab (radio.physics@brainlab.com) lub do inżyniera lokalnego działu pomocy tech-
nicznej.

☐

Przygotować wymagany profil wiązki za pomocą opcji Physics Administration (tryb Machi-
ne Profile). Szczegóły na temat sposobu przygotowania profilu urządzenia w oparciu o me-
todę surowych danych lub metodę pliku Excel dostępne są w Instrukcji obsługi oprogra-
mowania Physics Administration.

☐

„Guard leaves”

Nie używać opcji „guard leaves” dla kolimatora wielolistkowego Elekta Agility.
Ponieważ algorytm Pencil Beam (wiązki wąsko skolimowanej) oparto na tabeli wyników,
przekazanie do eksploatacji systemu bez opcji „guard leaves” jest dokładniejsze gdy stosujemy
planowanie leczenia Brainlab z poniższych powodów:
• Pole 100 × 100 mm² bez opcji „guard leaves” ma pole napromienienia 100 × 100 mm²

(nieuwzględniające przesunięć radiologicznych) i dlatego wielkość pola kwadratu ekwiwalentu
wynosi 100 mm. Pomiar ten (np. rozproszenie, PDD) jest wprowadzany z użyciem wielkości
pola 100 mm do narzędzia Physics Administration.

• Pole 100 × 100 mm² z opcją „guard leaves” ma wielkość pola kwadratu ekwiwalentu
marginalnie większą niż 100 mm (opcja „guard leaves” marginalnie zwiększą gęstość
strumienia, gdy wyciek ze szczęk jest niewielki, ale nie jest równy zero). W przypadku
wprowadzania takich wyników z użyciem wielkości ekwiwalentu 100 mm w narzędziu Physics
Administration wprowadzany jest bardzo mały błąd.

• W planowaniu leczenia firmy Brainlab pole 100 × 100 mm² z opcją „guard leaves” ma wielkość
pola kwadratu ekwiwalentu marginalnie większą niż 100 mm (opcja „guard leaves” ma
marginalnie większą gęstość strumienia, gdy wyciek ze szczęk jest niewielki, ale nie jest równy
zeru). W ten sposób, w przypadku wielkości pola nieco większej niż 100 mm, dane
rozproszenia/PDD zostałyby odczytane z danych algorytmu Pencil Beam.

• Innymi słowy wpływ opcji „guard leaves” (nawet jeśli jest mały) będzie uwzględniany dwa razy
podczas obliczania dawki Pencil Beam (PB).

Dane wiązki dla kolimatora wielolistkowego Elekta Agility
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W ten sposób przekazanie do eksploatacji bez opcji „guard leaves” działa lepiej przy algorytmie
Pencil Beam opartym na tabeli Brainlab i definicji pola podanym w tej instrukcji obsługi.
W przypadku chęci stworzenia modelu tego samego warunku dla pomiaru wiązki jak w leczeniu
trzeba zmodyfikować wielkości pola danych wiązki (rozproszenie, tabela PDD i rozmiar pola
normalizacji) w narzędziu Physics Administration. Jest to jednak bardziej mylące i podatne na
błędy niż istniejące zalecenie (np. ustawienie pola 100 × 100 mm², które należy wprowadzić jako
100 mm).

PENCIL BEAM: LISTY KONTROLNE DANYCH WIĄZKI

Instrukcja zawierająca informacje techniczne Wyd. 2.2 Fizyka Brainlab 75



5.2.1 Dodatkowe informacje

Macierz próbna

UWAGA: Dane pomiarowe w przypadku konkretnych akceleratorów liniowych mogą się różnić.
Przedstawiony przykład nie może być użyty do celów klinicznych. 

MLC Agility firmy Elekta: możliwe zmierzone współczynniki rozproszenia (wartości przykładowe)

Ustawienia wielkości pola szczęk Y [mm]

Wielkości pól
MLC [mm²] 10 20 30 40 60 80 100 140 200 300 400

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

20 × 20 0,7412 0,8007 0,8080 0,8122 0,8178 0,8198 0,8218 0,8250 0,8259 0,8287 0,8292

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Bez „guard leaves”.
• Użyć małych otworów mimośrodowych do wymuszenia otwarcia szczęk większego niż pole

MLC, jeśli pozycji szczęk nie można ustawić niezależnie od pola MLC.
• W każdym przypadku należy wykonać pomiar dla szarych pól.
• Białe pola reprezentują kombinacje MLC i szczęk, których nie zaleca się używać z

oprogramowaniem do planowania leczenia w radioterapii firmy Brainlab.
• Konfiguracje odpowiadające pustym polom są niedozwolone (patrz str. 54).
• W przeciwieństwie do innych typów MLC, w przypadku MLC Agility firmy Elekta należy również

zmierzyć współczynniki rozproszenia dla pewnych wielkości pola MLC większych niż
odpowiadające im wielkości pola szczęk (patrz szare wpisy poniżej profili diagonalnych w tabeli
z danymi rozproszenia). Jest to niezbędne do prawidłowego modelowania „guard leaves” i
funkcji wykrywania szczęk podczas obliczania dawki w algorytmie Pencil Beam. W planach
leczenia dla MLC Agility firmy Elekta szczęki zachodzą na pole MLC.

Dodatkowe informacje
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5.2.2 Kształt profilu poprzecznego

Kształt profilu poprzecznego

MLC Agility firmy Elekta: konfiguracja pola MLC dla pomiarów profilu (kierunek X i Y):

Rysunek 15  

Listki otwarte:
nr listka: 27–34, 37–44, 49–50

Listki zamknięte

Pozycja listków zgodnie z
normą IEC 1217 -25 mm i +75 mm -125 mm (z minimalnym od-

stępem)

• Bez „guard leaves”
• Otworzyć listki nr 25 i nr 52 z -125 mm na -120 mm i wyregulować automatycznie, jeśli szczęk

y nie można ustawić ręcznie na pozycji Y1 = -75 mm, Y2 = 55 mm

PENCIL BEAM: LISTY KONTROLNE DANYCH WIĄZKI
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5.3 Dane wiązki dla kolimatora wielolistkowego MHI
MLC 60

Lista kontrolna

Pomiar Patrz rów-
nież

Wykona-
no

Kalibracja akceleratora liniowego (NLOut) z użyciem skalibrowanej komory. Strona 48 ☐

Wyciek promieniowania dla zamkniętego pola MLC z użyciem skalibrowanej komory:
Wprowadź SSD, wartość pomiaru głębokości, wartości wycieku i NLOut za pomocą trybu
Raw Data Physics Administration lub do szablonu programu Excel.

Strona 51 ☐

Profil dawki głębokościowej (PDD/TPR) z użyciem komory jonizacyjnej i detektora o wysokiej
rozdzielczości:
• Pola MLC

10 × 10, 20 × 20, 30 × 30, 40 × 40, 60 × 60, 80 × 80, 100 × 100, 120 × 120, 150 × 150 [mm²]
Po wykonaniu pomiarów zaimportować wartości TPR lub PDD za pomocą trybu Raw Data
narzędzia Physics Administration lub szablonu programu Excel.
Należy pamiętać o zastosowaniu odpowiedniego detektora do małych i dużych pól.

Strona 52 ☐

Współczynniki rozproszenia z użyciem komory jonizacyjnej i detektora o wysokiej rozdziel-
czości:
• Pola MLC

10 × 10, 20 × 20, 30 × 30, 40 × 40, 60 × 60, 80 × 80, 100 × 100, 120 × 120, 150 × 150 [mm²]
Macierz próbna, patrz str. 79. Po wykonaniu pomiarów zaimportować współczynniki rozpro-
szenia za pomocą trybu Raw Data narzędzia Physics Administration lub szablonu progra-
mu Excel.
Należy pamiętać o zastosowaniu odpowiedniego detektora do małych i dużych pól z właści-
wą kalibracją krzyżową.

Strona 52/
Strona 21 ☐

Diagonalne profile radialne z użyciem komory jonizacyjnej:
• Listki MLC wycofane

Po wykonaniu pomiarów zaimportować diagonalne profile radialne za pomocą trybu Raw
Data narzędzia Physics Administration lub szablonu programu Excel.

Strona 56 ☐

Profile poprzeczne z użyciem detektora o wysokiej rozdzielczości:
• Pola MLC (patrz str. 80)

Po wykonaniu pomiarów zaimportować diagonalne profile poprzeczne za pomocą trybu Raw
Data narzędzia Physics Administration lub szablonu programu Excel.

Strona 59 ☐

Przetworzyć dane za pomocą trybu Raw Data narzędzia Physics Administration lub, op-
cjonalnie, przesłać wypełniony szablon programu Excel bezpośrednio do siedziby głównej
firmy Brainlab (radio.physics@brainlab.com) lub do inżyniera lokalnego działu pomocy tech-
nicznej.

☐

Przygotować wymagany profil wiązki za pomocą opcji Physics Administration (tryb Machi-
ne Profile). Szczegóły na temat sposobu przygotowania profilu urządzenia w oparciu o me-
todę surowych danych lub metodę pliku Excel dostępne są w Instrukcji obsługi oprogra-
mowania Physics Administration.

☐

Dane wiązki dla kolimatora wielolistkowego MHI MLC 60
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5.3.1 Dodatkowe informacje

Macierz próbna

UWAGA: Dane pomiarowe w przypadku konkretnych akceleratorów liniowych mogą się różnić.
Przedstawiony przykład nie może być użyty do celów klinicznych. 

MHI MLC 60: możliwe zmierzone współczynniki rozproszenia (wartości przykładowe)

Ustawienia szczęk dla Physics Administration
[mm]

Wielkości pól MLC [mm²] 150

10 × 10 0,828

20 × 20 0,934

30 × 30 0,953

40 × 40 0,964

60 × 60 0,977

80 × 80 0,988

100 × 100 1,000

120 × 120 1,010

150 × 150 1,022

• W celu wprowadzenia danych w opcji Physics Administration należy zastosować ustawienie
wielkości pola szczęk 150 mm.

PENCIL BEAM: LISTY KONTROLNE DANYCH WIĄZKI
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5.3.2 Kształt profilu poprzecznego

Kształt profilu poprzecznego

MHI MLC 60: konfiguracja pola MLC dla pomiarów profilu (kierunek X i Y):

Rysunek 16  

Listki otwarte:
nr listka: 6–8, 12–19, 22–25

Listki zamknięte

Pozycja listków zgodnie z
normą IEC 1217 -50 mm i +50 mm -78 mm i -77,5 mm

Kształt profilu poprzecznego
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5.4 Dane wiązki dla kolimatora wielolistkowego
Novalis

Lista kontrolna

Pomiar Patrz rów-
nież

Wykona-
no

Kalibracja akceleratora liniowego (NLOut) z użyciem skalibrowanej komory:
• Szczęki: 98 × 98 mm²
• MLC: 100 × 100 mm²

UWAGA: Wprowadzić rozmiar pola kwadratowego 98 mm dla Pencil Beam NLOut Square
Field Size. 

Strona 48 ☐

Wyciek promieniowania przy otwartych i zamkniętych szczękach z użyciem skalibrowanej
komory:
Wprowadź SSD, wartość pomiaru głębokości, wartości wycieku i NLOut za pomocą trybu
Raw Data Physics Administration lub do szablonu programu Excel.
Pole otwarte:
• Szczęki: 98 × 98 mm²
• MLC: 100 × 100 mm²

Strona 51 ☐

Profil dawki głębokościowej (PDD/TPR) z użyciem komory jonizacyjnej i detektora o wysokiej
rozdzielczości:
• Pola MLC (szczęki) [mm²]

6 × 6 (8 × 8),
12 × 12 (14 × 14),
18 × 18 (20 × 20),
30 × 30 (32 × 32),
42 × 42 (44 × 44),
60 × 60 (60 × 60),
80 × 80 (80 × 80),
100 × 100 (98 × 98)
Po wykonaniu pomiarów zaimportować wartości TPR lub PDD za pomocą trybu Raw Data
narzędzia Physics Administration lub szablonu programu Excel.
Należy pamiętać o zastosowaniu odpowiedniego detektora do małych i dużych pól.
UWAGA: Wprowadzić skuteczną wielkość pola kwadratowego równą 98 mm dla profilu daw-
ki o największej głębokości. 

Strona 52 ☐

Współczynniki rozproszenia z użyciem komory jonizacyjnej i detektora o wysokiej rozdziel-
czości:
• Pola szczęk

8 × 8, 14 × 14, 20 × 20, 44 × 44, 60 × 60, 80 × 80, 98 × 98 [mm²]
• Pola MLC

6 × 6, 12 × 12, 18 × 18, 24 × 24, 30 × 30, 36 × 36, 42 × 42, 60 × 60, 80 × 80, 100 × 100
[mm²]
Macierz próbna, patrz str. 83. Po wykonaniu pomiarów zaimportować współczynniki rozpro-
szenia za pomocą trybu Raw Data narzędzia Physics Administration lub szablonu progra-
mu Excel.
Należy pamiętać o zastosowaniu odpowiedniego detektora do małych i dużych pól z właści-
wą kalibracją krzyżową.
UWAGA: Wprowadzić wielkość pola kwadratowego równą 100 mm dla największego pola
MLC (wiersz) i 98 mm dla największego pola szczęk (kolumna). 

Strona 52/
Strona 21 ☐

PENCIL BEAM: LISTY KONTROLNE DANYCH WIĄZKI
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Pomiar Patrz rów-
nież

Wykona-
no

Diagonalne profile radialne z użyciem komory jonizacyjnej:
• Pole MLC: 100 × 100 mm²
• Pole szczęk: 98 × 98 mm²

Po wykonaniu pomiarów zaimportować diagonalne profile radialne za pomocą trybu Raw
Data narzędzia Physics Administration lub szablonu programu Excel.

Strona 56 ☐

Profile poprzeczne z użyciem detektora o wysokiej rozdzielczości:
• Pole szczęk: 98 × 98 [mm²]
• Pola MLC (patrz str. 84)

Po wykonaniu pomiarów zaimportować diagonalne profile poprzeczne za pomocą trybu Raw
Data narzędzia Physics Administration lub szablonu programu Excel.

Strona 59 ☐

Dynamiczne przesunięcie listka z użyciem skalibrowanego detektora:
• W celu napromienienia dynamicznych odstępów między listkami należy użyć plików MLC:

„M3_1.d01”, „M3_5.d01”, … , „M3_100.d01”.
• Dla każdego pola: dostarczyć 320 jednostek MU przy mocy dawki 320 MU/min.

Obliczyć dynamiczne przesunięcie listka za pomocą trybu Raw Data narzędzia Physics Ad-
ministration lub za pomocą szablonu programu Excel.

Strona 64 ☐

Przetworzyć dane za pomocą trybu Raw Data narzędzia Physics Administration lub, op-
cjonalnie, przesłać wypełniony szablon programu Excel bezpośrednio do siedziby głównej
firmy Brainlab (radio.physics@brainlab.com) lub do inżyniera lokalnego działu pomocy tech-
nicznej.

☐

Przygotować wymagany profil wiązki za pomocą opcji Physics Administration (tryb Machi-
ne Profile). Szczegóły na temat sposobu przygotowania profilu urządzenia w oparciu o me-
todę surowych danych lub metodę pliku Excel dostępne są w Instrukcji obsługi oprogra-
mowania Physics Administration.

☐

Dane wiązki dla kolimatora wielolistkowego Novalis

82 Instrukcja zawierająca informacje techniczne Wyd. 2.2 Fizyka Brainlab

mailto://radio.physics@brainlab.com


5.4.1 Dodatkowe informacje

Macierz próbna

UWAGA: Dane pomiarowe w przypadku konkretnych akceleratorów liniowych mogą się różnić.
Przedstawiony przykład nie może być użyty do celów klinicznych. 

Novalis: możliwe zmierzone współczynniki rozproszenia (wartości przykładowe)

Ustawienia szczęk [mm]

Wielkości pól
MLC [mm²] 8 × 8 14 × 14 20 × 20 44 × 44 60 × 60 80 × 80 98 × 98

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• W każdym przypadku należy wykonać pomiar dla szarych pól.
• Białe pola reprezentują kombinacje MLC i szczęk, których nie zaleca się używać z

oprogramowaniem do planowania leczenia w radioterapii firmy Brainlab.
• Konfiguracje odpowiadające pustym polom są niedozwolone (patrz str. 54).

PENCIL BEAM: LISTY KONTROLNE DANYCH WIĄZKI
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5.4.2 Kształt profilu poprzecznego

Kształt profilu poprzecznego

Novalis: konfiguracja pola MLC dla pomiarów profilu (kierunek X i Y):

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

Listki otwarte:
nr listka: 2–4, 7–20, 24–25

Listki zamknięte

Pozycja listków zgodnie z
normą IEC 1217 -40 mm i +40 mm -50 mm

Materiały referencyjne

Więcej przykładowych charakterystyk dozymetrycznych dla urządzeń Novalis można znaleźć w
publikacji Yin et al., 2002 (patrz materiały referencyjne, str. 163).

Kształt profilu poprzecznego
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5.5 Dane wiązki dla Varian HD120 (filtr spłaszczający
SRS)

Lista kontrolna

UWAGA: Tryb SRS odnosi się do filtra spłaszczającego trybu SRS akceleratorów liniowych
Novalis Tx i Varian Trilogy. Tryb SRS wykorzystuje wiązki fotonów o energii 6 MV oraz wysoką
moc dawki wynoszącą 1000 MU/min w połączeniu z ograniczoną maksymalną wielkością pola,
wynoszącą 150 × 150 mm². Jeśli akcelerator liniowy jest w trybie SRS, wykorzystuje inny filtr
spłaszczający. Z tego względu dane wiązki dla trybów Standard i SRS nieznacznie się różnią. 

Pomiar Patrz rów-
nież

Wykona-
no

Kalibracja akceleratora liniowego (NLOut) z użyciem skalibrowanej komory. Strona 48 ☐

Wyciek promieniowania przy otwartych i zamkniętych szczękach z użyciem skalibrowanej
komory:
Wprowadź SSD, wartość pomiaru głębokości, wartości wycieku i NLOut za pomocą trybu
Raw Data Physics Administration lub do szablonu programu Excel.

Strona 51 ☐

Profil dawki głębokościowej (PDD/TPR) z użyciem komory jonizacyjnej i detektora o wysokiej
rozdzielczości:
• Pola MLC (szczęki) [mm²]

5 × 5 (8 × 8),
10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
30 × 30 (32 × 32),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
80 × 80 (80 × 80),
100 × 100 (100 × 100),
120 × 120 (120 × 120),
150 × 150 (150 × 150)
Po wykonaniu pomiarów zaimportować wartości TPR lub PDD za pomocą trybu Raw Data
narzędzia Physics Administration lub szablonu programu Excel.
Należy pamiętać o zastosowaniu odpowiedniego detektora do małych i dużych pól.

Strona 52 ☐

Współczynniki rozproszenia z użyciem komory jonizacyjnej i detektora o wysokiej rozdziel-
czości:
• Pola szczęk

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

5 × 5, 10 × 10, 20 × 20, 30 × 30, 40 × 40, 60 × 60, 80 × 80, 100 × 100, 120 × 120, 150 × 150
[mm²]
Macierz próbna, patrz str. 87. Po wykonaniu pomiarów zaimportować współczynniki rozpro-
szenia za pomocą trybu Raw Data narzędzia Physics Administration lub szablonu progra-
mu Excel.
Należy pamiętać o zastosowaniu odpowiedniego detektora do małych i dużych pól z właści-
wą kalibracją krzyżową.

Strona 52/
Strona 21 ☐

Diagonalne profile radialne z użyciem komory jonizacyjnej:
• Pole szczęk: 150 × 150 [mm²]
• Listki MLC unieruchomione, wielkość pola 150 × 150 mm2

Po wykonaniu pomiarów zaimportować diagonalne profile radialne za pomocą trybu Raw
Data narzędzia Physics Administration lub szablonu programu Excel.

Strona 56 ☐

PENCIL BEAM: LISTY KONTROLNE DANYCH WIĄZKI
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Pomiar Patrz rów-
nież

Wykona-
no

Profile poprzeczne z użyciem detektora o wysokiej rozdzielczości:
• Pole szczęk: 150 × 150 [mm²]
• Pola MLC (patrz str. 88)

Po wykonaniu pomiarów zaimportować diagonalne profile poprzeczne za pomocą trybu Raw
Data narzędzia Physics Administration lub szablonu programu Excel.

Strona 59 ☐

Dynamiczne przesunięcie listka z użyciem skalibrowanego detektora:
• W celu napromienienia dynamicznych odstępów między listkami należy użyć plików MLC:

„NTx_1.d01”, „NTx_5.d01”, … , „NTx_100.d01” lub odpowiadających im plików DICOM
„DynLeafShift - Varian HD120 - ...dcm”.

• Dla każdego pola: dostarczyć 1000 jednostek MU przy mocy dawki 1000 MU/min.
Obliczyć dynamiczne przesunięcie listka za pomocą trybu Raw Data narzędzia Physics Ad-
ministration lub za pomocą szablonu programu Excel.

Strona 64 ☐

Przetworzyć dane za pomocą trybu Raw Data narzędzia Physics Administration lub, op-
cjonalnie, przesłać wypełniony szablon programu Excel bezpośrednio do siedziby głównej
firmy Brainlab (radio.physics@brainlab.com) lub do inżyniera lokalnego działu pomocy tech-
nicznej.

☐

Przygotować wymagany profil wiązki za pomocą opcji Physics Administration (tryb Machi-
ne Profile). Szczegóły na temat sposobu przygotowania profilu urządzenia w oparciu o me-
todę surowych danych lub metodę pliku Excel dostępne są w Instrukcji obsługi oprogra-
mowania Physics Administration.

☐

Dane wiązki dla Varian HD120 (filtr spłaszczający SRS)
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5.5.1 Dodatkowe informacje

Macierz próbna

UWAGA: Dane pomiarowe w przypadku konkretnych akceleratorów liniowych mogą się różnić.
Przedstawiony przykład nie może być użyty do celów klinicznych. 

Varian HD120 (SRS): możliwe zmierzone współczynniki rozproszenia (wartości przykładowe)

Ustawienia szczęk [mm]

Wielkości pól
MLC [mm²] 8 × 8 12 × 12 22 × 22 32 × 32 42 × 42 60 × 60 80 × 80 100 × 100 120 × 120 150 × 150

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• W każdym przypadku należy wykonać pomiar dla szarych pól.
• Białe pola reprezentują kombinacje MLC i szczęk, których nie zaleca się używać z

oprogramowaniem do planowania leczenia w radioterapii firmy Brainlab.
• Konfiguracje odpowiadające pustym polom są niedozwolone (patrz str. 54).

PENCIL BEAM: LISTY KONTROLNE DANYCH WIĄZKI
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5.5.2 Kształt profilu poprzecznego

Kształt profilu poprzecznego

Varian HD120 (SRS): konfiguracja pola MLC dla pomiarów profilu (kierunek X i Y):

Rysunek 18  

Listki otwarte:
nr listka: 13–14, 23–38, 43–52

Listki zamknięte

Pozycja listków zgodnie z
normą IEC 1217 -35 mm i +65 mm -75 mm

Materiały referencyjne

Więcej przykładowych charakterystyk dozymetrycznych dla urządzeń Varian HD120 można
znaleźć w publikacji Chang et al., 2008 (patrz ogólne materiały referencyjne, str. 163).

Kształt profilu poprzecznego
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5.6 Dane wiązki dla kolimatora wielolistkowego
Varian HD120 (standardowy tryb napromieniania i
tryb bez filtra spłaszczającego)

Lista kontrolna

Pomiar Patrz rów-
nież

Wykona-
no

Kalibracja akceleratora liniowego (NLOut) z użyciem skalibrowanej komory. Strona 48 ☐

Wyciek promieniowania przy otwartych i zamkniętych szczękach z użyciem skalibrowanej
komory:
Wprowadź SSD, wartość pomiaru głębokości, wartości wycieku i NLOut za pomocą trybu
Raw Data Physics Administration lub do szablonu programu Excel.

Strona 51 ☐

Profil dawki głębokościowej (PDD/TPR) z użyciem komory jonizacyjnej i detektora o wysokiej
rozdzielczości:
• Pola MLC (szczęki) [mm²]

5 × 5 (8 × 8),
10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
30 × 30 (32 × 32),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
80 × 80 (80 × 80),
100 × 100 (100 × 100),
140 × 140 (140 × 140),
220 × 220 (220 × 220),
300 × 220 (300 × 220)
Po wykonaniu pomiarów zaimportować wartości TPR lub PDD za pomocą trybu Raw Data
narzędzia Physics Administration lub szablonu programu Excel.
Należy pamiętać o zastosowaniu odpowiedniego detektora do małych i dużych pól.

Strona 52 ☐

Współczynniki rozproszenia z użyciem komory jonizacyjnej i detektora o wysokiej rozdziel-
czości:
• Pola szczęk

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

5 × 5, 10 × 10, 20 × 20, 30 × 30, 40 × 40, 60 × 60, 80 × 80, 100 × 100, 140 × 140,
220 × 220, 300 × 220 [mm²]
Macierz próbna, patrz str. 91. Po wykonaniu pomiarów zaimportować współczynniki rozpro-
szenia za pomocą trybu Raw Data narzędzia Physics Administration lub szablonu progra-
mu Excel.
Należy pamiętać o zastosowaniu odpowiedniego detektora do małych i dużych pól z właści-
wą kalibracją krzyżową.

Strona 52/
Strona 21 ☐

Diagonalne profile radialne z użyciem komory jonizacyjnej:
• Pole szczęk: 400 × 400 [mm²]
• Listki MLC unieruchomione, wielkość pola 400 × 400 mm2

Po wykonaniu pomiarów zaimportować diagonalne profile radialne za pomocą trybu Raw
Data narzędzia Physics Administration lub szablonu programu Excel.

Strona 56 ☐

PENCIL BEAM: LISTY KONTROLNE DANYCH WIĄZKI
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Pomiar Patrz rów-
nież

Wykona-
no

Profile poprzeczne z użyciem detektora o wysokiej rozdzielczości:
• Pole szczęk: 150 × 150 [mm²]
• Pola MLC (patrz str. 92)

Po wykonaniu pomiarów zaimportować diagonalne profile poprzeczne za pomocą trybu Raw
Data narzędzia Physics Administration lub szablonu programu Excel.

Strona 59 ☐

Dynamiczne przesunięcie listka z użyciem skalibrowanego detektora:
• W celu napromienienia dynamicznych odstępów między listkami należy użyć plików MLC:

„NTx_1.d01”, „NTx_5.d01”, … , „NTx_100.d01” lub odpowiadających im plików DICOM
„DynLeafShift - Varian HD120 - ...dcm”.

• Dla każdego pola: dostarczyć 300 jednostek MU przy mocy dawki 300 MU/min.
Użyć odpowiedniej kombinacji m MU i m MU/min, jeśli moc dawki 300 MU/min nie jest do-
stępna.
Obliczyć dynamiczne przesunięcie listka za pomocą trybu Raw Data narzędzia Physics Ad-
ministration lub szablonu programu Excel.

Strona 64 ☐

Przetworzyć dane za pomocą trybu Raw Data narzędzia Physics Administration lub, op-
cjonalnie, przesłać wypełniony szablon programu Excel bezpośrednio do siedziby głównej
firmy Brainlab (radio.physics@brainlab.com) lub do inżyniera lokalnego działu pomocy tech-
nicznej.

☐

Przygotować wymagany profil wiązki za pomocą opcji Physics Administration (tryb Machi-
ne Profile). Szczegóły na temat sposobu przygotowania profilu urządzenia w oparciu o me-
todę surowych danych lub metodę pliku Excel dostępne są w Instrukcji obsługi oprogra-
mowania Physics Administration.

☐

Dane wiązki dla kolimatora wielolistkowego Varian HD120 (standardowy tryb napromieniania i tryb bez filtra spłaszczającego)
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5.6.1 Dodatkowe informacje

Macierz próbna

UWAGA: Dane pomiarowe w przypadku konkretnych akceleratorów liniowych mogą się różnić.
Przedstawiony przykład nie może być użyty do celów klinicznych. 

Varian HD120 (standardowy tryb napromieniania): możliwe zmierzone współczynniki rozproszenia
(wartości przykładowe)

Ustawienia szczęk [mm]

Wielkoś-
ci pól
MLC
[mm²]

8 × 8 12 ×
12 22 × 22 32 ×

32 42 × 42 60 × 60 80 × 80 100 ×
100

140 ×
140

220 ×
220

300 ×
220 (254
× 254)

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

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

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

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

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

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

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

100 × 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 × 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 × 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 ×
220 (254
× 254)

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

• W każdym przypadku należy wykonać pomiar dla szarych pól.
• Białe pola reprezentują kombinacje MLC i szczęk, których nie zaleca się używać z

oprogramowaniem do planowania leczenia w radioterapii firmy Brainlab.
• Konfiguracje odpowiadające pustym polom są niedozwolone (patrz str. 54).
• Dla współczynników rozproszenia mierzonych dla pola prostokątnego 300 × 220 mm² należy

zastosować wielkość równoważnego pola kwadratowego 254 mm w opcji Physics
Administration.

PENCIL BEAM: LISTY KONTROLNE DANYCH WIĄZKI
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5.6.2 Kształt profilu poprzecznego

Kształt profilu poprzecznego

Varian HD120 (standardowy tryb napromieniania): konfiguracja pola MLC dla pomiarów profilu
(kierunek X i Y):

Rysunek 19  

Listki otwarte:
nr listka: 13–14, 23–38, 43–52

Listki zamknięte

Pozycja listków zgodnie z
normą IEC 1217 -35 mm i +65 mm -75 mm

Materiały referencyjne

Więcej przykładowych charakterystyk dozymetrycznych dla urządzeń Varian HD120 można
znaleźć w publikacji Chang et al., 2008 (patrz ogólne materiały referencyjne, str. 163).

Kształt profilu poprzecznego
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5.7 Dane wiązki dla Varian 120 (filtr spłaszczający
SRS)

Lista kontrolna

UWAGA: Tryb SRS odnosi się do filtra spłaszczającego trybu SRS akceleratorów liniowych
Novalis Tx i Varian Trilogy. Tryb SRS wykorzystuje wiązki fotonów o energii 6 MV oraz wysoką
moc dawki wynoszącą 1000 MU/min w połączeniu z ograniczoną maksymalną wielkością pola,
wynoszącą 150 × 150 mm². Jeśli akcelerator liniowy jest w trybie SRS, wykorzystuje inny filtr
spłaszczający. Z tego względu dane wiązki dla trybów Standard i SRS nieznacznie się różnią. 

Pomiar Patrz rów-
nież

Wykona-
no

Kalibracja akceleratora liniowego (NLOut) z użyciem skalibrowanej komory. Strona 48 ☐

Wyciek promieniowania przy otwartych i zamkniętych szczękach z użyciem skalibrowanej
komory:
Wprowadź SSD, wartość pomiaru głębokości, wartości wycieku i NLOut za pomocą trybu
Raw Data Physics Administration lub do szablonu programu Excel.

Strona 51 ☐

Profil dawki głębokościowej (PDD/TPR) z użyciem komory jonizacyjnej i detektora o wysokiej
rozdzielczości:
• Pola MLC (szczęki) [mm²]

10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
30 × 30 (32 × 32),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
80 × 80 (80 × 80),
100 × 100 (100 × 100),
120 × 120 (120 × 120),
150 × 150 (150 × 150)
Po wykonaniu pomiarów zaimportować wartości TPR lub PDD za pomocą trybu Raw Data
narzędzia Physics Administration lub szablonu programu Excel.
Należy pamiętać o zastosowaniu odpowiedniego detektora do małych i dużych pól.

Strona 52 ☐

Współczynniki rozproszenia z użyciem komory jonizacyjnej i detektora o wysokiej rozdziel-
czości:
• Pola szczęk

12 × 12, 22 × 22, 32 × 32, 42 × 42, 60 × 60, 80 × 80, 100 × 100, 120 × 120, 150 × 150 [mm²]
• Pola MLC

10 × 10, 20 × 20, 30 × 30, 40 × 40, 60 × 60, 80 × 80, 100 × 100, 120 × 120, 150 × 150 [mm²]
Macierz próbna, patrz str. 95. Po wykonaniu pomiarów zaimportować współczynniki rozpro-
szenia za pomocą trybu Raw Data narzędzia Physics Administration lub szablonu progra-
mu Excel.
Należy pamiętać o zastosowaniu odpowiedniego detektora do małych i dużych pól z właści-
wą kalibracją krzyżową.

Strona 52/
Strona 21 ☐

Diagonalne profile radialne z użyciem komory jonizacyjnej:
• Pole szczęk: 150 × 150 [mm²]
• Listki MLC unieruchomione, wielkość pola 150 × 150 mm2

Po wykonaniu pomiarów zaimportować diagonalne profile radialne za pomocą trybu Raw
Data narzędzia Physics Administration lub szablonu programu Excel.

Strona 56 ☐

PENCIL BEAM: LISTY KONTROLNE DANYCH WIĄZKI
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Pomiar Patrz rów-
nież

Wykona-
no

Profile poprzeczne z użyciem detektora o wysokiej rozdzielczości:
• Pole szczęk: 150 × 150 [mm²]
• Pola MLC (patrz str. 96)

Po wykonaniu pomiarów zaimportować diagonalne profile poprzeczne za pomocą trybu Raw
Data narzędzia Physics Administration lub szablonu programu Excel.

Strona 59 ☐

Dynamiczne przesunięcie listka z użyciem skalibrowanego detektora:
• W celu napromienienia dynamicznych odstępów między listkami należy użyć plików MLC:

„V120_1.d01”, „V120_5.d01”, … , „V120_100.d01” lub odpowiadających im plików DICOM
„DynLeafShift - Varian 120 - ...dcm”.

• Dla każdego pola: dostarczyć 1000 jednostek MU przy mocy dawki 1000 MU/min.
Obliczyć dynamiczne przesunięcie listka za pomocą trybu Raw Data narzędzia Physics Ad-
ministration lub szablonu programu Excel.

Strona 64 ☐

Przetworzyć dane za pomocą trybu Raw Data narzędzia Physics Administration lub, op-
cjonalnie, przesłać wypełniony szablon programu Excel bezpośrednio do siedziby głównej
firmy Brainlab (radio.physics@brainlab.com) lub do inżyniera lokalnego działu pomocy tech-
nicznej.

☐

Przygotować wymagany profil wiązki za pomocą opcji Physics Administration (tryb Machi-
ne Profile). Szczegóły na temat sposobu przygotowania profilu urządzenia w oparciu o me-
todę surowych danych lub metodę pliku Excel dostępne są w Instrukcji obsługi oprogra-
mowania Physics Administration.

☐

Dane wiązki dla Varian 120 (filtr spłaszczający SRS)
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5.7.1 Dodatkowe informacje

Macierz próbna

UWAGA: Dane pomiarowe w przypadku konkretnych akceleratorów liniowych mogą się różnić.
Przedstawiony przykład nie może być użyty do celów klinicznych. 

Varian 120 (SRS): możliwe zmierzone współczynniki rozproszenia (wartości przykładowe)

Ustawienia szczęk [mm]

Wielkości pól
MLC [mm²] 12 × 12 22 × 22 32 × 32 42 × 42 60 × 60 80 × 80 100 ×

100
120 ×
120

150 ×
150

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• W każdym przypadku należy wykonać pomiar dla szarych pól.
• Białe pola reprezentują kombinacje MLC i szczęk, których nie zaleca się używać z

oprogramowaniem do planowania leczenia w radioterapii firmy Brainlab.
• Konfiguracje odpowiadające pustym polom są niedozwolone (patrz str. 54).

PENCIL BEAM: LISTY KONTROLNE DANYCH WIĄZKI
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5.7.2 Kształt profilu poprzecznego

Kształt profilu poprzecznego

Varian 120 (SRS): konfiguracja pola MLC dla pomiarów profilu (kierunek X i Y):

Rysunek 20  

Listki otwarte:
nr listka: 21–22, 27–34, 37–44

Listki zamknięte

Pozycja listków zgodnie z
normą IEC 1217 -35 mm i +65 mm -75 mm

Kształt profilu poprzecznego
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5.8 Dane wiązki dla kolimatora wielolistkowego
Varian 120 (standardowy tryb napromieniania i
tryb bez filtra spłaszczającego)

Lista kontrolna

Pomiar Patrz rów-
nież

Wykona-
no

Kalibracja akceleratora liniowego (NLOut) z użyciem skalibrowanej komory. Strona 48 ☐

Wyciek promieniowania przy otwartych i zamkniętych szczękach z użyciem skalibrowanej
komory:
Wprowadź SSD, wartość pomiaru głębokości, wartości wycieku i NLOut za pomocą trybu
Raw Data Physics Administration lub do szablonu programu Excel.

Strona 51 ☐

Profil dawki głębokościowej (PDD/TPR) z użyciem komory jonizacyjnej i detektora o wysokiej
rozdzielczości:
• Pola MLC (szczęki) [mm²]

10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
30 × 30 (32 × 32),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
80 × 80 (80 × 80),
100 × 100 (100 × 100),
140 × 140 (140 × 140),
200 × 200 (200 × 200),
300 × 300 (300 × 300)
Po wykonaniu pomiarów zaimportować wartości TPR lub PDD za pomocą trybu Raw Data
narzędzia Physics Administration lub szablonu programu Excel.
Należy pamiętać o zastosowaniu odpowiedniego detektora do małych i dużych pól.

Strona 52 ☐

Współczynniki rozproszenia z użyciem komory jonizacyjnej i detektora o wysokiej rozdziel-
czości:
• Pola szczęk

12 × 12, 22 × 22, 32 × 32, 42 × 42, 60 × 60, 80 × 80, 100 × 100, 140 × 140, 200 × 200,
300 × 300 [mm²]
• Pola MLC

10 × 10, 20 × 20, 30 × 30, 40 × 40, 60 × 60, 80 × 80, 100 × 100, 140 × 140, 200 × 200,
300 × 300 [mm²]
Macierz próbna, patrz str. 99. Po wykonaniu pomiarów zaimportować współczynniki rozpro-
szenia za pomocą trybu Raw Data narzędzia Physics Administration lub szablonu progra-
mu Excel.
Należy pamiętać o zastosowaniu odpowiedniego detektora do małych i dużych pól z właści-
wą kalibracją krzyżową.

Strona 52/
Strona 21 ☐

Diagonalne profile radialne z użyciem komory jonizacyjnej:
• Listki MLC wycofane, wielkość pola 400 × 400 mm2

• Szczęki wycofane, wielkość pola 400 × 400 mm2

Po wykonaniu pomiarów zaimportować diagonalne profile radialne za pomocą trybu Raw
Data narzędzia Physics Administration lub szablonu programu Excel.

Strona 56 ☐

PENCIL BEAM: LISTY KONTROLNE DANYCH WIĄZKI

Instrukcja zawierająca informacje techniczne Wyd. 2.2 Fizyka Brainlab 97



Pomiar Patrz rów-
nież

Wykona-
no

Profile poprzeczne z użyciem detektora o wysokiej rozdzielczości:
• Pole szczęk: 150 × 150 [mm²]
• Pola MLC (patrz str. 100)

Po wykonaniu pomiarów zaimportować diagonalne profile poprzeczne za pomocą trybu Raw
Data narzędzia Physics Administration lub szablonu programu Excel.

Strona 59 ☐

Dynamiczne przesunięcie listka z użyciem skalibrowanego detektora:
• W celu napromienienia dynamicznych odstępów między listkami należy użyć plików MLC:

„V120_1.d01”, „V120_5.d01”, … , „V120_100.d01” lub odpowiadających im plików DICOM
„DynLeafShift - Varian 120 - ...dcm”.

• Dla każdego pola: dostarczyć 300 jednostek MU przy mocy dawki 300 MU/min.
Użyć odpowiedniej kombinacji m MU i m MU/min, jeśli moc dawki 300 MU/min nie jest do-
stępna.
Obliczyć dynamiczne przesunięcie listka za pomocą trybu Raw Data narzędzia Physics Ad-
ministration lub szablonu programu Excel.

Strona 64 ☐

Przetworzyć dane za pomocą trybu Raw Data narzędzia Physics Administration lub, op-
cjonalnie, przesłać wypełniony szablon programu Excel bezpośrednio do siedziby głównej
firmy Brainlab (radio.physics@brainlab.com) lub do inżyniera lokalnego działu pomocy tech-
nicznej.

☐

Przygotować wymagany profil wiązki za pomocą opcji Physics Administration (tryb Machi-
ne Profile). Szczegóły na temat sposobu przygotowania profilu urządzenia w oparciu o me-
todę surowych danych lub metodę pliku Excel dostępne są w Instrukcji obsługi oprogra-
mowania Physics Administration.

☐

Dane wiązki dla kolimatora wielolistkowego Varian 120 (standardowy tryb napromieniania i tryb bez filtra spłaszczającego)
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5.8.1 Dodatkowe informacje

Macierz próbna

UWAGA: Dane pomiarowe w przypadku konkretnych akceleratorów liniowych mogą się różnić.
Przedstawiony przykład nie może być użyty do celów klinicznych. 

Varian 120 (standardowy tryb napromieniania): możliwe zmierzone współczynniki rozproszenia
(wartości przykładowe)

Ustawienia szczęk [mm]

Wielkości
pól MLC
[mm²]

12 × 12 22 × 22 32 × 32 42 × 42 60 × 60 80 × 80 100 × 100 140 × 140 200 × 200 300 × 300

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• W każdym przypadku należy wykonać pomiar dla szarych pól.
• Białe pola reprezentują kombinacje MLC i szczęk, których nie zaleca się używać z

oprogramowaniem do planowania leczenia w radioterapii firmy Brainlab.
• Konfiguracje odpowiadające pustym polom są niedozwolone (patrz str. 54).

PENCIL BEAM: LISTY KONTROLNE DANYCH WIĄZKI
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5.8.2 Kształt profilu poprzecznego

Kształt profilu poprzecznego

Varian 120 (standardowy tryb napromieniania): konfiguracja pola MLC dla pomiarów profilu
(kierunek X i Y)

Rysunek 21  

Listki otwarte:
nr listka: 21–22, 27–34, 37–44

Listki zamknięte

Pozycja listków zgodnie z
normą IEC 1217 -35 mm i +65 mm -85 mm

Kształt profilu poprzecznego
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6 MONTE CARLO:
ALGORYTM

6.1 Wprowadzenie do algorytmu Monte Carlo

Przegląd ogólny

Opis w dalszej części rozdziału stanowi przegląd fizycznych podstaw algorytmu Monte Carlo (MC)
firmy Brainlab. Celem jest umożliwienie użytkownikowi pracy z oprogramowaniem, zrozumienie
działania algorytmu MC i zrozumienie znaczenia opcji użytkownika algorytmu MC. Więcej
informacji na temat technik MC ogólnie, a w szczególności techniki XVMC, można znaleźć w
wymienionych publikacjach (patrz str. 163).
Nowe techniki leczenia nowotworów, jak IGRT lub VMAT, umożliwiają bardziej precyzyjne
zdeponowanie dawki w objętości tarczowej i lepszą kontrolę powikłań w normalnej tkance.
Dokładne obliczenie dawki ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia jakości ulepszonych
technik. Konwencjonalne metody obliczania dawki, takie jak algorytm Pencil Beam, gwarantują
wysoką jakość obliczeń w obszarach tkanki jednorodnej, np. w mózgu. Jednakże w przypadku
terapii w obszarze głowy, szyi i tułowia, tzn. w obszarach zawierających tkankę kostną, tkanki
miękkie i przestrzenie wypełnione powietrzem, wymagana jest większa dokładność. Na przykład
wiadomo, że w przypadku stosowania algorytmu Pencil Beam dawka w objętości tarczowej w
przypadku leczenia małych nowotworów płuc zostaje zawyżona, ponieważ algorytm Pencil Beam
oblicza dawkę przez skalowanie jąder rozkładu dawki wiązki wąsko skolimowanej w wodzie, aby
uwzględnić niejednorodności tkanki. Ta metoda charakteryzuje się ograniczoną dokładnością w
tych regionach. Z drugiej strony, algorytmy obliczania dawki MC zapewniają dokładniejsze wyniki,
szczególnie w obszarach niejednorodnych.

Użycie algorytmu Monte Carlo w radioterapii

Techniki MC są stosowane w radioterapii, aby rozwiązać problem transportu promieniowania
jonizującego w ludzkim ciele. Promieniowanie jest tu rozkładane na pojedyncze cząstki kwantowe
(fotony, elektrony, pozytrony). Ruch takich cząstek w urządzeniu do napromieniania i w ludzkiej
tkance jest symulowany z uwzględnieniem właściwości materiałów różnych komponentów głowicy
akceleratora liniowego i właściwości tkanek w każdym elemencie objętości (wokselu). Fotony,
elektrony, pozytrony oddziałują z elektronami powłok atomu i polem elektromagnetycznym jąder
atomowych. Może to powodować zdarzenia jonizacyjne. Odpowiednie właściwości oddziaływań
są oparte na prawach fizyki kwantowej. Dla głowicy akceleratora liniowego właściwości te można
obliczyć, używając znanego składu atomowego różnych komponentów; dla pacjenta właściwości
te można obliczyć w oparciu o obrazy TK i liczbę jednostek Hounsfielda w każdym wokselu.
Właściwości oddziaływań podane są jako całkowite i różnicowe przekroje poprzeczne. Całkowite
przekroje poprzeczne charakteryzują prawdopodobieństwo oddziaływania z cząstką o danej
energii w ośrodku o określonym składzie atomowym. Różnicowe przekroje poprzeczne
charakteryzują funkcje rozkładu prawdopodobieństwa dla generowania cząstek wtórnych z
określonymi parametrami cząstek wtórnych, jak np. energia i kąt rozproszenia. Liczby losowe w
symulacji MC wymagane są do próbkowania określonych parametrów od funkcji rozkładu
prawdopodobieństwa.
W celu dokładniejszego poznania wszystkich zagadnień związanych z klinicznym zastosowaniem
systemów planowania leczenia wiązką zewnętrzną opartych na algorytmie Monte Carlo należy
zapoznać się z pracą przeglądową Reynaert et al (2007) lub raportem AAPM Task Group Report
No 105 (2007).

MONTE CARLO: ALGORYTM
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6.1.1 Algorytm Monte Carlo opracowany w firmie Brainlab

Informacje ogólne

Algorytm Monte Carlo zastosowany w oprogramowaniu firmy Brainlab jest oparty na algorytmie X-
ray Voxel Monte Carlo opracowanym przez Iwana Kawrakowa i Matthiasa Fippela (Kawrakow et
al., 1996, Fippel et al., 1997, Fippel, 1999, Fippel et al., 1999, Kawrakow i Fippel, 2000, Fippel et
al., 2003, Fippel, 2004).

Algorytm Monte Carlo opracowany w firmie Brainlab

Trzy komponenty algorytmu MC opracowanego w firmie Brainlab:

Rysunek 22  

Algorytm MC opracowany w firmie Brainlab zawiera trzy główne komponenty. Pierwszym
komponentem jest źródło cząstek. Ten komponent modeluje górną część głowicy akceleratora
liniowego (tarcza konwersji, kolimator główny, filtr spłaszczający), generuje fotony i
zanieczyszczające elektrony z odpowiedniego rozkładu. Następnie cząstki są przenoszone do
drugiego komponentu, modelu układu kolimującego. Zależnie od konfiguracji pola cząstki są
adsorbowane, rozpraszane lub przepuszczane przez układ kolimujący bez interakcji. Pozostałe
cząstki są przenoszone do silnika obliczającego dawkę pacjenta. W tym komponencie
symulowany jest transport promieniowania przez geometrię ciała pacjenta i zostaje obliczony
rozkład dawki. W kolejnych rozdziałach podano szczegółowe informacje na temat trzech
komponentów algorytmu MC opracowanego w firmie Brainlab.

Algorytm Monte Carlo opracowany w firmie Brainlab
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6.2 Wirtualny model fluencji energii (VEFM)

Informacje ogólne

Geometria tarczy konwersji, filtru spłaszczającego i kolimatora głównego nie ulega zmianie przy
zmianie kształtu pola. Można zatem założyć, że przestrzeń fazowa fotonów i cząstek
naładowanych powyżej szczęk i kolimatorów wielolistkowych (MLC) nie zależy od konfiguracja
pola. Do modelowania tej przestrzeni fazowej zastosowano wirtualny model fluencji energii
(VEFM). Model ten, z pewnymi rozszerzeniami, oparto na pracach Fippela i innych (2003).

Parametry geometryczne

Model VEFM zawiera dwa lub trzy źródła energii o dwuwymiarowych kształtach krzywej Gaussa i
źródło zanieczyszczeń w postaci jednej cząstki naładowanej (elektronu). Źródła fotonów modelują
fotony hamowania utworzone w tarczy konwersji i fotony Comptona rozproszone przez kolimator
główny i materiały, z których wykonany jest filtr spłaszczający. Źródła fotonów muszą mieć różne
parametry. Na przykład odległość źródeł do nominalnego ogniska wiązki jest albo szacowana,
albo ustalana na podstawie informacji technicznych dostarczonych przez sprzedawcę
akceleratora liniowego. Szerokości rozkładu Gaussa (odchylenia standardowe) oraz względne
wagi źródeł fotonów są dopasowywane z użyciem zmierzonych rozkładów dawki w powietrzu. Na
podstawie tych pomiarów zostają również dopasowane dodatkowe parametry korekcji ze względu
na zaburzenia typu „horn”. Parametry te modelują odchylenia profilu wiązki od profilu idealnie
płaskiego.

Parametry energii

Model VEFM wymaga również informacji o widmie energii fotonów oraz o fluencji
zanieczyszczenia cząstkami naładowanymi na powierzchni ciała pacjenta.
Informacja ta jest uzyskiwana ze zmierzonej krzywej dawki głębokościowej Dmeas(z) w wodzie dla
referencyjnej wielkości pola (wielkości pola użytej dla kalibracji dawka – jednostka monitorowa).
Krzywa Dmeas(z) jest używana do zminimalizowania kwadratu różnicy do obliczonej krzywej dawki
głębokościowej Dcalc(z). W oparciu o założenia modelu wartość Dcalc(z) oblicza się ze wzoru:

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

Emax

 weDe z( )+=

Zestaw krzywych dawek głębokościowych wiązek monoenergetycznych Dmono(E, z) w wodzie
można obliczyć, używając całego systemu MC i geometrycznych parametrów modelu wiązki
uzyskanych po dopasowaniu profili zmierzonych w powietrzu.

Zakres parametrów energii

Zestaw wymaga obliczenia dla tabeli energii osiąganych dla minimalnej energii spektrum Emindo
wartości energii nieco większej niż energia maksymalna Emax. Pozwala to wykorzystać również
Emax jako parametr dopasowania. W przeciwieństwie do prac źródłowych (Fippel et al. 2003), w
omawianej sytuacji widmo energii p(E) jest modelowane przy pomocy następującego wzoru:

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

Funkcja ta jest porównywalna z widmem obliczonym z użyciem kodu EGSnrc (Kawrakow 2000) i
kodu BEAM (Rogers et al. 1995), szczególnie w obszarze niskiej energii.
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Należy dopasować parametry swobodne l, b oraz współczynnik normalizacji N. Dla parametrów
Emin i Emax zazwyczaj przyjmuje się ustalone wartości, ale możliwe jest również ich dostosowanie,
ponieważ niekiedy energia maksymalna widma może różnić się od nominalnej energii fotonu
określonej w MV. Parametr wɣ oznacza całkowitą masę wszystkich źródeł fotonów. Oblicza się go
ze wzoru wɣ = 1 - we, gdzie we oznacza masę źródła zanieczyszczenia elektronami. Parametr we
również jest dopasowywany z użyciem dawki głębokościowej zmierzonej w wodzie i wzoru na
Dcalc(z).
Wymaga to obliczenia z użyciem algorytmu MC dawki głębokościowej dla źródła
zanieczyszczenia czysto elektronowego w wodzie De(z).
Ponieważ większość elektronów powstaje w filtrze spłaszczającym, przyjęto, że źródło elektronów
znajduje się w płaszczyźnie podstawy filtru. Widmo energii elektronów oszacowano, korzystając z
rozkładu wykładniczego opisanego przez Fippel et al. (2003).

Monte Carlo i Pencil Beam

W czasie procedury przygotowania do eksploatacji wszystkie parametry (stałe i dopasowane) są
zapisywane w pliku z profilem dawki. Plik zostaje połączony z profilem urządzenia odpowiedniego
akceleratora liniowego. Plik zostaje również połączony z profilem dawki dla algorytmu Pencil
Beam. Oznacza to, że algorytm obliczania dawki MC nie może być używany bez algorytmu Pencil
Beam. Jest to ograniczenie, ale zastosowano je w oprogramowaniu do planowania leczenia
Brainlab RT ze względu na trzy podstawowe zalety:
• Umożliwia użytkownikowi kontrolę krzyżową wyników z użyciem dwóch prawie niezależnych

obliczeń dawki.
• Zapewnia bezproblemowe przejście od doświadczenia klinicznego (protokoły), opartego na

obliczeniach dawki z użyciem algorytmu Pencil Beam, do bardziej dokładnego doświadczenia,
opartego na obliczeniach dawki przy użyciu algorytmu Monte Carlo.

• W bezpośrednim procesie planowania leczenia może być użyty szybszy algorytm Pencil Beam.
Później użytkownik może przejść do algorytmu Monte Carlo w celu dokładnego dostosowania
planu leczenia.

Z tego względu uruchomienie algorytmu obliczania dawki MC wymaga uruchomienia algorytmu
Pencil Beam.
Przed klinicznym użyciem profilu dawki MC należy przeprowadzić walidację takiego profilu ze
zmierzonymi rozkładami dawki i współczynnikami wyjścia (rozproszenia) w jednorodnym fantomie
wodnym. Więcej informacji na ten temat podano w instrukcjach pomiaru danych podstawowych
dla algorytmu Monte Carlo.

Wirtualny model fluencji energii (VEFM)
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6.3 Modelowanie układu kolimującego

Szczęki

Komponenty układu kolimującego (szczęki i MLC) są modelowane w różny sposób. Kształt
prostokątny, jaki uzyskuje się po odpowiednim ustawieniu dwóch par szczęk, jest używany do
definiowania przestrzeni próbkowania cząstek początkowych. Oznacza to, że fotony i elektrony są
generowane wyłącznie podczas przejścia wiązki przez otwarte szczęki. Innymi słowy, algorytm
MC zakłada całkowicie blokujące szczęki. Oszacowano, że błąd generowany przez to założenie
wynosi poniżej 0,5% ze względu na grubość szczęk i efekt tłumienia powodowany przez materiał
szczęk. Ponadto wiązka jest również blokowana przez kolimator MLC, co prowadzi do dalszej
redukcji fluencji fotonów poza granicami wiązki. Zaletą tego podejścia jest krótszy czas obliczeń.
Symulacja historii fotonów absorbowanych w materiale szczęki powodowałaby wyłącznie stratę
mocy obliczeniowej i nie miałaby znaczącego wpływu na dokładność obliczeń.

Projekty listków w kolimatorach MLC

Różne projekty listków w kolimatorach MLC:

① ② ③

④ ⑤ ⑥

Rysunek 23  

Nr Komponent

① Idealny kolimator wielolistkowy (MLC) (brak wycieków promieniowania).

② Listki pochylone (Siemens).

③ Rozwiązanie ze stopniami (Elekta).

④ Rozwiązanie typu „tongue and groove” (Varian).

⑤ Varian Millennium.

⑥ Brainlab m3.

Przedstawiono tylko 4 pary listków dla każdego kolimatora MLC.

Symulacja kolimatora MLC

W zależności od typu kolimatora MLC model kolimatora MLC uwzględnia prawidłową grubość
kolimatora MLC, szerokość listków, materiał listków, zaokrąglone końcówki listków (jeśli
występują) i prawidłowy układ rozwiązania „tongue and groove” (patrz rysunek powyżej).

Algorytm symulacji kolimatora MLC

Algorytm leżący u podstaw tych modeli jest oparty na pracy opublikowanej przez Fippela (2004).
Jest to pełna symulacja geometrii MC transportu fotonów. Uwzględnia efekt Comptona, przypadki
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tworzenia par i absorpcji fotoelektrycznej. Elektrony pierwotne i wtórne są symulowane z użyciem
przybliżonej wartości stałego spowolnienia. W takim ujęciu geometrie są definiowane przez
wirtualne umieszczanie płaszczyzn i powierzchni cylindrycznych w przestrzeni 3D. Płaszczyzny (i
powierzchnie) definiują granice między obszarami różnych materiałów. W przypadku kolimatorów
MLC obszary zazwyczaj zawierają stopy wolframu i powietrze. Dla tych materiałów stosuje się
wstępnie obliczone tabele przekrojów poprzecznych wiązek fotonowych z użyciem kodu XCOM
(Berger i Hubbell 1987) a także zdolność hamowania elektronów i tabele zasięgu wstępnie
obliczone za pomocą oprogramowania ESTAR (Berger 1993). Algorytm śledzenia cząstek
promieniowania oparto na maskach bitów i wzorach bitów w celu zidentyfikowania wskaźników
obszaru. Nawiązując do oryginalnej publikacji, wdrożono kolejne modele kolimatorów MLC.

Określanie pozycji listków

Oprogramowanie Brainlab RT do planowania leczenia definiuje nominalną pozycję listka w
płaszczyźnie izocentrycznej. Rzeczywista pozycja listków wymagana przez algorytm MC jest
obliczana na podstawie pozycji nominalnej w większości przypadków przy założeniu kalibracji
pola świetlnego. W przypadku kolimatora MLC z zaokrąglonymi końcówkami listków oznacza to,
że listek dotyka linii prostej między ogniskiem nominalnym a nominalną pozycją listków. W ten
sposób linia prosta zaczyna być styczna do krzywizny końcówki listka. Z drugiej strony w
przypadku kolimatora MLC Elekta Agility obliczenie rzeczywistych pozycji listków opiera się na
kalibracji pola radiologicznego. Wymaga to dodatkowego przesunięcia listków względem kalibracji
pola świetlnego.
Pozycje listków dla par zamkniętych listków są wyznaczane inaczej. W przypadku zamkniętej pary
listków linia prosta między ogniskiem nominalnym i nominalną pozycją listków przechodzi
bezpośrednio przez punkt końcowy końcówki listka. Schemat ten wdrożono, aby uniknąć
szczeliny powietrznej między naprzeciwległymi końcówkami listków, jeśli para listków jest
zamknięta dalej od osi.

Modelowanie układu kolimującego
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6.4 Silnik obliczający dawkę pacjenta w algorytmie
MC

Informacje ogólne

Algorytm MC do symulacji transportu fotonów i elektronów przez ludzkie tkanki oparto na
publikacjach Kawrakowa i innych (1996), Fippela (1999), Kawrakowa i Fippela (2000). Jest to
algorytm typu condensed history z ciągłymi granicami skrzyżowanymi w celu symulacji transportu
elektronów wtórnych i elektronów zanieczyszczających. Algorytm uwzględnia i umożliwia
symulacje elektronów delta (swobodnych elektronów wtórnych tworzonych podczas
oddziaływania elektron-elektron) i promieniowanie hamowania fotonów. Dla celów symulacji MC
transportu fotonów uwzględniany jest również efekt Comptona, wytwarzanie par i absorpcja
fotoelektryczna. Zastosowane techniki redukcji niezgodności, jak powtarzanie historii elektronu,
transport wielu fotonów lub metoda tzw. rosyjskiej ruletki znacznie przyspieszają obliczenia dawki
w porównaniu z kodami MC ogólnego przeznaczenia, jak np. EGSnrc (Kawrakow 2000). Algorytm
MC umożliwia uruchomienie historii cząstek w równoległych wątkach, zatem wszystkie korzyści
związane z użyciem kodu można uzyskać w urządzeniach wieloprocesorowych. Obroty gantry
(statyczne i dynamiczne) są symulowane w sposób ciągły. Funkcja ta jest dużą zaletą w
porównaniu z innymi algorytmami, jak np. algorytmem Pencil Beam, ponieważ wymagają one
dyskretnych pozycji gantry do modelowania obrotów.

Obliczenia gęstości właściwej

Do symulacji MC wymagana jest znajomość przekroju poprzecznego fotonów, a także mocy
zderzenia elektronów i zatrzymywania promieniowania. Ogólnie te parametry można obliczyć, jeśli
znany jest skład atomowy rodzaju tkanki w każdym wokselu. Liczby HU można uzyskać z
obrazów TK. Jednak nie ma mapowania pomiędzy jednostkami HU a pewnymi rodzajami tkanek,
ponieważ zależność pomiędzy HU a składem pierwiastkowym nie jest unikalna. Mówiąc inaczej
istnieją różne rodzaje tkanek z taką samą liczbą HU. Dlatego jeśli jednostki HU są mierzone
wyłącznie za pomocą TK, mogą wystąpić błędy w określaniu składu pierwiastkowego w danym
wokselu.
Zamiast tego algorytm Monte Carlo firmy Brainlab stosuje inne podejście wykorzystujące krzywą
kalibracji TK. Tabela konwersji jednostek HU na gęstość elektronową (ED, ang. electron density)
przekształca specyficzne dla TK liczby HU na specyficzne dla tkanki liczby ED. Wartości ED są
podawane względem wody. Algorytmy MC przekształcają wewnętrznie te jednostki ED na
wszelkie inne parametry wymagane do obliczeń MC. Są to na przykład gęstości właściwe,
przekroje poprzeczne fotonów oraz moc zatrzymywania i rozpraszania elektronów. Ta konwersja
jest wykonywana bezpośrednio, to znaczy bez dodatkowego, pośredniego etapu obliczania
składu pierwiastkowego. Publikacje dotyczące VMC/XVMC dostępne w str. 163 zawierają więcej
informacji na temat tego podejścia.
Jeśli dla określonego woksela znana jest gęstość właściwa ρ, możliwe jest obliczenie całkowitego
przekroju poprzecznego dla np. oddziaływań Comptona μc(ρ, E) dla fotonu o energii E ze wzoru:

μC ρ E,( ) ρ
ρW
------- fC ρ( ) μC

W E( )=

Funkcja μcw(E) to stabelaryzowane przekroje poprzeczne Comptona w wodzie, ρw oznacza
gęstość właściwą wody, natomiast funkcja fc(ρ) jest funkcją dopasowania opartą na analizie
danych przekroju poprzecznego ICRU dla tkanek ciała (ICRU 1992). Faktoryzacja do funkcji
zależnej wyłącznie od ρ oraz drugiej funkcji zależnej wyłącznie od E jest jedynie szacunkowa.
Jednakże dane opublikowane w raporcie ICRU Report 46 (1992) sugerują, że w przypadku
ludzkiej tkanki można zastosować takie przybliżenie.

Ostrzeżenie
W niektórych przypadkach wartości HU skanu TK nie odzwierciedlają rzeczywistej
charakterystyki materiału (np. gęstości masowej i składu materiału). Może to prowadzić do
niedokładnego obliczania dawki dla materiałów tkanek innych niż ludzkie (np. implanty).
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Współczynnik przekroju Comptona

Rysunek 24  

Na ilustracji powyżej przedstawiono współczynnik przekroju Comptona w zależności od gęstości
właściwej dla wszystkich materiałów podanych w publikacji ICRU Report 46 (krzyżyki). Linia
odpowiada krzywej dopasowanej do tych danych. Funkcja ta jest używana przez algorytm MC do
obliczania przekroju Comptona.
Linia na powyższym rysunku przedstawia krzywą dopasowaną do tych danych. Krzywa jest
obliczana wg równania:

fc ρ( )
0.99 0.01ρ /ρw, ρ ρw≤+

0.85 0.15 ρ ρw⁄ , ρ ρw≥+



≈

Funkcja dopasowania jest używana przez algorytm MC do obliczania przekroju Comptona.
Istnieje kilka materiałów z odchyleniami do 1,5% między rzeczywistym współczynnikiem przekroju
Comptona a funkcją dopasowania. Są to takie materiały, jak kamienie żółciowe lub kamienie w
drogach moczowych. Ponadto poprawny skład pierwiastkowy w danym wokselu jest nieznany.
Znana jest tylko liczba jednostek Hounsfielda (HU), jednak materiały o różnym składzie mogą być
charakteryzowane przez taką samą liczbę jednostek HU. Z tego względu sama liczba jednostek
HU wnosi pewną niepewność, nakładającą się w ten sposób na niepewność funkcji dopasowania.
Wpływ niepewności liczby HU na rozkłady dawki obliczone z użyciem algorytmu Monte Carlo
zostały omówione w literaturze źródłowej (Vanderstraeten et al. 2007). Istnieją podobne funkcje
dopasowania pozwalające na obliczenie przypadków tworzenia par i przekrojów
fotoelektrycznych, zderzeń elektronów i zdolności hamowania promieniowania. Oczywiście ich
zależności od gęstości właściwej różnią się od fc(ρ).
Funkcja fc(ρ) jest także wykorzystywana w celu konwersji gęstości właściwej ρ na gęstość
elektronową ne lub odwrotnie. Zależność jest dana wzorem:

ne ne
W ρ
ρw
------ fC ρ( )=

gdzie new to gęstość elektronowa wody.

Silnik obliczający dawkę pacjenta w algorytmie MC
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6.5 Parametry MC

Informacje ogólne

Użytkownik oprogramowania ma wpływ na dokładność obliczeń dawki przy użyciu algorytmu MC,
czas obliczeń dawki i typ wyniku dawki. Wpływ ten można zrealizować, korzystając z parametrów
MC dostępnych w oprogramowaniu Brainlab RT Elements. Dostępne są trzy parametry:
• Rozdzielczość przestrzenna (w mm)
• Niepewność statystyczna (w %)
• Typ wyniku dawki: „dose to medium” (dawka do medium) lub „dose to water” (dawka do wody)

Szczegółowe informacje na temat możliwości regulacji poszczególnych opcji oraz sposobu
zmiany można znaleźć w Instrukcji obsługi oprogramowania odpowiedniej aplikacji Brainlab
Element.

Rozdzielczość przestrzenna

Rozdzielczość przestrzenna określa rozmiar wewnętrznej siatki obliczeń dawki za pomocą
algorytmu MC. Nie oznacza to jednak, że końcowy rozmiar siatki MC będzie dokładnie równy
wartości parametru. Woksele MC są tworzone przez połączenie całkowitej liczby pikseli z
pierwotnego sześcianu TK. Dlatego końcowe rozmiary wokseli są jedynie w przybliżeniu równe
wartości rozdzielczości przestrzennej. Mogą one być również inne w każdym z trzech kierunków
przestrzennych. Ponadto nie mogą być mniejsze niż pierwotne rozmiary pikseli. Wybór tego
parametru ma duży wpływ na czas obliczeń. Zmniejszenie wartości tego parametru o
współczynnik 2 może zwiększyć czas obliczenia o współczynnik wynoszący około 6.
Rozdzielczość przestrzenna jest ograniczona do zakresu wartości zależnych od aplikacji.
Obliczenie dawki MC dla małych guzów należy prowadzić przy rozdzielczości przestrzennej 1–
2 mm.

Niepewność statystyczna

Niepewność statystyczna umożliwia oszacowanie liczby historii cząstek wymaganej do uzyskania
tej niepewności na element leczenia (wiązkę lub łuk) w % maksymalnej dawki tego elementu
leczenia. Ponieważ wszystkie te parametry są normalizowane w przeliczeniu na wiązkę lub łuk,
końcowa niepewność w obszarze PTV może być mniejsza. Jeśli na przykład 5 łuków zachodzi na
siebie w obszarze PTV i każdy łuk jest obliczany z 2% niepewnością statystyczną, wówczas
niepewność statystyczna w obszarze PTV wynosi ok. 1%.
W obszarach, gdzie wiązki na siebie nie zachodzą, wariancja wynosi 2%. Niepewność
statystyczna na woksel spada wraz ze wzrostem liczby historii Nhist jak:

1 Nhist( )

czyli niepewność statystyczną można zmniejszyć o współczynnik 2, jeśli liczba historii zostaje
zwiększona o współczynnik 4. Stąd też czas obliczenia jest również zwiększany o współczynnik 4.
Ustawienie domyślne zależy od aplikacji.
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Typ wyniku dawki

①

②

Rysunek 25  

Algorytm MC umożliwia obliczenie dwóch różnych typów dawki, „dose to medium” i „dose to
water”. Aby zilustrować tę różnicę, należy uwzględnić jeden element objętości (woksel) w siatce
obliczeniowej MC (①). Rozmiar jednego woksela jest określony przez rozmiar piksela TK i
grubość przekroju oraz parametr rozdzielczości przestrzennej (patrz powyżej). Na przykład jeden
woksel może mieć wielkość zaledwie 1,0 mm³. Podczas symulacji MC zostaje obliczona energia
absorbowana przez woksel (tj. wielkość woksela wskazuje rozdzielczość przestrzenną). Jednak
struktury biologiczne (np. komórki) mogą być dużo mniejsze. W powyższym przykładzie z
elementem objętości komórkę reprezentuje mała owalna przestrzeń (②). Przy zastosowaniu
domyślnego ustawienia Dose to medium energia absorbowana w wokselu zostaje podzielona
przez masę wokselu, aby obliczyć dawkę energii. Dawka energii jest równoważna dawce energii
wewnątrz komórki, jeśli komórka jest zbudowana z tej samej tkanki co cały woksel.
Sytuacja się zmienia, jeśli typ tkanki wewnątrz komórki różni się od przeciętnej tkanki wewnątrz
woksela (np. komórka szpiku kostnego otoczona tkanką kostną). Większa gęstość tkanki kostnej
powoduje wyższą fluencję elektronów drugorzędowych przecinających komórkę tkanki miękkiej.
W rezultacie dawka energii wewnątrz komórki jest większa w porównaniu ze średnią dawką
wewnątrz woksela. Tę sytuację można modelować za pomocą algorytmu MC, jeśli użytkownik
wybierze Dose to water zamiast Dose to medium. „Dose to water” oznacza energię
zaabsorbowaną w małej objętości wody podzieloną przez masę wody z tej objętości, podczas gdy
wokół danej objętości znajdują się inne tkanki, np. kostna.
Zależność między parametrem „dose to water”, Dw a
„dose to medium”, Dm oblicza się poprzez:

gdzie

oznacza nieograniczony współczynnik hamowania zderzenia masy elektronu dla wody i medium
uśredniony dla widma wiązki fotonowej. Współczynnik ten wynosi ok. 1,0 dla tkanek miękkich o
gęstości właściwej ok. 1,0 g/cm³. Wzrasta do ~1,15 dla tkanek kostnych o gęstości do 2,0 g/cm³.

Parametry MC
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Z tego względu dla większości ludzkich typów tkanek miękkich różnica między parametrem „dose
to medium” a „dose to water” jest niezauważalna. Jednak „dose to water” może być do 15%
wyższa w porównaniu z parametrem „dose to medium” dla tkanki kostnej (AAPM 2007). Opcję
Dose to water należy wybrać, jeśli użytkownik chce znać dawkę w komórkach tkanek miękkich
otoczonych strukturą kostną. Parametr Dose to medium należy obliczać wtedy, gdy użytkownik
jest zainteresowany średnią dawką w całym wokselu.

Ograniczenia algorytmu Monte Carlo

Ostrzeżenie
Dokładność obliczeń dawki przy zastosowaniu algorytmu Monte Carlo zależy od
zdefiniowanej niepewności statystycznej. Wartość używana do ostatecznego zatwierdzenia
planu leczenia musi być możliwe najniższa i nie wyższa niż 2%. Należy pamiętać, że
niepewność statystyczna jest definiowana w odniesieniu do najwyższej dawki na element
leczenia (wiązkę lub łuk). W konsekwencji niepewność wielkości dawki wewnątrz regionów
OAR w obszarach z niską dawką jest wyższa w stosunku do maksymalnej dawki wewnątrz
regionu OAR.

Ostrzeżenie
Ogólne ograniczenia dotyczące obliczania dawki dla małych pól terapeutycznych, patrz str.
159. Zignorowanie tych ograniczeń może prowadzić do odchyleń dawki obliczonej od
dawki faktycznie podanej o ponad 10%.
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7 MONTE CARLO: POMIAR
PODSTAWOWYCH DANYCH
WIĄZKI

7.1 Wstęp

Cel rozdziału

W rozdziale opisano techniki pomiaru zalecane podczas pozyskiwania danych wiązki
wymaganych do obliczeń dawki z użyciem algorytmu Brainlab Monte Carlo. Poza podaniem
instrukcji ogólnych, bieżący rozdział zawiera również specyfikacje, jak np. wielkości pól MLC i
szczęk, które należy stosować podczas pomiarów.

Rozpoczęcie eksploatacji akceleratora liniowego

Przed rozpoczęciem przygotowania akceleratora liniowego do eksploatacji należy zapoznać się z
krajowymi lub międzynarodowymi zaleceniami dotyczącymi przygotowania akceleratora liniowego
do eksploatacji (np. z AAPM TG-106 Report):
Raport ten zawiera wytyczne i zalecenia dotyczące prawidłowego doboru fantomów i detektorów,
konfigurowania fantomu w celu pozyskiwania danych ze skanowania, jak i niezwiązanych ze
skanowaniem, procedur pozyskiwania parametrów charakterystycznych dla wiązki fotonowej i
elektronowej oraz metod redukcji błędów pomiarowych (< 1%), przetwarzania danych wiązki i
wielkości detektora w celu utworzenia dokładnych profili. Procedury opisane w raporcie powinny
być stosowane przez wykwalifikowanego fizyka medycznego podczas prowadzenia pomiarów
pełnego zestawu danych wiązki lub weryfikacji podzestawu danych przed pierwszym użyciem lub
podczas okresowych pomiarów w celu zapewnienia jakości (Das et al., 2008).

Definicje i skróty

Termin Objaśnienie

CAX Central Axis (Oś centralna)

Linac Akcelerator liniowy

MLC Multileaf Collimator (Kolimator wielolistkowy)

PDD Percentage Depth Dose (Procentowa dawka głębokościowa)

SID Source-Isocenter Distance (Odległość źródło-izocentrum) (1000
mm)

SSD Source-Surface Distance (Odległość źródło-powierzchnia)
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Warunki wstępne

Algorytm obliczania dawki Monte Carlo nie może być używany bez algorytmu Pencil Beam. Z tego
względu uruchomienie algorytmu obliczania dawki Monte Carlo wymaga uruchomienia algorytmu
Pencil Beam. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz str. 69.

Cel pomiarów

Wszystkie dane zmierzone w wodzie i w powietrzu nie są wykorzystywane bezpośrednio podczas
obliczania dawki za pomocą algorytmu Monte Carlo. Pomiary w powietrzu są używane w fazie
pośredniej podczas przetwarzania danych. Są potrzebne przede wszystkim do dopasowania
odchyleń idealnie płaskiego profilu (zaburzenia typu horn itp.) oraz do określenia kształtów i mas
różnych źródeł fotonów. Podczas tego dopasowania uwzględniane są efekty objętościowe
wynikające z wielkości komory, wraz z mosiężną nasadką. Parametry wpływające na wielkości
źródeł fotonów i szerokości profilu półcienia wiązki nie są dopasowywane za pomocą pomiarów w
powietrzu; są dostosowywane za pomocą skanów profilowych małych pól dla SSD = 900 mm w
wodzie.
Parametry widma energii i wagi źródła zanieczyszczenia elektronowego są dopasowywane przy
użyciu krzywej dawki głębokościowej w wodzie, z następującymi parametrami: SSD = 1000 mm,
100 × 100 mm². Kalibracja Dawka/MU jest także dostosowywana z wykorzystaniem dawki
absolutnej dla tego pola. Wszystkie dane dla SSD = 900 mm (wraz z dawką absolutną) są
wykorzystywane do porównania z obliczeniami dawki z wykorzystaniem fantomu, to znaczy do
weryfikacji ostatecznego modelu głowicy akceleratora liniowego. Wyniki porównania są
wykreślane w pliku PDF. Ten plik PDF, wraz z plikiem zawierającym dopasowane parametry
(zwanym Monte Carlo Dose Profile (Profil dawki Monte Carlo)), jest przekazywany do
sprawdzenia.

Dokładność pomiaru

Pomiary opisane w niniejszej instrukcji są wystarczające do uzyskania określonej dokładności dla
algorytmów dawki opracowanych w firmie Brainlab. Aby zwiększyć dokładność obliczeń dawki,
należy przeprowadzić pomiary z zachowaniem szczególnej uwagi, następnie powtórzyć pomiary,
wybrać najlepsze wyniki (tzn. z najmniejszą ilością szumów) i obliczyć wartości średnie. Mniejszy
od zalecanego wzrost wielkości pola, głębokości lub kierunku promieniowego nie jest
niedozwolony, ale nie spowoduje znacznego wzrostu dokładności dawki.
W celu uzyskania dokładnych wyników należy zachować szczególną ostrożność podczas
konfigurowania akceleratora liniowego i zbiornika wodnego z napędem. Oś wiązki centralnej musi
być ustawiona dokładnie prostopadle (ortogonalnie) do powierzchni wody. W każdym przypadku
kierunek ruchu detektora musi być dokładnie wyrównany z powierzchnią wody i z osią wiązki
centralnej.
Należy pamiętać, że czułość detektora może zależeć od jego orientacji. Przestrzegać specyfikacji
i zaleceń dostarczonych przez producenta sprzętu dozymetrycznego.

Ostrzeżenie
Dokładność wszystkich algorytmów dawki opracowanych w firmie Brainlab zależy
bezpośrednio od dokładności i zakresu pomiarów danych wiązki. Pomiar danych wiązki
musi pokrywać się z zakresem wielkości pól i głębokościami, które będą używane w
planach leczenia. Ma to szczególne znaczenie dla pomiarów współczynników rozproszenia,
profili radialnych i dawki głębokościowej.

Weryfikacja profilu wiązki

Odpowiedzialność za prawidłową weryfikację każdego nowo utworzonego lub zmodyfikowanego
profilu wiązki (profilu urządzenia) ponosi specjalista-fizyk. Odpowiedzialność obejmuje
prowadzenie kompletnych testów wszystkich technik terapeutycznych i warunków
terapeutycznych, które będą używane klinicznie. W każdym przypadku należy zapoznać się z
odpowiednimi zaleceniami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie zapewnienia jakości (QA)
(np. IAEA TRS-430).

Wstęp
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Odpowiedzialność

Gdy dane pomiarowe zostaną przesłane do firmy Brainlab, firma Brainlab nie ma możliwości
weryfikacji poprawności:
• żadnych danych otrzymywanych od użytkownika;
• żadnych danych zwracanych użytkownikowi.

Wszelkie informacje zwrotne lub zalecenia dostarczane przez firmę Brainlab na podstawie
otrzymanych danych zależą od poprawności samych danych. Przetworzenie otrzymanych danych
przez firmę Brainlab i zwrócenie ich użytkownikowi nie zapewnia prawidłowości danych
przekazywanych użytkownikowi. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za weryfikację
poprawności danych zwróconych przez firmę Brainlab i jest również całkowicie odpowiedzialny za
weryfikację poprawności wszystkich informacji zwrotnych i zaleceń dostarczonych przez firmę
Brainlab. Przed przeprowadzeniem leczenia jakiegokolwiek pacjenta użytkownik musi zatwierdzić
bezpieczeństwo i efektywność danych zwracanych przez firmę Brainlab. Fakt możliwości
przetworzenia przez firmę Brainlab pewnych danych pozostaje bez wpływu na ogólną
odpowiedzialność użytkownika związaną z prawidłowością końcowego profilu wiązki.
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7.1.1 Zalecane wyposażenie

Wyposażenie

Komponent Objaśnienie

Zbiornik wodny z
napędem

Należy użyć zbiornika z napędem o odpowiedniej wielkości: zbiornik powi-
nien być szerszy co najmniej o 50 mm po każdej z czterech stron od mierzo-
nej wielkości pola na głębokości pomiaru. Zbiornik powinien również wysta-
wać co najmniej 50 mm poza maksymalną głębokość pomiaru. Dla standar-
dowej wielkości pola 400 × 400 mm2 o głębokości do 350 mm wymagany
jest fantom o powierzchni podstawy powyżej 500 × 500 mm2 i głębokości
wody co najmniej 400 mm.

Komora skalibro-
wana

Użyć skalibrowanej komory: cylindrycznej komory jonizacyjnej o objętości co
najmniej 0,125 cm3, ale nieprzekraczającej 0,6 cm3. Efektywny punkt pomia-
ru powinien być określony na podstawie obowiązujących międzynarodowych
norm dozymetrycznych (np. IAEA TRS-398) i odpowiednich zaleceń dostaw-
cy detektora.

Komora jonizacyj-
na

Należy zastosować komorę jonizacyjną: Cylindryczna komora jonizacyjna o
objętości 0,125 cm3 lub mniejszej. Efektywny punkt pomiaru powinien być
określony na podstawie obowiązujących międzynarodowych norm dozyme-
trycznych (np. IAEA TRS-398) i odpowiednich zaleceń dostawcy detektora.

Detektor o wyso-
kiej rozdzielczości

Należy użyć bardzo małego detektora do pomiarów profili o wysokiej roz-
dzielczości i dozymetrii w przypadku małych pól. Firma Brainlab zaleca uży-
cie nieekranowanej diody stereotaktycznej lub detektora diamentowego
SCDD.

Mała nasadka

Do pomiarów w powietrzu należy zastosować małą nasadkę wykonaną z
mosiądzu lub materiału o podobnej gęstości. Grubość nasadki:

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.≈≈

Zalecane wyposażenie

116 Instrukcja zawierająca informacje techniczne Wyd. 2.2 Fizyka Brainlab



7.2 Układy współrzędnych

Informacje ogólne

Pomiary opisane w niniejszej instrukcji są wykonywane w oparciu o układ współrzędnych
przedstawiony niżej.
• Wszystkie jednostki długości podano w mm.
• Dla wszystkich pomiarów kąt kolimatora i kąt gantry musi być ustawiony na 0°.
• Należy sprawdzić dane charakterystyczne dla konkretnego kolimatora wielolistkowego MLC

podane na odpowiedniej liście kontrolnej (patrz str. 125).

Układ współrzędnych

①

②

Rysunek 26  

Nr Komponent

① Pomiary w powietrzu

② Pomiary w wodzie

Omówienie układu współrzędnych

Układ współrzędnych jest zgodny z układem współrzędnych określonym w normie IEC 1217, ale
jest obrócony o 180° wokół osi X, tzn. osie Y i Z są skierowane w przeciwnych kierunkach.

Pomiar Objaśnienie

Powietrze

Dla wszystkich pomiarów prowadzonych w powietrzu początek układu współ-
rzędnych nie znajduje się w izocentrum, ale w nominalnym punkcie źródła fo-
tonów na tarczy konwersji, tzn. w odległości SID od izocentrum, jak pokazano
powyżej. Oznacza to, że współrzędne Z dla wszystkich pomiarów w powietrzu
(w szczególności dla profili Z) należy określić jako odległość do źródła (ognis-
kowa) podaną w milimetrach.
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Pomiar Objaśnienie

Woda

Dla pomiarów prowadzonych w wodzie układ współrzędnych jest nieco inny.
W tym przypadku początek układu współrzędnych znajduje się na powierzch-
ni fantomu wodnego, tzn. krzywe dawki głębokościowej są mierzone jako
dawka na głębokość w wodzie w milimetrach. Kierunki X, Y i Z pozostają te
same. Kierunki te są niezależne od kierunku montażu kolimatora MLC. Innymi
słowy, dopuszczalne są kolimatory MLC z listkami poruszającymi się w kie-
runku X i kolimatory MLC z listkami poruszającymi się w kierunku Y.

Układy współrzędnych
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7.3 Korekcja danych

Informacje ogólne

Dozwolona jest korekcja danych w ograniczonym zakresie w celu wyeliminowania małych błędów
generowanych w trakcie pozyskiwania danych pomiarowych. Jednakże, wykonując takie korekcje,
należy zachować szczególną ostrożność. W każdym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest
unikanie korekcji przez uzyskanie danych, które nie wymagają modyfikacji.
Na przykład, aby uwzględnić błędy pomiarowe powodowane przez odchylenia osi centralnej,
korzystne jest przesunięcie profili na odpowiednią odległość poza oś.
Użyteczne może być również symetryzowanie mierzonych profili, ponieważ algorytm
dopasowujący zakłada profile symetryczne. Zawsze korzystniej jest, gdy akcelerator wytwarza
profile symetryczne (lub prawie symetryczne) i płaskie profile.
Symetryzacji nie należy przeprowadzać przed centrowaniem profili (odpowiadającym za
odchylenia osi centralnej).

Format danych

Wszystkie zmierzone dane (w wodzie i w powietrzu) muszą być wprowadzone do trybu Monte
Carlo Raw Data narzędzia Physics Administration opracowanego w firmie Brainlab. Uzyskane
pliki (z rozszerzeniem *.xmcdat), zawierające kompletny zestaw pomiarów dla poszczególnych
energii fotonów, należy przesłać na adres radio.physics@brainlab.com.
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7.4 Pomiary danych wiązki w powietrzu

Komory jonizacyjne

Komorę jonizacyjną z nasadką wykonaną z mosiądzu (lub materiału podobnego) należy
zastosować do pomiarów profili X, Y i Z w powietrzu dla wszystkich energii fotonów i różnych
wielkości pól. Wielkości pól dla konkretnego kolimatora MLC podano na odpowiedniej liście
kontrolnej.

Nasadka

Głównym celem zastosowania nasadki z mosiądzu podczas pomiarów w powietrzu jest usunięcie
elektronów tworzonych w głowicy akceleratora liniowego z sygnału pomiarowego. Dlatego
grubość nasadki musi być większa niż maksymalny zasięg tych elektronów.
Z drugiej strony zmniejszenie rozdzielczości przestrzennej skanów profili mierzonych w powietrzu
i uśrednianie wpływu artefaktów są czynnikami, które wpływają na pomiary współczynnika
wyjściowego małego pola w powietrzu z powodu większej grubości ściany. Dlatego podany wzór
str. 116 należy traktować jako kompromis pomiędzy tymi dwoma wymogami. Jeśli nasadka
zgodna z tym wymaganiem nie jest dostępna, można zastosować nasadkę o większej grubości,
ponieważ usunięcie zanieczyszczenia elektronowego jest ważniejsze niż rozdzielczość
przestrzenna.

Kształty pola MLC i pola szczęk

Jeśli jest to możliwe, pola należy kolimować, używając tylko szczęk (tzn. listki kolimatora MLC
powinny być całkowicie wycofane). Jeśli nie jest to możliwe (np. w przypadku kolimatorów firmy
Elekta), kolimator MLC należy użyć jak pary szczęk. Dla akceleratorów liniowych wyposażonych
tylko w kolimator wielolistkowy MLC (bez szczęk), np. MHI, do kolimowania pola należy
wykorzystać kolimator MLC.
Należy zawsze wprowadzać odpowiednie kształty pola MLC i pola szczęk dla każdego rozmiaru
pola, które można określić za pomocą ustawień pola MLC i pola szczęk w pliku Monte Carlo Raw
Data (*.xmcdat). Wielkość pola MLC lub szczęk należy ustawić na 400 mm, jeśli odpowiednie
urządzenie X lub Y nie jest dostępne lub w pełni wycofane.
Należy zmierzyć następujące dane:
• Profil Z (dawka głębokościowa) przy osi centralnej (X = Y = 0) od ok. Z = 850 do Z = 1150

(Z = 0: odpowiada nominalnej ogniskowej źródła fotonów).
• 3 profile X dla Y = 0 i Z = 850, Z = 1000, Z = 1150.
• 3 profile Y dla X = 0 i Z = 850, Z = 1000, Z = 1150.
• Współczynniki wyjścia w powietrzu Z = 1000 dla wszystkich wielkości pól normalizowanych

przez jedno z pól, zazwyczaj pole 100 × 100 mm².

Pomiary danych wiązki bez pomiarów w powietrzu

Ogólnie rzecz biorąc, oddanie do użytku algorytmu obliczania dawki Monte Carlo (MC) wymaga
wykonywania pomiarów dawki (współczynniki wyjścia, przekroje poprzeczne i krzywe dawek
głębokości) dla różnych wielkości pola kwadratów i prostokątów w powietrzu przy zastosowaniu
komory jonizacyjnej z nasadką z mosiądzu. Te pomiary są wymagane przez Brainlab w celu
skorygowania pewnych parametrów geometrycznych wirtualnego modelu głowicy akceleratora
liniowego. Jednak analiza wewnętrznej bazy danych pomiarów klienta MC wykazywała tylko
niewielką zmienność danych mierzonych w powietrzu, zwłaszcza dla akceleratorów liniowych
Novalis Tx, TrueBeam i TrueBeam STx o identycznym trybie energii i wiązki (tj. tryb standardowy
(STD), tryb radiochirurgii stereotaktycznej (SRS) lub tryb bez filtra spłaszczającego (FFF)). Z tego
względu pozyskiwanie danych z powietrza można pominąć dla następujących typów akceleratora
liniowego, energii (MV) i trybów filtrów spłaszczających:

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

TrueBeam (Millennium 120)

Pomiary danych wiązki w powietrzu
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- STD: 6, 10
TrueBeam STx (HD 120)
- STD: 4, 6, 10, 15
- FFF: 6, 10

Dla wszystkich pozostałych połączeń typu akceleratora liniowego, energii i trybu filtra
spłaszczającego należy wykonywać wszystkie pomiary w powietrzu, ponieważ zestawy danych
klientów są niewystarczające do analizy zmian pomiarów.
Jeśli dane wiązki MC bez pomiarów w powietrzu zostaną przekazane do firmy Brainlab, może nie
być możliwości utworzenia dokładnego wirtualnego modelu głowicy akceleratora liniowego. Na
przykład jeśli nie ma zgodności pomiędzy danymi zmierzonymi w wodzie i wynikami obliczeń
weryfikacji. W tym przypadku dane z pomiarów w powietrzu należy uzyskać później. Aby uniknąć
takiej sytuacji, firma Brainlab zaleca pomiary danych MC w powietrzu dla wszystkich kombinacji
typu akceleratora liniowego, energii i trybu filtra spłaszczającego.
Informacje na temat wprowadzania danych z pomiarów MC i tworzenia pliku MC surowych
danych z danymi z pomiarów w powietrzu lub bez nich można znaleźć w Instrukcji obsługi
oprogramowania Physics Administration.

MONTE CARLO: POMIAR PODSTAWOWYCH DANYCH WIĄZKI

Instrukcja zawierająca informacje techniczne Wyd. 2.2 Fizyka Brainlab 121



7.5 Pomiary danych wiązki w wodzie

Kształty pola MLC i pola szczęk

Należy zawsze wprowadzać odpowiednie kształty pola MLC i pola szczęk dla każdego rozmiaru
pola, które można określić za pomocą ustawień pola MLC i pola szczęk w pliku Monte Carlo Raw
Data (*.xmcdat). Wielkość pola MLC lub szczęk należy ustawić na 400 mm, jeśli odpowiednie
urządzenie X lub Y nie jest dostępne lub w pełni wycofane.

Dawka absolutna

Należy zmierzyć dawkę absolutną w grejach na jednostkę monitorową (Gy/MU) dla wielkości pola
100 × 100 mm² oraz obu odległości SSD = 900 mm i SSD = 1000 mm na referencyjnej głębokości
100 mm fantomu wodnego. W tym przypadku należy zastosować komorę jonizacyjną
skalibrowaną do pomiarów dawki absolutnej. Pole należy kolimować za pomocą kolimatora MLC i
szczęk.

Pomiary w wodzie (SSD = 1000 mm)

Profile X, Y i Z (dawka głębokościowa) w wodzie są wymagane dla wszystkich energii fotonów i
wielkości pola 100 × 100 mm2 (odległość źródło-powierzchnia w fantomie wodnym: SSD = 1000
mm). Pola należy kolimować za pomocą kolimatora MLC i szczęk:
• Profil Z (dawka głębokościowa) przy osi centralnej (X = Y = 0), Z = 0: odpowiada nominalnej

ogniskowej źródła fotonów.
• 3 profile X dla Y = 0 i głębokości dawki maksymalnej, Z = 100, Z = 200.
• 3 profile Y dla X = 0 i głębokości dawki maksymalnej, Z = 100, Z = 200.

Profile X i Y należy zmierzyć przy użyciu detektorów wystarczająco małych, aby były odpowiednie
dla wielkości pola i prawidłowo odtwarzały obszar półcienia wiązki. Krzywą dawki głębokościowej
w osi centralnej należy zmierzyć, używając komory jonizacyjnej lub detektora diodowego. Krzywa
ta określa rozkład energii fotonów i ilość elektronów zanieczyszczających.

Pomiary w wodzie (SSD = 900 mm)

Profile X, Y i Z (dawka głębokościowa) w wodzie są wymagane dla wszystkich energii fotonów i
różnych wielkości pól (odległość źródło-powierzchnia dla fantomu wodnego: SSD = 900 mm).
Wielkości pól dla konkretnego kolimatora MLC podano na odpowiedniej liście kontrolnej (patrz str.
125). Pola należy kolimować za pomocą kolimatora MLC i szczęk:
• Profil Z (dawka głębokościowa) przy osi centralnej (X = Y = 0), Z = 0: odpowiada nominalnej

ogniskowej źródła fotonów.
• 3 profile X dla Y = 0 i głębokości dawki maksymalnej, Z = 100, Z = 200.
• 3 profile Y dla X = 0 i głębokości dawki maksymalnej, Z = 100, Z = 200.
• Współczynniki wyjścia przy Z = 100 dla wszystkich wielkości pól normalizowanych przez pole

100 × 100 przy SSD = 900 mm.
Wszystkie procentowe dawki głębokościowe (PDD), profile X i Y oraz współczynniki wyjścia
należy zmierzyć przy użyciu detektorów wystarczająco małych, aby były odpowiednie dla
wielkości pola i prawidłowo odtwarzały obszar półcienia wiązki (patrz str. 21).
W przypadku dużego pola procentowa dawka głębokościowa (PDD) i współczynniki wyjścia
powinny być mierzone z użyciem komory jonizacyjnej o średniej lub dużej objętości (0,1 cm3 –
0,6 cm3), aby uniknąć wahań energii odpowiedzi (patrz rozdział III.D.5 i rys. 1 w raporcie AAPM
TG-106 Report (Das et al 2008)).

Zapewnienie dokładności

Aby uzyskać dokładną dawkę zaabsorbowaną w pomiarze z fantomem wodnym, należy
zastosować liczne korekcje odczytu dozymetru, np. jakości wiązki (energia akceleratora

Pomiary danych wiązki w wodzie
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liniowego), ciśnienia, temperatury i polarności. Należy zapoznać się z dokumentacją dostarczoną
wraz ze sprzętem dozymetrycznym i normami obowiązującymi w danym kraju.

MONTE CARLO: POMIAR PODSTAWOWYCH DANYCH WIĄZKI
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8 MONTE CARLO: LISTY
KONTROLNE DANYCH
WIĄZKI

8.1 Dane wiązki dla kolimatora wielolistkowego
Elekta Agility

„Guard leaves”

Zawsze należy określić, czy „guard leaves” zostały zastosowane, czy też nie za pomocą ustawień
pola MLC i Wielkości pól szczęk w pliku Monte Carlo Raw Data (*.xmcdat). „Guard leaves” to
dwie dodatkowe pary listków po każdej stronie pod szczękami przylegającymi do ostatniej pary
listków w polu i znajdujące się w takiej samej pozycji, co one. Na przykład pole 30 × 30 mm² z
„guard leaves” jest określone przez wielkość pola MLC 30 × 50 mm² i wielkość pola szczęk: 400 ×
30 mm² oraz pole 30 × 30 mm² bez „guard leaves” jest określone przez wielkość pola MLC: 30 ×
30 mm² i wielkość pola szczęk 400 × 30 mm². Wielkość pola szczęk X należy ustawić na 400 mm,
ponieważ szczęki X nie są dostępne.

Lista kontrolna

Zadanie Liczba pomiarów Wyposażenie Patrz rów-
nież

Wykona-
no

Profile CAX w powietrzu
MLC: z „guard leaves”;
Wielkości pól: 20 × 20, 30 × 30, 60 × 60, 100 × 100,
200 × 200, 400 × 400, 50 × 400, 400 × 50;
Z = 850 … 1150

8 Komora joniza-
cyjna z nasadką Strona 120 ☐

Profile X w powietrzu
MLC: z „guard leaves”;
Wielkości pól: 20 × 20, 30 × 30, 60 × 60, 100 × 100,
200 × 200, 400 × 400, 50 × 400, 400 × 50;
Y = 0; Z = 850, 1000, 1150

24 Komora joniza-
cyjna z nasadką ☐

Profile Y w powietrzu
MLC: z „guard leaves”;
Wielkości pól: 20 × 20, 30 × 30, 60 × 60, 100 × 100,
200 × 200, 400 × 400, 50 × 400, 400 × 50;
X = 0; Z = 850, 1000, 1150

24 Komora joniza-
cyjna z nasadką ☐

MONTE CARLO: LISTY KONTROLNE DANYCH WIĄZKI
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Zadanie Liczba pomiarów Wyposażenie Patrz rów-
nież

Wykona-
no

Współczynniki wyjścia w powietrzu
MLC: z „guard leaves”;
Wielkości pól: 20 × 20, 30 × 30, 60 × 60, 100 × 100,
200 × 200, 400 × 400, 50 × 400, 400 × 50;
X = 0; Y = 0; Z = 1000

8 Komora joniza-
cyjna z nasadką ☐

Dawka absolutna w Gy/MU
Wielkość pola MLC: 100 × 120 lub 100 × 100;
Otwarcie szczęk Y: 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Komora skalibro-
wana Strona 122 ☐

Dawka absolutna w Gy/MU
Wielkość pola MLC: 100 × 120 lub 100 × 100;
Otwarcie szczęk Y: 100;
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Komora skalibro-
wana ☐

PDD CAX w wodzie
Wielkość pola MLC: 100 × 120 lub 100 × 100;
Otwarcie szczęk Y: 100;
SSD = 1000

1 Komora joniza-
cyjna Strona 122 ☐

Profile X w wodzie
Wielkość pola MLC: 100 × 120 lub 100 × 100;
Otwarcie szczęk Y: 100;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Detektor o wyso-
kiej rozdzielczoś-
ci

☐

Profile Y w wodzie
Wielkość pola MLC: 100 × 120 lub 100 × 100;
Otwarcie szczęk Y: 100;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Detektor o wyso-
kiej rozdzielczoś-
ci

☐

PDD CAX w wodzie
Wielkości pól MLC (X × Y) i pola szczęk (Y):
6 × 30 (6) z kątem kolimatora 0°,
6 × 30 (6) z kątem kolimatora 90°,
10 × 30 (10) lub 10 × 10 (10),
30 × 50 (30) lub 30 × 30 (30),
60 × 80 (60) lub 60 × 60 (60),
100 × 120 (100) lub 100 × 100 (100),
200 × 220 (200) lub 200 × 200 (200),
400 × 400 (400),
50 × 400 (400),
400 × 70 (50) lub 400 × 50 (50),
SSD = 900

10

Komora joniza-
cyjna i detektor o
wysokiej rozdziel-
czości

Strona 122 ☐

Dane wiązki dla kolimatora wielolistkowego Elekta Agility
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Zadanie Liczba pomiarów Wyposażenie Patrz rów-
nież

Wykona-
no

Profile X w wodzie
Wielkości pól MLC (X × Y) i pola szczęk (Y):
6 × 30 (6) z kątem kolimatora 0°,
6 × 30 (6) z kątem kolimatora 90°,
10 × 30 (10) lub 10 × 10 (10),
30 × 50 (30) lub 30 × 30 (30),
60 × 80 (60) lub 60 × 60 (60),
100 × 120 (100) lub 100 × 100 (100),
200 × 220 (200) lub 200 × 200 (200),
400 × 400 (400),
50 × 400 (400),
400 × 70 (50) lub 400 × 50 (50),
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

30
Detektor o wyso-
kiej rozdzielczoś-
ci

☐

Profile Y w wodzie
Wielkości pól MLC (X × Y) i pola szczęk (Y):
6 × 30 (6) z kątem kolimatora 0°,
6 × 30 (6) z kątem kolimatora 90°,
10 × 30 (10) lub 10 × 10 (10),
30 × 50 (30) lub 30 × 30 (30),
60 × 80 (60) lub 60 × 60 (60),
100 × 120 (100) lub 100 × 100 (100),
200 × 220 (200) lub 200 × 200 (200),
400 × 400 (400),
50 × 400 (400),
400 × 70 (50) lub 400 × 50 (50),
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

30
Detektor o wyso-
kiej rozdzielczoś-
ci

☐

Współczynniki wyjścia w wodzie
Wielkości pól MLC (X × Y) i pola szczęk (Y):
6 × 30 (6) z kątem kolimatora 0°,
6 × 30 (6) z kątem kolimatora 90°,
10 × 30 (10) lub 10 × 10 (10),
30 × 50 (30) lub 30 × 30 (30),
60 × 80 (60) lub 60 × 60 (60),
100 × 120 (100) lub 100 × 100 (100),
200 × 220 (200) lub 200 × 200 (200),
400 × 400 (400),
50 × 400 (400),
400 × 70 (50) lub 400 × 50 (50),
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

10

Komora joniza-
cyjna i detektor o
wysokiej rozdziel-
czości

☐

Jak dokonywać pomiarów przy różnych kątach kolimatora w przypadku małych wielkości pól

W celu wsparcia obliczania dawki Monte Carlo dla Wielkości pól 6 × 6 mm², moc wyjściową i
profile dla tej Wielkości pól należy zmierzyć wraz z „guard leaves” i kątami kolimatora 0° i 90°.

Krok

1. Ustawić wielkość pola MLC na 6 × 30 mm² (z „guard leaves”) i Wielkości pól szczęk Y na
6 mm.

MONTE CARLO: LISTY KONTROLNE DANYCH WIĄZKI
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Krok

2. Zmierzyć moc wyjściową, PDD i przekroje poprzeczne przy zastosowaniu kąta kolimatora
0°.

3. Obrócić kolimator o 90°, pozostawiając ustawienia MLC i szczęk bez zmian.

4. Ponownie zmierzyć moc wyjściową, PDD i przekroje poprzeczne.
Jest to konieczne do wymodelowania owalnego kształtu głównego źródła fotonów w war-
tości docelowej promieniowania.

Kształt głównego źródła fotonów w połączeniu z zachowaniem „guard leaves” odpowiada za
zmianę dawki bardzo małych pól podczas obrotu kolimatora.

Dane wiązki dla kolimatora wielolistkowego Elekta Agility
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8.2 Dane wiązki dla kolimatora wielolistkowego MHI
MLC 60

Lista kontrolna

Zadanie Liczba pomiarów Wyposażenie Patrz rów-
nież

Wykonano

Profile CAX w powietrzu
Wielkości pól MLC: 20 × 20, 30 × 30, 50 × 50,
70 × 70, 100 × 100, 150 × 150, 50 × 150, 150 × 50;
Z = 850 ... 1150

8 Komora joniza-
cyjna z nasadką Strona 120 ☐

Profile X w powietrzu
Wielkości pól MLC: 20 × 20, 30 × 30, 50 × 50,
70 × 70, 100 × 100, 150 × 150, 50 × 150, 150 × 50;
Y = 0; Z = 850, 1000, 1150

24 Komora joniza-
cyjna z nasadką ☐

Profile Y w powietrzu
Wielkości pól MLC: 20 × 20, 30 × 30, 50 × 50,
70 × 70, 100 × 100, 150 × 150, 50 × 150, 150 × 50;
X = 0; Z = 850, 1000, 1150

24 Komora joniza-
cyjna z nasadką ☐

Współczynniki wyjścia w powietrzu
Wielkości pól MLC: 20 × 20, 30 × 30, 50 × 50,
70 × 70, 100 × 100, 150 × 150, 50 × 150, 150 × 50;
X = 0; Y = 0; Z = 1000

8 Komora joniza-
cyjna z nasadką ☐

Dawka absolutna w Gy/MU
Wielkość pola MLC: 100 × 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Komora skalibro-
wana Strona 122 ☐

Dawka absolutna w Gy/MU
Wielkość pola MLC: 100 × 100;
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Komora skalibro-
wana ☐

PDD CAX w wodzie
Wielkość pola MLC: 100 × 100;
SSD = 1000

1 Komora joniza-
cyjna Strona 122 ☐

Profile X w wodzie
Wielkość pola MLC: 100 × 100;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Detektor o wyso-
kiej rozdzielczoś-
ci

☐

Profile Y w wodzie
Wielkość pola MLC: 100 × 100;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Detektor o wyso-
kiej rozdzielczoś-
ci

☐

PDD CAX w wodzie
Wielkości pól MLC: 10 × 10, 30 × 30, 50 × 50,
70 × 70, 100 × 100, 150 × 150, 50 × 150, 150 × 50;
SSD = 900

8

Komora joniza-
cyjna i detektor o
wysokiej rozdziel-
czości

Strona 122 ☐

Profile X w wodzie
Wielkości pól MLC: 10 × 10, 30 × 30, 50 × 50,
70 × 70, 100 × 100, 150 × 150, 50 × 150, 150 × 50;
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

24
Detektor o wyso-
kiej rozdzielczoś-
ci

☐
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Zadanie Liczba pomiarów Wyposażenie Patrz rów-
nież

Wykonano

Profile Y w wodzie
Wielkości pól MLC: 10 × 10, 30 × 30, 50 × 50,
70 × 70, 100 × 100, 150 × 150, 50 × 150, 150 × 50;
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

24
Detektor o wyso-
kiej rozdzielczoś-
ci

☐

Współczynniki wyjścia w wodzie
Wielkości pól MLC: 10 × 10, 30 × 30, 50 × 50,
70 × 70, 100 × 100, 150 × 150, 50 × 150, 150 × 50;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

8

Komora joniza-
cyjna i detektor o
wysokiej rozdziel-
czości

☐

Dane wiązki dla kolimatora wielolistkowego MHI MLC 60
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8.3 Dane wiązki dla kolimatora wielolistkowego
Novalis/Brainlab m3

Lista kontrolna

Zadanie Liczba pomiarów Wyposażenie Patrz rów-
nież

Wykonano

Profile CAX w powietrzu
Wielkości pól MLC: w pełni wycofana
Wielkości pól szczęk: 18 × 18, 24 × 24, 42 × 42,
60 × 60, 80 × 80, 98 × 98, 24 × 98, 98 × 24
Z = 850 ... 1150

8 Komora joniza-
cyjna z nasadką Strona 120 ☐

Profile X w powietrzu
Wielkości pól MLC: w pełni wycofana
Wielkości pól szczęk: 18 × 18, 24 × 24, 42 × 42,
60 × 60, 80 × 80, 98 × 98, 24 × 98, 98 × 24
Y = 0; Z = 850, 1000, 1150

24 Komora joniza-
cyjna z nasadką ☐

Profile Y w powietrzu
Wielkości pól MLC: w pełni wycofana
Wielkości pól szczęk: 18 × 18, 24 × 24, 42 × 42,
60 × 60, 80 × 80, 98 × 98, 24 × 98, 98 × 24
X = 0; Z = 850, 1000, 1150

24 Komora joniza-
cyjna z nasadką ☐

Współczynniki wyjścia w powietrzu
Wielkości pól MLC: w pełni wycofana
Wielkości pól szczęk: 18 × 18, 24 × 24, 42 × 42,
60 × 60, 80 × 80, 98 × 98, 24 × 98, 98 × 24
X = 0; Y = 0; Z = 1000

8 Komora joniza-
cyjna z nasadką ☐

Dawka absolutna w Gy/MU
Wielkość pola MLC: 100 × 100
Wielkość pola szczęk: 98 × 98
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Komora skalibro-
wana Strona 122 ☐

Dawka absolutna w Gy/MU
Wielkość pola MLC: 100 × 100
Wielkość pola szczęk: 98 × 98
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Komora skalibro-
wana ☐

PDD CAX w wodzie
Wielkość pola MLC: 100 × 100
Wielkość pola szczęk: 98 × 98
SSD = 1000

1 Komora joniza-
cyjna Strona 122 ☐

Profile X w wodzie
Wielkość pola MLC: 100 × 100
Wielkość pola szczęk: 98 × 98
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Detektor o wyso-
kiej rozdzielczoś-
ci

☐

Profile Y w wodzie
Wielkość pola MLC: 100 × 100
Wielkość pola szczęk: 98 × 98
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Detektor o wyso-
kiej rozdzielczoś-
ci

☐
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Zadanie Liczba pomiarów Wyposażenie Patrz rów-
nież

Wykonano

PDD CAX w wodzie
Wielkości pól MLC (szczęk):
6 × 6 (8 × 8)
12 × 12 (14 × 14),
18 × 18 (20 × 20),
24 × 24 (26 × 26),
42 × 42 (44 × 44),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (98 × 98),
24 × 100 (26 × 98),
100 × 24 (98 × 26),
SSD = 900

9

Komora joniza-
cyjna i detektor o
wysokiej roz-
dzielczości

Strona 122 ☐

Profile X w wodzie
Wielkości pól MLC (szczęk):
6 × 6 (8 × 8)
12 × 12 (14 × 14),
18 × 18 (20 × 20),
24 × 24 (26 × 26),
42 × 42 (44 × 44),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (98 × 98),
24 × 100 (26 × 98),
100 × 24 (98 × 26),
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

27
Detektor o wyso-
kiej rozdzielczoś-
ci

☐

Profile Y w wodzie
Wielkości pól MLC (szczęk):
6 × 6 (8 × 8)
12 × 12 (14 × 14),
18 × 18 (20 × 20),
24 × 24 (26 × 26),
42 × 42 (44 × 44),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (98 × 98),
24 × 100 (26 × 98),
100 × 24 (98 × 26),
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

27
Detektor o wyso-
kiej rozdzielczoś-
ci

☐

Współczynniki wyjścia w wodzie
Wielkości pól MLC (szczęk):
6 × 6 (8 × 8)
12 × 12 (14 × 14),
18 × 18 (20 × 20),
24 × 24 (26 × 26),
42 × 42 (44 × 44),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (98 × 98),
24 × 100 (26 × 98),
100 × 24 (98 × 26),
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

9

Komora joniza-
cyjna i detektor o
wysokiej roz-
dzielczości

☐

Dane wiązki dla kolimatora wielolistkowego Novalis/Brainlab m3
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8.4 Dane wiązki dla Varian HD120 (filtr spłaszczający
SRS)

Lista kontrolna

UWAGA: Tryb SRS odnosi się do filtra spłaszczającego trybu SRS akceleratorów liniowych
Novalis Tx i Varian Trilogy. Tryb SRS wykorzystuje wiązki fotonów o energii 6 MV oraz wysoką
moc dawki wynoszącą 1000 MU/min w połączeniu z ograniczoną maksymalną wielkością pola,
wynoszącą 150 × 150 mm². Jeśli akcelerator liniowy jest w trybie SRS, wykorzystuje inny filtr
spłaszczający. Z tego względu dane wiązki dla trybów Standard i SRS nieznacznie się różnią. 

Zadanie Liczba pomiarów Wyposażenie Patrz rów-
nież

Wykonano

Profile CAX w powietrzu
Wielkości pól MLC: w pełni wycofana
Wielkości pól szczęk: 20 × 20, 40 × 40, 60 × 60,
80 × 80, 100 × 100, 150 × 150, 50 × 150, 150 × 50;
Z = 850 ... 1150

8 Komora joniza-
cyjna z nasadką Strona 120 ☐

Profile X w powietrzu
Wielkości pól MLC: w pełni wycofana
Wielkości pól szczęk: 20 × 20, 40 × 40, 60 × 60,
80 × 80, 100 × 100, 150 × 150, 50 × 150, 150 × 50;
Y = 0; Z = 850, 1000, 1150

24 Komora joniza-
cyjna z nasadką ☐

Profile Y w powietrzu
Wielkości pól MLC: w pełni wycofana
Wielkości pól szczęk: 20 × 20, 40 × 40, 60 × 60,
80 × 80, 100 × 100, 150 × 150, 50 × 150, 150 × 50;
X = 0; Z = 850, 1000, 1150

24 Komora joniza-
cyjna z nasadką ☐

Współczynniki wyjścia w powietrzu
Wielkości pól MLC: w pełni wycofana
Wielkości pól szczęk: 20 × 20, 40 × 40, 60 × 60,
80 × 80, 100 × 100, 150 × 150, 50 × 150, 150 × 50;
X = 0; Y = 0; Z = 1000

8 Komora joniza-
cyjna z nasadką ☐

Dawka absolutna w Gy/MU
Wielkość pola MLC i pola szczęk: 100 × 100
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Komora skalibro-
wana Strona 122 ☐

Dawka absolutna w Gy/MU
Wielkość pola MLC i pola szczęk: 100 × 100
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Komora skalibro-
wana ☐

PDD CAX w wodzie
Wielkość pola MLC i pola szczęk: 100 × 100
SSD = 1000

1 Komora joniza-
cyjna Strona 122 ☐

Profile X w wodzie
Wielkość pola MLC i pola szczęk: 100 × 100
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Detektor o wyso-
kiej rozdzielczoś-
ci

☐

Profile Y w wodzie
Wielkość pola MLC i pola szczęk: 100 × 100;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Detektor o wyso-
kiej rozdzielczoś-
ci

☐
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Zadanie Liczba pomiarów Wyposażenie Patrz rów-
nież

Wykonano

PDD CAX w wodzie
Wielkości pól MLC (szczęk):
5 × 5 (8 × 8)
10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (100 × 100),
150 × 150 (150 × 150),
50 × 150 (50 × 150),
150 × 50 (150 × 50);
SSD = 900

9

Komora joniza-
cyjna i detektor o
wysokiej roz-
dzielczości

Strona 122 ☐

Profile X w wodzie
Wielkości pól MLC (szczęk):
5 × 5 (8 × 8)
10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (100 × 100),
150 × 150 (150 × 150),
50 × 150 (50 × 150),
150 × 50 (150 × 50);
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

27
Detektor o wyso-
kiej rozdzielczoś-
ci

☐

Profile Y w wodzie
Wielkości pól MLC (szczęk):
5 × 5 (8 × 8)
10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (100 × 100),
150 × 150 (150 × 150),
50 × 150 (50 × 150),
150 × 50 (150 × 50);
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

27
Detektor o wyso-
kiej rozdzielczoś-
ci

☐

Współczynniki wyjścia w wodzie
Wielkości pól MLC (szczęk):
5 × 5 (8 × 8)
10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (100 × 100),
150 × 150 (150 × 150),
50 × 150 (50 × 150),
150 × 50 (150 × 50);
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

9

Komora joniza-
cyjna i detektor o
wysokiej roz-
dzielczości

☐

Dane wiązki dla Varian HD120 (filtr spłaszczający SRS)
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8.5 Dane wiązki dla Varian HD120 (standardowe
napromienienie i tryb swobodnego filtra
spłaszczającego)

Lista kontrolna

Zadanie Liczba pomiarów Wyposażenie Patrz rów-
nież

Wyko-
nano

Profile CAX w powietrzu
Wielkości pól MLC: w pełni wycofana
Wielkości pól szczęk: 20 × 20, 40 × 40, 60 × 60,
100 × 100, 150 × 150, 220 × 220, 50 × 220, 250 × 50
Z = 850 ... 1150

8 Komora joniza-
cyjna z nasadką Strona 120 ☐

Profile X w powietrzu
Wielkości pól MLC: w pełni wycofana
Wielkości pól szczęk: 20 × 20, 40 × 40, 60 × 60,
100 × 100, 150 × 150, 220 × 220, 50 × 220, 250 × 50
Y = 0; Z = 850, 1000, 1150

24 Komora joniza-
cyjna z nasadką ☐

Profile Y w powietrzu
Wielkości pól MLC: w pełni wycofana
Wielkości pól szczęk: 20 × 20, 40 × 40, 60 × 60,
100 × 100, 150 × 150, 220 × 220, 50 × 220, 250 × 50
X = 0; Z = 850, 1000, 1150

24 Komora joniza-
cyjna z nasadką ☐

Współczynniki wyjścia w powietrzu
Wielkości pól MLC: w pełni wycofana
Wielkości pól szczęk: 20 × 20, 40 × 40, 60 × 60,
100 × 100, 150 × 150, 220 × 220, 50 × 220, 250 × 50
X = 0; Y = 0; Z = 1000

8 Komora joniza-
cyjna z nasadką ☐

Dawka absolutna w Gy/MU
Wielkość pola MLC i pola szczęk: 100 × 100
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Komora skalibro-
wana Strona 122 ☐

Dawka absolutna w Gy/MU
Wielkość pola MLC i pola szczęk: 100 × 100
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Komora skalibro-
wana ☐

PDD CAX w wodzie
Wielkość pola MLC i pola szczęk: 100 × 100
SSD = 1000

1 Komora joniza-
cyjna Strona 122 ☐

Profile X w wodzie
Wielkość pola MLC i pola szczęk: 100 × 100
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Detektor o wyso-
kiej rozdzielczoś-
ci

☐

Profile Y w wodzie
Wielkość pola MLC i pola szczęk: 100 × 100
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Detektor o wyso-
kiej rozdzielczoś-
ci

☐

MONTE CARLO: LISTY KONTROLNE DANYCH WIĄZKI
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Zadanie Liczba pomiarów Wyposażenie Patrz rów-
nież

Wyko-
nano

PDD CAX w wodzie
Wielkości pól MLC (szczęk):
5 × 5 (8 × 8)
10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (100 × 100),
220 × 220 (220 × 220),
50 × 220 (50 × 220),
250 × 50 (250 × 50);
SSD = 900

9

Komora joniza-
cyjna i detektor o
wysokiej rozdziel-
czości

Strona 122 ☐

Profile X w wodzie
Wielkości pól MLC (szczęk):
5 × 5 (8 × 8)
10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (100 × 100),
220 × 220 (220 × 220),
50 × 220 (50 × 220),
250 × 50 (250 × 50);
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

27
Detektor o wyso-
kiej rozdzielczoś-
ci

☐

Profile Y w wodzie
Wielkości pól MLC (szczęk):
5 × 5 (8 × 8)
10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (100 × 100),
220 × 220 (220 × 220),
50 × 220 (50 × 220),
250 × 50 (250 × 50);
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

27
Detektor o wyso-
kiej rozdzielczoś-
ci

☐

Współczynniki wyjścia w wodzie
Wielkości pól MLC (szczęk):
5 × 5 (8 × 8),
10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (100 × 100),
220 × 220 (220 × 220),
50 × 220 (50 × 220),
250 × 50 (250 × 50);
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

9

Komora joniza-
cyjna i detektor o
wysokiej rozdziel-
czości

☐

Dane wiązki dla Varian HD120 (standardowe napromienienie i tryb swobodnego filtra spłaszczającego)
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8.6 Dane wiązki dla Varian 120 (filtr spłaszczający
SRS)

Lista kontrolna

UWAGA: Tryb SRS odnosi się do filtra spłaszczającego trybu SRS akceleratorów liniowych
Novalis Tx i Varian Trilogy. Tryb SRS wykorzystuje wiązki fotonów o energii 6 MV oraz wysoką
moc dawki wynoszącą 1000 MU/min w połączeniu z ograniczoną maksymalną wielkością pola,
wynoszącą 150 × 150 mm². Jeśli akcelerator liniowy jest w trybie SRS, wykorzystuje inny filtr
spłaszczający. Z tego względu dane wiązki dla trybów Standard i SRS nieznacznie się różnią. 

Zadanie Liczba pomiarów Wyposażenie Patrz rów-
nież

Wyko-
nano

Profile CAX w powietrzu
Wielkość pola MLC: 400 × 400;
Wielkości pól szczęk: 20 × 20, 40 × 40, 60 × 60,
80 × 80, 100 × 100, 150 × 150, 50 × 150, 150 × 50;
Z = 850 ... 1150

8 Komora joniza-
cyjna z nasadką Strona 120 ☐

Profile X w powietrzu
Wielkość pola MLC: 400 × 400;
Wielkości pól szczęk: 20 × 20, 40 × 40, 60 × 60,
80 × 80, 100 × 100, 150 × 150, 50 × 150, 150 × 50;
Y = 0; Z = 850, 1000, 1150

24 Komora joniza-
cyjna z nasadką ☐

Profile Y w powietrzu
Wielkość pola MLC: 400 × 400;
Wielkości pól szczęk: 20 × 20, 40 × 40, 60 × 60,
80 × 80, 100 × 100, 150 × 150, 50 × 150, 150 × 50;
X = 0; Z = 850, 1000, 1150

24 Komora joniza-
cyjna z nasadką ☐

Współczynniki wyjścia w powietrzu
Wielkość pola MLC: 400 × 400;
Wielkości pól szczęk: 20 × 20, 40 × 40, 60 × 60,
80 × 80, 100 × 100, 150 × 150, 50 × 150, 150 × 50;
X = 0; Y = 0; Z = 1000

8 Komora joniza-
cyjna z nasadką ☐

Dawka absolutna w Gy/MU
Wielkość pola MLC i pola szczęk: 100 × 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Komora skalibro-
wana Strona 122 ☐

Dawka absolutna w Gy/MU
Wielkość pola MLC i pola szczęk: 100 × 100;
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Komora skalibro-
wana ☐

PDD CAX w wodzie
Wielkość pola MLC i pola szczęk: 100 × 100;
SSD = 1000

1 Komora joniza-
cyjna Strona 122 ☐

Profile X w wodzie
Wielkość pola MLC i pola szczęk: 100 × 100;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Detektor o wyso-
kiej rozdzielczoś-
ci

☐

Profile Y w wodzie
Wielkość pola MLC i pola szczęk: 100 × 100;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Detektor o wyso-
kiej rozdzielczoś-
ci

☐

MONTE CARLO: LISTY KONTROLNE DANYCH WIĄZKI
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Zadanie Liczba pomiarów Wyposażenie Patrz rów-
nież

Wyko-
nano

PDD CAX w wodzie
Wielkości pól MLC (szczęk):
10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (100 × 100),
150 × 150 (150 × 150),
50 × 150 (50 × 150),
150 × 50 (150 × 50);
SSD = 900

8

Komora joniza-
cyjna i detektor o
wysokiej rozdziel-
czości

Strona 122 ☐

Profile X w wodzie
Wielkości pól MLC (szczęk):
10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (100 × 100),
150 × 150 (150 × 150),
50 × 150 (50 × 150),
150 × 50 (150 × 50);
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

24
Detektor o wyso-
kiej rozdzielczoś-
ci

☐

Profile Y w wodzie
Wielkości pól MLC (szczęk):
10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (100 × 100),
150 × 150 (150 × 150),
50 × 150 (50 × 150),
150 × 50 (150 × 50);
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

24
Detektor o wyso-
kiej rozdzielczoś-
ci

☐

Współczynniki wyjścia w wodzie
Wielkości pól MLC (szczęk):
10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (100 × 100),
150 × 150 (150 × 150),
50 × 150 (50 × 150),
150 × 50 (150 × 50);
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

8

Komora joniza-
cyjna i detektor o
wysokiej rozdziel-
czości

☐

Dane wiązki dla Varian 120 (filtr spłaszczający SRS)
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8.7 Dane wiązki dla Varian 120 (standardowe
napromienienie i tryb swobodnego filtra
spłaszczającego)

Lista kontrolna

Zadanie Liczba pomiarów Wyposażenie Patrz rów-
nież

Wyko-
nano

Profile CAX w powietrzu
Wielkość pola MLC: 400 × 400;
Wielkości pól szczęk: 20 × 20, 40 × 40, 60 × 60,
100 × 100, 200 × 200, 400 × 400, 50 × 400, 400 × 50;
Z = 850 ... 1150

8 Komora joniza-
cyjna z nasadką Strona 120 ☐

Profile X w powietrzu
Wielkość pola MLC: 400 × 400;
Wielkości pól szczęk: 20 × 20, 40 × 40, 60 × 60,
100 × 100, 200 × 200, 400 × 400, 50 × 400, 400 × 50;
Y = 0; Z = 850, 1000, 1150

24 Komora joniza-
cyjna z nasadką ☐

Profile Y w powietrzu
Wielkość pola MLC: 400 × 400;
Wielkości pól szczęk: 20 × 20, 40 × 40, 60 × 60,
100 × 100, 200 × 200, 400 × 400, 50 × 400, 400 × 50;
X = 0; Z = 850, 1000, 1150

24 Komora joniza-
cyjna z nasadką ☐

Współczynniki wyjścia w powietrzu
Wielkość pola MLC: 400 × 400;
Wielkości pól szczęk: 20 × 20, 40 × 40, 60 × 60,
100 × 100, 200 × 200, 400 × 400, 50 × 400, 400 × 50;
X = 0; Y = 0; Z = 1000

8 Komora joniza-
cyjna z nasadką ☐

Dawka absolutna w Gy/MU
Wielkość pola MLC i pola szczęk: 100 × 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Komora skalibro-
wana Strona 122 ☐

Dawka absolutna w Gy/MU
Wielkość pola MLC i pola szczęk: 100 × 100;
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Komora skalibro-
wana ☐

PDD CAX w wodzie
Wielkość pola MLC i pola szczęk: 100 × 100;
SSD = 1000

1 Komora joniza-
cyjna Strona 122 ☐

Profile X w wodzie
Wielkość pola MLC i pola szczęk: 100 × 100;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Detektor o wyso-
kiej rozdzielczoś-
ci

☐

Profile Y w wodzie
Wielkość pola MLC i pola szczęk: 100 × 100;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Detektor o wyso-
kiej rozdzielczoś-
ci

☐

MONTE CARLO: LISTY KONTROLNE DANYCH WIĄZKI
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Zadanie Liczba pomiarów Wyposażenie Patrz rów-
nież

Wyko-
nano

PDD CAX w wodzie
Wielkości pól MLC (szczęk):
10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (100 × 100),
300 × 300 (300 × 300),
50 × 300 (50 × 300),
300 × 50 (300 × 50);
SSD = 900

8

Komora joniza-
cyjna i detektor o
wysokiej rozdziel-
czości

Strona 122 ☐

Profile X w wodzie
Wielkości pól MLC (szczęk):
10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (100 × 100),
300 × 300 (300 × 300),
50 × 300 (50 × 300),
300 × 50 (300 × 50);
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

24
Detektor o wyso-
kiej rozdzielczoś-
ci

☐

Profile Y w wodzie
Wielkości pól MLC (szczęk):
10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (100 × 100),
300 × 300 (300 × 300),
50 × 300 (50 × 300),
300 × 50 (300 × 50);
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

24
Detektor o wyso-
kiej rozdzielczoś-
ci

☐

Współczynniki wyjścia w wodzie
Wielkości pól MLC (szczęk):
10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (100 × 100),
300 × 300 (300 × 300),
50 × 300 (50 × 300),
300 × 50 (300 × 50);
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

8

Komora joniza-
cyjna i detektor o
wysokiej rozdziel-
czości

☐

Dane wiązki dla Varian 120 (standardowe napromienienie i tryb swobodnego filtra spłaszczającego)
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9 TECHNIKA DYNAMICZNEJ
TERAPII ŁUKOWEJ

9.1 Wstęp

Informacje ogólne

Aplikacje planowania leczenia Brainlab obsługują technikę łuków dynamicznych lub technikę
łuków VMAT (ang. Volumetric Modulated Arc Therapy – wolumetryczna modulowana terapia
łukowa). W przypadku technik dynamicznych listki są zgodne z kształtem obszaru PTV w każdym
punkcie kontrolnym. Moc dawki i prędkość gantry są stałe. W przeciwieństwie do tego, w technice
terapii łukowej VMAT pozycje listków są niezależne od kształtu obszaru PTV. Ich ruch pomiędzy
punktami kontrolnymi jest ograniczony głównie przez maksymalna prędkość listków.
W zależności od możliwości systemu (akcelerator liniowy i kolimator MLC) moc dawki i prędkość
gantry mogą być obie stałe (np. akcelerator liniowy wyposażony w kolimator MLC m3), obie mogą
być zmienne (np. większość nowoczesnych akceleratorów liniowych) lub moc dawki jest zmienna,
podczas gdy prędkość gantry jest stała (np. starsze akceleratory liniowe).

TECHNIKA DYNAMICZNEJ TERAPII ŁUKOWEJ
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9.2 Możliwość podawania łuków

Przegląd ogólny ruchu sekwencyjnego listków

Oprogramowanie firmy Brainlab do planowania leczenia w radioterapii umożliwia tworzenie modeli
ruchu listków dla dynamicznych pól łuków i pól VMAT za pomocą wbudowanego, sekwencyjnego
algorytmu ruchu listków. W modelach tego rodzaju pozycje listków są określane przez liczbę
punktów kontrolnych w funkcji kumulacyjnej dawki frakcyjnej, która została już dostarczona.

Prawidłowy ruch listków i dawka segmentowa podczas dostarczania dawki

W celu prawidłowego dostarczenia obliczonego modelu ruchu listków system (akcelerator liniowy i
kolimator MLC) musi zastosować dokładnie obliczony model ruchu listków w funkcji kumulacyjnej
dawki frakcyjnej i dokładnie wypromieniować wymaganą dawkę frakcyjną dla każdego segmentu
(dawka segmentowa).

Ruch listków na pozycję wyjściową

Pary listków, które nie są stosowane w bieżącym punkcie kontrolnym, są przesuwane na ich
pozycję wyjściową, w której mogą zostać przykryte szczękami. Zwykle jest to pozycja możliwie jak
najbardziej oddalona od środka. Jeżeli para listków nie jest stosowana w żadnym z punktów
kontrolnych, pozostaje w pozycji wyjściowej przez cały okres trwania łuku. Jeżeli para listków jest
stosowana w przynajmniej jednym punkcie kontrolnym, jest ona tymczasowo przesuwana na
pozycję wyjściową zawsze wtedy, gdy nie jest używana. Odległość do pozycji wyjściowej może
być jednak zbyt duża, aby system zdążył wykonać ruch tam i z powrotem do momentu
ponownego użycia pary listków. W takim przypadku, para listków jest „parkowana” w pobliżu
granicy obszaru PTV.

Odchylenia dawki

Rozbieżności między dawką zaplanowaną a dawką dostarczoną mogą wystąpić, jeśli system nie
może dokładnie pozycjonować listków odpowiednio do przepisanej dawki frakcyjnej lub nie może
napromienić wymaganą dawką frakcyjną danego segmentu VMAT. Poniżej przedstawiamy
przykłady scenariuszy, które mogą prowadzić do znacznych rozbieżności w dawce dostarczonej
do pacjenta:
• Ogólne ograniczenia dokładności pozycjonowania listków kolimatora MLC.
• Podczas realizacji terapii VMAT system nie osiąga wymaganych pozycji dla określonej

dostarczanej dawki frakcyjnej. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy zostaje przekroczona prędkość
maksymalna listków kolimatora MLC i/lub stosowane są duże tolerancje dla listków (patrz str.
144). Należy pamiętać o konieczności wprowadzenia prawidłowych ograniczeń dla urządzenia
w narzędziu Physics Administration podczas tworzenia profilu urządzenia. Umożliwi to
sekwencerowi listków VMAT utworzenie planów terapii, które można zrealizować z
powodzeniem lub emisji właściwych ostrzeżeń w przypadku naruszenia ograniczeń urządzenia.

• Sekwencer listków VMAT wykorzystuje między innymi takie parametry jak maksymalną
prędkość gantry i maksymalną moc dawki akceleratora liniowego do wyprowadzenia różnych
ograniczeń urządzenia. Ustawienie nieprawidłowej maksymalnej prędkości gantry lub
maksymalnej mocy dawki w narzędziu Physics Administration podczas tworzenia profilu
urządzenia może prowadzić do utworzenia planów terapii, których nie można zrealizować. W
takim przypadku sekwencer listków nie może wyemitować właściwych ostrzeżeń, jeżeli dojdzie
do naruszenia ograniczeń urządzenia.

• Z powodu czasu odpowiedzi układu akcelerator liniowy / sterownik kolimatora MLC i/lub
przypadkowych zaburzeń stabilności promieniowania dostarczana dawka frakcyjna
przypadająca na jeden segment VMAT może odbiegać od zaplanowanej dawki frakcyjnej. Jest
to szczególnie dobrze widoczne w przypadku stosowania małych dawek frakcyjnych na
segment. Na przykład jeśli dawka przypadająca na segment wynosi 2 MU, a akcelerator liniowy
dostarcza tę dawkę z tolerancją ±1 MU, potencjalny błąd dawki na segment może wynosić aż
50%. Wyższa moc dawki również może wzmacniać te odchylenia dawki.

• Obliczenie dawki może być niedokładne, jeśli kształty listków VMAT są nadmiernie
skomplikowane lub podzielone na fragmenty. Wiąże się to zwykle z nienormalnie wysoką liczbą

Możliwość podawania łuków
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jednostek monitorowych (MU). Należy rozważyć zmniejszenie modulacji dla takich planów
leczenia, jeśli taka funkcja jest obsługiwana przez aplikację planowania leczenia firmy Brainlab.
Takie plany wymagają wyczerpującego zapewnienia jakości dla konkretnego pacjenta.

Informacje dotyczące zapewnienia jakości urządzenia i zapewnienia jakości dla konkretnego
pacjenta dla techniki VMAT dostępne są między innymi w następujących pracach: Clifton Ling
2008, Bedford 2009, Masi 2011, Van Esch 2011 and Wang 2013.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Opisane tutaj scenariusze stanowią jedynie przykłady możliwych ograniczeń, które mogą
prowadzić do znacznych rozbieżności pomiędzy dawką planowaną a dostarczoną. Scenariusze
nie zawierają kompletnego opisu możliwych problemów. Należy dokładnie sprawdzić, czy złożone
plany VMAT, na przykład przy niskich dawkach segmentowych, prowadzą do uzyskania
akceptowalnych wyników leczenia.

Ostrzeżenie
Maksymalna dopuszczalna prędkość szczęki nie jest uwzględniana przez system
planowania dla technik leczenia łukiem dynamicznym i VMAT przy stosowaniu kolimatora
Elekta Agility. W rzadkich przypadkach może to prowadzić do niedokładnego dostarczania
dawki. Należy upewnić się, że stosowane rutynowo próby zapewnienia jakości są w stanie
wykryć te niedokładności. Zgodnie z próbami sterownik akceleratora liniowego redukuje
moc dawki w przypadkach przekraczania prędkości szczęki. Może to prowadzić do
nieznacznego wydłużenia czasu dostarczania leczenia. W innych przypadkach plany
leczenia mogą zostać z powodu tego faktu odrzucone przez system dostarczania dawki.

Ostrzeżenie
Użycie systemu planowania leczenia ze skrajnymi ustawieniami parametrów (np. wysoka
moc dawki i niska liczba jednostek monitorowych (MU) przypadających na wiązkę lub
wysoka prędkość listków) może skutkować niedokładnym podaniem zaplanowanej dawki
terapeutycznej. Za prawidłowe dostarczenie pacjentowi zaplanowanej dawki terapeutycznej
podczas leczenia odpowiedzialność ponosi specjalista-fizyk. Odpowiedzialność ta
obejmuje również dobór prawidłowych parametrów leczenia.
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9.3 Tolerancja parametrów listków

Informacje ogólne

Modele sekwencjonowania listków dla terapii łukowych realizowanych z użyciem akceleratora
liniowego Varian zostały określone w plikach DMLC. Pliki te zawierają zaplanowane pozycje
listków w funkcji kumulacyjnej dawki frakcyjnej (wartości względnej dawki kumulacyjnej) dla
pewnych segmentów. Pliki te są wysyłane do sterownika kolimatora MLC przez system R&V.
W warunkach normalnych, tzn. dopóki nie zostanie przekroczona maksymalna prędkość listków,
sterownik MLC wraz z akceleratorem liniowym mogą realizować zaplanowany model
sekwencjonowania listków z dopuszczalną dokładnością (zakładając liniową zależność pozycji
listków między kolejnymi segmentami). W celu zapewnienia dokładności dostarczanego leczenia
stacja robocza MLC próbkuje rzeczywistą pozycję listków i kumulacyjną dawkę frakcyjną
dostarczoną już przez akcelerator liniowy przy określonej częstotliwości powtarzania (bieżący
czas próbkowania sterownika kolimatora MLC Varian wynosi mniej więcej 55 ms). Tak uzyskane
wyniki są porównywane z wartościami zdefiniowanymi przez sekwencję listków. Jeśli niektóre listki
przekroczą maksymalną prędkość listków w pewnych punktach dostarczania dawki, rzeczywiste
pozycje listków ulegają zmianie w stosunku do pozycji zaplanowanych. Jeśli odchylenie
przekracza granice tolerancji podane w pliku DMLC, stacja robocza MLC wysyła do akceleratora
liniowego sygnał zatrzymania wiązki w celu przerwania napromieniania.

Wymagania dotyczące dokładności pozycjonowania listków

Wybór dużej wartości tolerancji umożliwiający powstawanie dużych odchyleń pozycji listków może
skutkować powstawaniem znacznej różnicy między dawką dostarczoną a zaplanowaną. Z drugiej
strony, wybór małych wartości tolerancji może spowodować częste wyłączenia wiązki, co również
powoduje wzrost odchyleń między dawką zaplanowaną i dostarczoną. Dodatkowe informacje
dostępne są w publikacji Hernandez (2015).
Aby sprawdzić ograniczenia urządzenia zapisane w profilu urządzenia i wybraną wartość
tolerancji dla dostarczania łuku, należy wykonać leczenie z wykorzystaniem fantomów przy
różnych planach o różnym stopniu skomplikowania i z pomiarem dawki absolutnej dla całej
napromienianej objętości. Wyniki takich pomiarów należy następnie porównać z zaplanowanym/
obliczonym rozkładem dawki.
Błędy pozycji listków i dawki zachowane przez stację roboczą MLC (plik DynaLog) można również
wykorzystać do wyizolowania potencjalnych problemów w realizacji planu leczenia. Tolerancję
listków można dostosować, używając systemu R&V. Szczegółowe informacje dotyczące
dostosowywania tego parametru podano w dokumentacji systemu R&V.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed weryfikacją planu leczenia z użyciem fantomu pomocne może być przeprowadzenie analizy
błędów pozycji listków zachowanych w stacji roboczej MLC (plik DynaLog) w celu wykrycia
potencjalnych odchyleń w realizacji planu leczenia. Informacje szczegółowe na temat
przetwarzania i oceny danych podano w odpowiedniej dokumentacji.

Tolerancja parametrów listków
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9.4 Dynamiczne przesuwanie listków dla terapii
modulowanych

Informacje ogólne

W przypadku wiązek konformalnych oraz konformalnych łuków statycznych i dynamicznych w
celu transmisji promieniowania przez zaokrąglone końcówki listków większości kolimatorów MLC
stosowane jest statyczne przesuwanie listków. W ten sposób funkcja statycznego przesuwania
listków łączy fizyczną pozycję listków z ich pozycją radiologiczną.
W terapiach modulowanych, takich jak dynamiczne IMRT lub VMAT, listki często przykrywają
część obszaru PTV. To zwiększa procentowy udział wycieku dawki w dawce całkowitej. W celu
utworzenia takiego modelu można zastosować dynamiczny przesuw listków, patrz str. 64. Model
pracuje zupełnie dobrze w przypadku planów IMRT z przesuwanym oknem, ponieważ w tym
przypadku listki poruszają się przez obszar PTV dokładnie po jednym na wiązkę.
W przypadku łuków VMAT sytuacja jest znacznie bardziej złożona w porównaniu do
dynamicznego IMRT. Zaproponowano, aby dla każdego z planów VMAT zastosować inny
optymalny, dynamiczny przesuw listków, patrz Kielar 2012 i Yao 2015. Pojedyncza,
zoptymalizowana wartość dla radiologicznego przesunięcia listka może jednak zapewnić
kompromis pomiędzy dawką planowaną a dostarczoną.
Algorytm VMAT aplikacji Brainlab RT Elements umożliwia podczas planowania leczenia
stosowanie statycznego lub dynamicznego przesuwu listków. Opcję tę ustawia się w sekcji
Machine Profile i można ją zmieniać za pomocą narzędzia Physics Administration.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Instrukcji obsługi oprogramowania
Physics Administration.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Fizyk jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy optymalnym rozwiązaniem dla ich urządzenia jest
statyczna czy dynamiczna opcja przesuwu listków. W planach IMRT i VMAT może to wyglądać
inaczej.
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Dynamiczne przesuwanie listków dla terapii modulowanych
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10 PROGRAM ZAPEWNIENIA
JAKOŚCI

10.1 Wprowadzenie do programu zapewnienia
jakości

Znaczenie programu zapewnienia jakości

Utworzenie kompleksowego programu zapewnienia jakości jest jednym z najważniejszych zadań
zakładu onkologii radiacyjnej. W celu określenia odpowiednich procedur i procesów można
wykorzystać informacje z publikacji referencyjnych, które dostarczają szczegółowych danych na
temat aspektów, które należy uwzględnić. Najbardziej kompleksowymi opracowaniami na ten
temat są raporty publikowane przez IAEA (TRS-430 2004) i raport AAPM Radiation Therapy
Committee Task Group 40 (Kutcher et al., 1994).

Cel dokumentu

Niniejszy dokument nie został opracowany jako kompleksowe wytyczne lub instrukcja pracy.
Dokument ten nie stanowi także wyczerpującej listy kontrolnej procedur, które należy wykonać
przed rozpoczęciem leczenia pacjenta. W opracowaniu przedstawiono jedynie ogólne metody
przygotowania systemu do eksploatacji i podano materiały referencyjne opublikowane przez
międzynarodowe środowisko fizyków medycznych. Wyposażenie, metody i testy proponowane w
niniejszym opracowaniu wymagają modyfikacji zgodnie z odpowiednimi normami, regulacjami i
instrukcjami.

Przegląd ogólny procedur zapewnienia jakości

Procedury zapewnienia jakości można podzielić następująco:
• Procedury zapewnienia jakości dotyczące urządzeń (patrz str. 149)
• Procedury zapewnienia jakości dotyczące pacjentów (patrz str. 152)
• Procedury zapewnienia jakości dotyczące konkretnego pacjenta (patrz str. 154)
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10.1.1 Wymagane wyposażenie

Wymagane wyposażenie standardowe

Każdy zakład radioterapii musi być wyposażony w sprzęt dozymetryczny. W celu usprawnienia
wszystkich procedur przygotowania do eksploatacji należy udostępnić następujące standardowe
wyposażenie:
• Fantom wodny ze zbiornikiem z napędem i oprogramowaniem sterującym.
• Różne detektory dawki względnej (np. komora jonizacyjna, detektor diodowy lub detektor

diamentowy).
• Detektor dawki po kalibracji absolutnej i skalibrowany elektrometr.
• Stałe fantomy wodne wyposażone we wgłębienia w kształcie komór do pomiarów dawki

absolutnej, które również mogą być używane z kasetami do zdjęć radiograficznych lub
radiochromatycznych.

• Błona radiograficzna i urządzenie do obróbki filmu lub błona radiochromatyczna i skalibrowany
skaner zdjęć oraz oprogramowanie do analizy zdjęć i porównania dawki (lub dwuwymiarowy
układ o wystarczającej rozdzielczości przestrzennej i oprogramowanie sterujące).

• Opcjonalnie: fantom antropomorficzny do weryfikacji niejednorodności tkanki.

Kalibracja urządzeń

Używane urządzenia muszą być prawidłowo skalibrowane. W celach porównawczych powinno
być dostępnych kilka urządzeń podobnego typu, np. dwa lub więcej detektory promieniowania.

Wymagania dotyczące testów

Testy należy prowadzić zgodnie z wytycznymi postępowania określonymi przez dyrektora szpitala
i przez fizyka medycznego odpowiedzialnego za pracę systemu. Wymagania w zakresie testów
zależą od używanego akceleratora liniowego i kolimatora i od wskazań, które będą podstawą
kwalifikacji pacjentów do leczenia za pomocą tych urządzeń. W każdym przypadku wymagania
mogą się także różnić w zależności od lokalnych przepisów.

Oprogramowanie do planowania leczenia

Oprogramowanie do planowania leczenia firmy Brainlab zawiera narzędzia zapewniające
wsparcie procesu zapewnienia jakości. Oprogramowanie RT QA, na przykład, a także funkcja
eksportowania dawki umożliwiają ocenę rozkładu dawki i porównania planu z pomiarem za
pomocą oprogramowania innych producentów.

Wymagane wyposażenie
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10.2 Procedury zapewnienia jakości dotyczące
urządzeń

Kiedy są wymagane procedury zapewnienia jakości dotyczące urządzeń?

Procedury zapewnienia jakości dotyczące urządzeń są wymagane, gdy wymieniono lub
zmodyfikowano część systemu. Procedury zapewnienia jakości dotyczące urządzeń można
również powtarzać regularnie (np. kilka razy w roku) w celu zapewnienia odpowiedniej
dokładności całego systemu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Należy upewnić się, że posiadane pomiary danych wiązki są aktualne i że algorytmy dawek
są właściwie skonfigurowane i skalibrowane. Należy regularnie sprawdzać konfigurację i
kalibrację za pomocą pomiarów z wykorzystaniem fantomów.

Ostrzeżenie
W przypadku gdy co najmniej jeden z komponentów systemu realizacji leczenia zostanie
poddany modyfikacji, wymianie lub ponownej kalibracji, konieczne jest przeprowadzenie
ponownej walidacji systemu planowania leczenia, łącznie z systemem realizacji leczenia,
zgodnie z przyjętymi w danej placówce procedurami zapewniania jakości. Jeśli
zmodyfikowano komponenty, które wpływają na parametry dozymetryczne systemu,
wówczas pomiary danych wiązki należy powtórzyć, a skorygowane dane należy
wprowadzić do systemu, korzystając z narzędzia Physics Administration.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Instrukcja zawierająca informacje techniczne Wyd. 2.2 Fizyka Brainlab 149



10.2.1 Testy dostosowane

Informacje ogólne

Przygotowanie urządzenia do eksploatacji musi uwzględniać testy obejmujące co najmniej
wymienione niżej elementy.

Jednostki obrazowania

• Test weryfikujący kalibrację w jednostkach Hounsfielda (HU) skanera TK.
• Jednostki Hounsfielda przeliczone na gęstość elektronową stanowią podstawę dla wszystkich

algorytmów obliczeń dawek. Z tego względu dokładność jednostki obrazowania ma zasadnicze
znaczenie.

Własności mechaniczne i kinetyczne systemu akceleratora liniowego

Wykonać testy następujących parametrów:
• Odtwarzalność izocentrum, zależność od obrotów (gantry, stół i kolimator) oraz testy Winstona-

Lutza.
• Dokładność i odtwarzalność lokalizacji (np. przy użyciu laserów lokalizujących, przyrządów do

pozycjonowania celu lub systemów maskujących).
• Dokładność i odtwarzalność pozycji listków, ruchu listków i zależność pozycji listków od pozycji

gantry (ciężar).
• Test dokładności obrotu kolimatora (test gwiazdy, Rosca et al., 2006).

Dane wiązki i obliczenia dawki

Typ testu Zalecany zakres testu

Wszystkie modal-
ności związane z le-
czeniem

• Pomiary dawki absolutnej dla różnych wielkości pól obejmujące cały za-
kres terapii.

• Weryfikacja profilu wiązki z różnymi konfiguracjami i przy użyciu róż-
nych detektorów. Np. rozkłady dawek głębokościowych, profile radialne/
poprzeczne, dokładność półcienia wiązki, regularne i nieregularne pola
napromieniania, porównania względne 2D i 3D rozkładów dawki dla
różnych pól i różnych konfiguracji.

• Transmisja przez listek („intraleaf”) i transmisja pomiędzy listkami („in-
terleaf”) (pomiary z użyciem zdjęć, Cosgrove et al., 1999).

• Niezależne kontrole obliczonych wartości MU.

Technika terapii łu-
kowej (Grebe et al.,
2001)

• Ruchy gantry (wiarygodność kąta początkowego i końcowego, ciągłość
ruchu, ilość MU dostarczanych w czasie leczenia łukowego, prędkość
obrotu gantry, zależność od mocy dawki i zależność od prędkości ruchu
listków kolimatora).

• Dynamiczny ruch listka.
• Przerwanie/kontynuacja leczenia.

Transfer danych

• Poprawność transmisji danych do systemu R&V i akceleratora liniowego (konwencja skali
akceleratora liniowego)

• Poprawność transmisji danych do systemu ustawiania pozycji ciała pacjenta, np. ExacTrac

Testy dostosowane
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Test pola świetlnego

① ②

Rysunek 27  

Celem tego testu jest zapewnienie, aby parametry maszyny, takie jak pozycja listka/szczęki, kąt
kolimatora, kąt akceleratora liniowego oraz kąt stołu zostały prawidłowo przeniesione z systemu
planowania leczenia do akceleratora liniowego. Jako że oprogramowanie RT QA jest dostarczane
z oprogramowaniem do planowania leczenia Brainlab RT, testy pola świetlnego należy
przeprowadzać w oprogramowaniu RT QA.

Krok

1. Tworzenie łuku za pomocą małej leżanki i rotacji kolimatora w RT QA przy wykorzystaniu
schematu postępowania z Beam Model Verification (np. kąt stołu 30°, kąt kolimatora
-20°, kąt początkowy 0°, kąt końcowy 120° (IEC 1217)). Aby łatwo wykrywać odwrócone
pozycje szczęk lub listków, należy określić pole początkowe asymetrii ①. Pole końcowe
powinno być mniejsze niż pole początkowe, aby szczęki zostały bezpośrednio zrównane
za końcówkami listków dla pola początkowego.

2. Przeniesienie planu leczenia do maszyny po procesie klinicznym.

3. W akceleratorze liniowym należy użyć pola świetlnego i wydruku Beam’s Eye View ② z
RT QA w celu zweryfikowania prawidłowego kształtu szczęki i pola MLC. Dla kąta począt-
kowego 0° pole świetlne powinno być zgodne z wydrukiem, jeśli wydruk zostanie umie-
szczony na stole (na wysokości izocentrycznej) i jeśli ikona pacjenta zostanie prawidłowo
zrównana ze stołem.

4. Włączyć wiązkę i zweryfikować prawidłowość obrotu gantry i ruchu listka spoza pomie-
szczenia.

5. Należy ponownie porównać pole świetlne kąta końcowego z wydrukiem.

UWAGA: Niewielkie rozbieżności pomiędzy wydrukiem a polem świetlnym mogą wystąpić z
powodu kalibracji drukarki lub z powodu skalibrowania MLC z polem promieniowania, a nie z
polem świetlnym. 
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10.3 Procedury zapewnienia jakości dotyczące
pacjenta

Kiedy są wymagane procedury zapewnienia jakości dotyczące pacjenta?

Procedury zapewnienia jakości wykonywane po rozpoczęciu eksploatacji urządzenia powinny
symulować przebieg całego leczenia pacjenta. Procedury te powinny obejmować typowe leczenie
prowadzone w szpitalu wraz z niezależnym obliczaniem dawki w wybranych punktach w fantomie.
W takich przypadkach dawka może być obliczona ręcznie lub z użyciem algorytmu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Pomiar dokładności absolutnej oprogramowania planowania leczenia Brainlab RT
Elements w połączeniu z używanym systemem realizacji leczenia należy wykonać,
używając fantomów. Zmierzoną dokładność należy uwzględnić podczas konfigurowania
parametrów planu w celu zapewnienia dokładnej realizacji leczenia.

Procedury zapewnienia jakości dotyczące pacjenta
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10.3.1 Zalecane procedury

Symulacja przebiegu leczenia pacjenta

Symulację przebiegu leczenia pacjenta należy przeprowadzić z użyciem fantomu
antropomorficznego.
• Symulacja powinna obejmować wszystkie etapy leczenia, od skanowania TK i MR, przez fuzję

obrazu, planowanie leczenia, transfer danych, pozycjonowanie, podanie promieniowania do
fantomu, pomiar dawki i porównanie uzyskanych wyników.

• Symulację należy powtórzyć dla wszelkich możliwych modalności leczenia, wskazań i
poziomów energii.

Pomiar dawki względnej i dawki absolutnej

Pomiar należy przeprowadzić dla pojedynczych łuków elementów i całego planu leczenia przy
użyciu odpowiedniego systemu detektorów, np. zdjęcie z narzędziem do analizy zdjęć, wykonane
w ustalonej odległości (Harms et al., 1998), metodą Gamma Index (Low et al., 2003) i dozymetrii
termoluminescencyjnej.
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10.4 Procedury zapewnienia jakości dotyczące
konkretnego pacjenta

Kiedy są wymagane procedury zapewnienia jakości dotyczące konkretnego pacjenta?

Po udanym przeprowadzeniu procedur programu zapewnienia jakości dotyczących urządzenia i
pacjenta oraz po zatwierdzeniu systemu do leczenia pacjentów zgodnie z normami jakości
obowiązującymi w zakładzie, przed leczeniem każdego pacjenta należy wykonać dodatkowe
kontrole, omówione niżej.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Upewnić się, że plan leczenia danego pacjenta został poprawnie zrealizowany. W
przypadku każdego planu leczenia zaleca się przeprowadzenie weryfikacji z użyciem
fantomu przy zastosowaniu dokładnie takich samych ustawień parametrów, jakie będą
używane podczas rzeczywistego leczenia pacjenta.

Procedury zapewnienia jakości dotyczące konkretnego pacjenta
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10.4.1 Procedury zapewnienia jakości przed leczeniem pacjenta

Przegląd

Specjalną uwagę należy zwrócić na dokładne ustawianie pozycji ciała pacjenta. Aby w poprawny
sposób używać sprzętu stereotaktycznego i systemu ustawiania pozycji ciała pacjenta, należy
zapoznać się z odpowiednią instrukcją obsługi i wykonać czynności opisane niżej.

Test Winstona-Lutza

• Co najmniej raz dziennie przeprowadzić test Winstona-Lutza w celu weryfikacji izocentrum i
lasera.

• Wszystkie wydruki muszą być opisane i podpisane przez uprawnionego specjalistę.

Pozycjonowanie

Informacje te mają zastosowanie dla systemów Novalis Body, ExacTrac, markerów
nanoszonych na skórę itp.
• Ustalić pozycję pacjenta w wymaganym izocentrum, używając wybranego systemu.
• Jeśli ma to zastosowanie, zweryfikować dokładność pozycji, korzystając z porównania zdjęcia

portalowego z DRR.
• Sprawdzić wydruki szablonów wiązki dla każdej wiązki, używając pola świetlnego akceleratora

liniowego w ustalonej odległości ognisko-film (np. 1000 mm).
• Należy również sprawdzić zgodność kształtów MLC z projekcjami PTV.

Należy przeprowadzić osobną kontrolę ułożenia pacjenta (np. używając metody obrazowania
portalowego, wbudowanego systemu obrazowania lub innych kontroli wiarygodności).
Poprawność ułożenia pacjenta powinien sprawdzić inny pracownik.
Dokładność całej konfiguracji zależy od konfiguracji lasera. Weryfikację lasera należy prowadzić
częściej, niż jest to zazwyczaj wymagane w standardowej radioterapii. Można to również odnieść
do innych procedur weryfikacyjnych.

Testy dodatkowe

Odpowiedzialność za przeprowadzenie dodatkowych testów i kontroli w celu zagwarantowania
dokładności określonej dla akceleratora liniowego ponosi uprawniony specjalista.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
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10.4.2 Podstawowy program zapewnienia jakości dla pacjentów

Zalecenia

• Pomiar dawki należy wykonać dla każdego planu leczenia pacjenta, na przykład z użyciem
stałego fantomu wodnego przy użyciu zdjęcia i detektorów po kalibracji absolutnej. Następnie
wyniki należy porównać z wynikami uzyskanymi dla obliczeń dawki prowadzonymi przy użyciu
badania fantomu metodą TK.

• Sprawdzić wszystkie parametry leczenia (np. własności mechaniczne akceleratora liniowego i
urządzeń kolimujących, właściwości dozymetryczne, recepta, ustawienia pacjenta, konfiguracja
gantry i stołu) przenoszone do systemu R&V przed początkową konfiguracją.

• Przeprowadzić niezależną kontrolę planu.
• Zaleca się wykonanie niezależnego obliczenia dawki w określonym punkcie planu.
• Jeśli ma to zastosowanie, należy zweryfikować dokładność ułożenia pacjenta w porównaniu z

DRR, używając zdjęcia portalowego lub EPID.

Podstawowy program zapewnienia jakości dla pacjentów
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11 ZAŁĄCZNIK 1
11.1 Dokładność algorytmów dawek
11.1.1 Pencil Beam i Monte Carlo

Informacje ogólne

Do zatwierdzenia dozymetrycznej dokładności dawki w algorytmach Pencil Beam i Monte Carlo
firmy Brainlab w aplikacji Brainlab RT Elements użyty został zestaw testów IAEA opisany w IAEA-
TECDOC-1540 i opracowany na podstawie pomiarów wykonanych przez Vanselaara i
Welleweerda (patrz ogólne materiały referencyjne, str. 163). Zestaw testów obejmuje cztery różne
energie wiązki. Testy Co-60 nie zostały przeprowadzone, ponieważ aplikacja Brainlab RT
Elements nie obsługuje urządzeń do terapii kobaltem. Z pozostałych trzech wartości energii
akceleratora liniowego (6, 10 i 18 MV) użyto energii o najniższej i najwyższej wartości. Zgodnie z
opracowaniem Vanselaara i Welleweerda, w przypadku energii 6 MV (wskaźnik jakości
QI = 0,676) dane uzyskano z użyciem akceleratora liniowego Elekta SL 15, natomiast w
przypadku energii 18 MV (QI = 0,770) użyto akceleratora liniowego Elekta SL 20. Z tego względu
oba zestawy danych modelowano za pomocą standardowego MLC Elekta MLCi Standard z 40
parami listków o szerokości każdego listka równej 1 cm.

Definicje

Odchylenie pojedynczego punktu dawki w wiązce otwartej obliczono w następujący sposób:
(Dcalc - Dmeas) * 100% / Dmeas,
oraz
(Dcalc - Dmeas) * 100% / Dmeas,cax
dla punktu dawki poza obszarem półcienia wiązki. Granice ufności zdefiniowano jako
|odchylenie średnie| + 1,5 * odchylenie standardowe,
gdzie odchylenie standardowe obliczono jako średnią geometryczną odchyleń. W tabelach
poniżej podano wyniki uzyskane z użyciem energii 6 i 18 MV dla algorytmów Pencil Beam i Monte
Carlo.

Test IAEA 6 MV

Wyniki uzyskane dla zestawu testów podczas obliczeń dawki przy energii 6 MV:

Nr testu Opis Pencil Beam Monte Carlo

Wartość
średnia

Granice uf-
ności

Wartość
średnia

Granice uf-
ności

1a-c Kwadrat -0,1% 1% +0,1% 1,6%

2a-b Prostokąt +0,2% 2,6% +0,4% 2,7%

3 Krótka odległość SSD +0,0% 0,7% +0,5% 1,5%

6 Płaszczyzna poza środkiem +0,3% 1,6% +0,7% 1,9%

8a-b Niejednorodność tkanki
płuc -0,2% 1,7% -0,1% 1,2%

ZAŁĄCZNIK 1
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Nr testu Opis Pencil Beam Monte Carlo

8c Niejednorodność tkanki
kostnej -0,5% 1,4% +0,2% 0,9%

9 Promieniowanie odbite +1,0% 1,6% +0,6% 1,6%

10a-b Brakująca tkanka +5,8% 12,6% +0,3% 1,5%

11 Otwarcie asymetryczne +2,6% 5,1% +1,2% 2,8%

Test IAEA 18 MV

Wyniki uzyskane dla zestawu testów podczas obliczeń dawki przy energii 18 MV:

Nr testu Opis Pencil Beam Monte Carlo

Wartość
średnia

Granice uf-
ności

Wartość
średnia

Granice uf-
ności

1a-c Kwadrat +0,0% 1,6% +0,9% 2,3%

2a-b Prostokąt +0,2% 2,4% +1,1% 2,8%

3 Krótka odległość SSD -0,1% 3,0% +1,6% 2,8%

6 Płaszczyzna poza środkiem +0,3% 1,9% +1,7% 2,8%

8a-b Niejednorodność tkanki
płuc -0,3% 1,3% +0,2% 1,1%

8c Niejednorodność tkanki
kostnej +0,2% 0,8% +0,3% 1,2%

9 Promieniowanie odbite -0,1% 1,8% +0,1% 1,7%

10a-b Brakująca tkanka +4,5% 9,7% +0,8% 1,8%

11 Otwarcie asymetryczne +0,9% 2,1% +0,2% 1,6%

Dokładność algorytmów dawek
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11.2 Ograniczenia algorytmów dawki

Informacje ogólne

Oprogramowanie do planowania leczenia w radioterapii firmy Brainlab oblicza dawkę w
pożądanych klinicznie granicach dokładności, jeśli jest stosowane zgodnie ze specyfikacjami i
przy ustawieniu parametrów dostosowanym do odpowiednich warunków leczenia. Jeśli te warunki
wykraczają poza granice algorytmów, konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności. Na
przykład w sytuacji, gdy do leczenia pacjentów stosowane są bardzo małe pola MLC. Zwrot
„bardzo małe” oznacza, że wielkość pola jest:
• rzędu jednej lub dwóch szerokości listka,
• poza zmierzonym zakresem wartości podanych w tabelach (np. w tabelach czynników wyjścia /

rozproszenia i dawki głębokościowej),
• bliski rozdzielczości jądra algorytmu Pencil Beam,
• bliski rozdzielczości przestrzennej siatki wykorzystywanej do obliczeń dawki w algorytmie

Monte Carlo,
• bliska rozdzielczości przestrzennej siatki dawki 3D lub
• bliski parametrom korekcji radiologicznej dla listków typu tongue-and-groove oraz

zaokrąglonych końców listków.
W przypadku użycia nieodpowiedniej kombinacji tych warunków dawka może zostać obliczona z
mniejszą dokładnością niż wymagana przez ogólnie akceptowane standardy. Jeśli ten fakt nie
zostanie wykryty przez użytkownika w wyniku zastosowania zalecanej procedury zapewniania
jakości planów leczenia, napromienienie na podstawie takiego planu leczenia może prowadzić do
wystąpienia poważnych urazów u pacjenta i/lub braku skuteczności terapii.

Ekstrapolacja poza zakres wartości stabelaryzowanych

Algorytm Pencil Beam firmy Brainlab opiera się na stabelaryzowanych wartościach dawki
głębokościowej, współczynników wyjścia (współczynników rozproszenia) i profili pozaosiowych
(współczynników radialnych). Arbitralne dane uzyskane z tabel są odpowiednio interpolowane.
Jeśli przekroczony zostaje zakres wartości ujętych w tabelach, niezbędne jest wykonanie
pewnych przybliżeń, aby umożliwić wyświetlenie ekstrapolowanych wartości dawki. Naturalnie
dokładność wartości ekstrapolowanych jest zmniejszona i musi zostać zweryfikowana przed
rozpoczęciem leczenia.

Rozdzielczość siatek wykorzystywanych do obliczeń

Podobnie jak inne systemy planowania leczenia, oprogramowanie do planowania leczenia w
radioterapii Brainlab RT Elements stosuje kilka rozdzielczości siatek obliczeniowych odpowiednich
do zapewnienia dokładności obliczeń dawki (w zależności od funkcji licencyjnych i wersji systemu
planowania leczenia):
• rozdzielczość jądra algorytmu Pencil Beam;
• rozdzielczość siatki do obliczeń Monte Carlo;
• rozdzielczość siatki 3D dawki.

Ogólnie rozdzielczość siatki wykorzystywanej do obliczeń musi być wystarczająco drobna, aby
odwzorować główne cechy charakterystyczne rozkładu dawki.
Strona 160 pokazuje przykładowy profil dawki dla bardzo małego pola promieniowania,
próbkowanego za pomocą wyłącznie 2 elementów siatki w nominalnych granicach krawędzi MLC.
W rezultacie amplituda piku i półcień wiązki nie mogą być odwzorowane z akceptowalną
dokładnością. Korekcje radiologiczne, takie jak przesunięcie Tongue-and-Groove (zielona,
kropkowana linia), powodują wzmocnienie tego efektu.
Profil dawki dla bardzo małego pola promieniowania:

ZAŁĄCZNIK 1
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Rysunek 28  

Zewnętrzna linia pionowa (pomarańczowa, kropkowana) przedstawia nominalną krawędź MLC,
zaś wewnętrzna linia pionowa (zielona, kropkowana) pokazuje wielkość pola radiologicznego
(położenie poziomu izodozy 50%). Czerwone słupki przedstawiają profil z tylko dwoma
elementami siatki w granicy nominalnej krawędzi MLC.
Aby uniknąć niemożliwych do zaakceptowania różnic pomiędzy obliczonym a faktycznym
rozkładem dawki, wielkość pola nie może być mniejsza niż czterokrotność rozdzielczości siatki,
niezależnie od rodzaju siatki wykorzystanej do obliczenia dawki (jądro algorytmu Pencil Beam,
Monte Carlo czy objętość dawki 3D). Poprawkę przedstawia schematycznie poniższy rysunek.
Firma Brainlab zaleca, aby zawsze wziąć pod uwagę rozdzielczość siatki wykorzystanej do
obliczeń.
Taki sam profil jak powyżej, teraz próbkowany za pomocą czterech elementów siatki w granicy
nominalnej krawędzi MLC:

Rysunek 29  

Wpływ zastosowania kolimatora głównego

Ostrzeżenie
Algorytmy dawki Pencil Beam i Monte Carlo nie modelują wprost kolimatora głównego (nie
należy go mylić ze szczękami głównymi). Dlatego dokładność obliczenia dawki może się
znacznie pogorszyć w rogach pola napromieniania znajdujących się daleko od osi wiązki,
które są osłaniane przez kolimator główny (np. akcelerator liniowy Varian poza promieniem
izocentrycznym równym 220 mm). Jeśli te obszary mają zostać wykorzystane do
napromieniania objętości docelowej, należy przeprowadzić dodatkową ocenę jakości.

Ograniczenia algorytmów dawki

160 Instrukcja zawierająca informacje techniczne Wyd. 2.2 Fizyka Brainlab



12 ZAŁĄCZNIK 2
12.1 Energia akceleratora liniowego

Nominalna energia akceleratora liniowego

W tabeli poniżej podano najczęściej stosowane energie wiązek fotonowych. W algorytmach dawki
Pencil Beam i Monte Carlo opracowanych w firmie Brainlab uwzględniono indeksy jakości wiązki
od QI = 0,61 do QI = 0,80. W poniższej tabeli podano nominalną wartość energii akceleratora
liniowego.

Rysunek 30  

Źródło: British Journal of Radiology - Supplement 25, “Central Axis Depth Dose Data for Use in
Radiotherapy: 1996”

ZAŁĄCZNIK 2

Instrukcja zawierająca informacje techniczne Wyd. 2.2 Fizyka Brainlab 161



Energia akceleratora liniowego
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