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1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1.1 Kontaktné údaje

Podpora

Ak potrebné informácie nemôžete nájsť v tejto príručke alebo ak máte otázky alebo problémy,
obráťte sa na podporu spoločnosti Brainlab:

Oblasť Telefón a fax E-mail

Spojené štáty, Kanada, Stredná
a Južná Amerika

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

us.support@brainlab.com

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

VB Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Španielsko Tel.: +34 900 649 115

Francúzsko a francúzsky hovo-
riace oblasti Tel.: +33 800 676 030

Afrika, Ázia, Austrália, Európa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japonsko
Tel.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Spätná väzba

V tejto používateľskej príručke sa i napriek starostlivej kontrole môžu vyskytnúť chyby. V prípade
návrhov na zlepšenie nás kontaktujte na adrese user.guides@brainlab.com.

Výrobca

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Nemecko

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.2 Právne informácie

Autorské práva

Táto príručka obsahuje dôverné informácie chránené autorskými právami. Žiadna časť tejto
príručky sa nesmie reprodukovať ani prekladať bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti
Brainlab.

Obchodné značky spoločnosti Brainlab

• Brainlab® je obchodná značka spoločnosti Brainlab AG v Nemecku a/alebo v USA.

Obchodné značky iných spoločností

• DosimetryPRO® je registrovaná obchodná značka spoločnosti VIDAR Systems Corporation.
• Kodak® je registrovaná obchodná značka spoločnosti Eastman Kodak Company.
• Microsoft® a Windows® sú registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation.

Patentové informácie

Tento produkt môže byť predmetom jedného alebo viacerých patentov alebo čakajúcich
patentových prihlášok. Podrobnosti nájdete na lokalite: www.brainlab.com/patent.

Značka CE

• Značka CE naznačuje, že produkt od spoločnosti Brainlab spĺňa základné po-
žiadavky Smernice Rady 93/42/EHS, smernica o zdravotníckych pomôckach.

• Podľa pravidiel stanovených smernicou o zdravotníckych pomôckach (MDD) je
klasifikácia produktov spoločnosti Brainlab uvedená v príslušnej príručke pou-
žívateľa softvéru.

Predaj v USA

Podľa federálnych zákonov USA je predaj tejto pomôcky viazaný na lekársky predpis.

Právne informácie
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1.3 Symboly

Varovania

Varovanie
Varovania sú označené trojuholníkovými výstražnými symbolmi. Obsahujú dôležité
bezpečnostné informácie o riziku úrazu, smrti alebo iných vážnych dôsledkoch spojených
s používaním pomôcky alebo jej nesprávnym používaním.

Upozornenia

Upozornenia sú označené okrúhlymi výstražnými symbolmi. Obsahujú informácie týkajúce
sa potenciálnych nesprávnych funkcií pomôcky, poruchy pomôcky, poškodenia pomôcky
alebo poškodenia majetku.

Poznámky

POZNÁMKA: Poznámky sú uvedené vo formáte kurzívy a označujú ďalšie užitočné tipy. 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.4 Používanie systému

Účel a cieľové publikum

• Táto príručka poskytuje základné informácie a odkazy na lekársku fyziku, ktoré sú potrebné na
správnu prevádzku softvéru na plánovanie rádioterapeutického vyšetrenia od spoločnosti
Brainlab.

• Táto príručka je zostavená pre všetkých členov klinického tímu, ktorí používajú alebo narábajú
so softvérom na plánovanie rádioterapeutického vyšetrenia od spoločnosti Brainlab, a najmä
pre lekárkych fyzikov.

• Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a oboznámte sa so softvérom.

Profil operátora

Varovanie
Softvér na plánovanie od spoločnosti Brainlab a prídavné zariadenia môžu obsluhovať len
kvalifikovaní zdravotnícki pracovníci.

Overenie hodnovernosti

Varovanie
Pred vykonaním ošetrenia pacienta musí byť overená hodnovernosť všetkých informácií
zadaných do aplikácie na plánovanie od spoločnosti Brainlab a všetkých výstupných
informácií prijatých z aplikácie.

Kompatibilita

Varovanie
So softvérom na plánovanie od spoločnosti Brainlab možno používať len medicínske
zariadenia a náhradné diely špecifikované spoločnosťou Brainlab. Použitie nepovolených
zariadení alebo náhradných dielov môže mať nepriaznivý účinok na bezpečnosť a/alebo
účinnosť softvéru na plánovanie od spoločnosti Brainlab a ohroziť bezpečnosť pacienta,
používateľa a/alebo prostredia.

Dostupné funkcie

Príručka obsahuje informácie o rôznych algoritmoch a podporovaných hardvérových funkciách.
Niektoré z týchto algoritmov alebo funkcií nemusia byť prístupné v závislosti od licencie, ktorú ste
si zakúpili, verzie softvéru a národných regulačných požiadaviek.

Ďalšie informácie

Konkrétne informácie o zamýšľanom použití softvéru na plánovanie rádioterapeuticej liečby od
spoločnosti Brainlab a o súvisiacej kompatibilite nájdete v príslušnej príručke pre používateľov
softvéru Brainlab RT Elements.

Používanie systému
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1.5 Školenie a dokumentácia

Školenie spoločnosťou Brainlab

Aby sa zabezpečilo bezpečné a správne používanie systému, spoločnosť Brainlab odporúča, aby
všetci používatelia pred prvým použitím aplikácie na plánovanie absolvovali rozsiahly školiaci
program vedený zástupcom spoločnosti Brainlab.

Zodpovednosť

Varovanie
Aplikácie na plánovanie od spoločnosti Brainlab sú navrhnuté výlučne na poskytovanie
dodatočnej pomoci zdravotníckym pracovníkom. Nenahrádzajú skúsenosti používateľov,
ani nerušia zodpovednosť používateľov pri ich používaní.

Varovanie
Zabezpečte, aby bol personál oprávnený vykonávať funkcie plánovania liečby náležite
vyškolený na vykonávanie danej úlohy.

Čítanie príručky pre používateľov

Úspešná a bezpečná liečba pomocou softvéru na plánovanie od spoločnosti Brainlab si vyžaduje
dôkladné plánovanie postupov.
Preto je dôležité, aby si všetci používatelia softvéru:
• Pred použitím softvéru pozorne prečítali príslušné príručky pre používateľov
• Aby mali vždy všetci používatelia prístup k týmto príručkám pre používateľov

Dostupné príručky pre používateľov

Príručka pre používateľov Obsah

Príručka pre používateľov
softvéru Physics Adminis-
tration

Podrobné pokyny na používanie aplikácie Physics Administra-
tion.

Príručky používateľa softvéru Podrobné pokyny na používanie systému Brainlab Elements.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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2 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
2.1 Bezpečnostné poznámky

Dôležité poznámky o bezpečnosti systému

Táto časť obsahuje dôležité informácie, ktoré je nutné zohľadniť pre zabezpečenie bezpečnej a
efektívnej prevádzky systému plánovania liečby.
Pozrite príslušnú príručku pre používateľov softvéru Brainlab Elements a Príručku pre
používateľov softvéru Physics Administration.

Varovanie
Je vašou zodpovednosťou zaviesť komplexný program zabezpečenia kvality na zisťovanie
chýb, obmedzení alebo nepresností v plánovaní vyšetrenia a v systémoch poskytovania
liečby. Viac informácií nájdete v kapitole o zabezpečení kvality v tejto technickej
referenčnej príručke.

Varovanie
S použitím figurín zmerajte absolútnu presnosť systému plánovania vyšetrenia od
spoločnosti Brainlab v kombinácii s používanými systémami poskytovania liečby.
Nameraná presnosť sa musí zohľadniť pri konfigurácii parametrov plánu, aby sa
zabezpečilo adekvátne poskytnutie liečby.

Varovanie
Zabezpečte správne poskytnutie plánu vyšetrenia pacientovi. Dôrazne sa odporúča
vykonať overenie každého plánu liečby na figuríne s použitím rovnakých nastavení
parametrov, ktoré sa budú používať na pacientovi pri skutočnej liečbe.

Varovanie
Aby sa zaručila zhoda umiestnenia a parametrov liečby v prípade používania viacerých
plánovacích systémov, všetky konečné umiestnenia a parametre liečby musí poskytovať
jeden systém plánovania liečby. Ak sa napríklad informácie zo softvéru Brainlab RT
Elements používajú priamo na umiestnenie pacienta, potom aj príslušný plán liečby musí
pochádzať z toho istého softvéru Brainlab RT Elements a nemôže byť upravovaný žiadnym
iným systémom plánovania liečby.

Varovanie
Stereotaktické liečby, napr. stereotaktická rádiochirurgia (SRS), zahŕňajú veľmi vysoké
dávky a dávky na frakciu, a zvyčajne sa plánujú so zníženým rozpätím cieľového množstva.
Preto pri plánovaní liečby, prenose plánu a poskytovaní liečby musíte použiť dodatočné
bezpečnostné opatrenia. Pred každou stereotaktickou liečbou pacienta sa dôrazne
odporúča vykonať dodatočné zabezpečenie kvality.

Varovanie
Vo všeobecnosti liečba pacienta s použitím plánu, v ktorom primárne čeľuste blokujú otvor
MLC, nie je zamýšľaným použitím systému. Jedinou výnimkou je MLC Elekta Agility z
dôvodu pohybu „guard leaves“ a funkcie traktografie čeľustí. V plánoch vyšetrenia
pomocou MLC Elekta Agility čeľuste prekrývajú pole MLC. Pre použitie MLC Elekta Agility
sú potrebné ďalšie merania údajov lúča uvedené v Technickej referenčnej príručke
Fyzikálnych princípov Brainlab.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
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Varovanie
Pred použitím informácií obsiahnutých v správach plánu liečby na účely rádioterapeutickej
liečby musia byť všetky správy plánu liečby schválené kvalifikovanou osobou.

Varovanie
Spoločnosť Brainlab odporúča používanie správ plánu liečby na overenie všetkých
parametrov liečby vrátane, nie však výlučne, veľkosti a pozícií kolimátora, uhlov zariadenia
a špecifikácií dávky, priamo v systéme poskytovania liečby.

Varovanie
Pred začatím liečby pacienta je najprv potrebné dokončiť akceptáciu systému, overenie a
validáciu systému na plánovanie liečby vrátane profilov stroja.

Varovanie
Pri každom pláne liečby pacienta je potrebné overiť, či bola naplánovaná konfigurácia
lineárneho urýchľovača správne prevedená a použitá v lineárnom urýchľovači. Týka sa to
aj, nie však výlučne, režimu homogenizačného filtru (FF) a konfigurácií príslušenstva.

Varovanie
Majte vždy na pamäti, že kvalita výstupu závisí zásadne od kvality vstupných údajov. Pred
použitím údajov sa musia dôkladne prešetriť akékoľvek nezrovnalosti alebo nejasnosti
jednotiek vstupných údajov, identifikácia alebo akékoľvek iné problémy týkajúce sa kvality.

Varovanie
Zabezpečte, aby boli vaše snímacie zariadenia (napr. skener CT) správne nakonfigurované
a kalibrované. Kalibráciu pravidelne kontrolujte snímaním a overovaním na skúšobných
figurínach.

Varovanie
Skontrolujte presnosť výsledného výstupného obrysu a typu tkaniva používaného pri
výpočte dávok. Celá oblasť, ktorá je pre liečbu relevantná, musí byť zahrnutá v rámci
obrysu.

Varovanie
Počas celého procesu plánovania sa uisťujte, že pracujete na správnom súbore údajov
pacienta. Informácie o pacientovi sú zobrazené na hlavnej obrazovke systému na
plánovanie liečby od spoločnosti Brainlab.

Varovanie
Vždy sa uistite, že systémy na poskytovanie liečby používané pri liečbe pacienta sú tie,
ktoré boli zamýšľané v procese plánovania, t. j. zvolený profil stroja zodpovedá liečebnému
stroju.

Varovanie
Pred poskytnutím liečby zabezpečte, aby boli všetky liečebné doplnky, akými sú držiak
kónického kolimátora a kónický kolimátor s veľkosťou požadovanou v liečebnom pláne,
správne nainštalované v dráhe lúča. Vaše systémy na poskytovanie liečby nemusia byť
schopné zabezpečiť blokovanie lúča v prípade chýbajúceho alebo nesprávneho
príslušenstva. Pozrite aj dokumentáciu k príslušenstvu.

Varovanie
Pred poskytnutím liečby musíte vnútri ošetrovne správne overiť, či sa zvolené uhly nosnej
konštrukcie a stola môžu použiť na vykonanie liečby tak, aby nedošlo k zraneniu pacientov
alebo poškodeniu zariadenia, napr. systému na poskytovanie liečby.

Varovanie
Pred samotnou liečbou sa odporúča overiť a potvrdiť nastavenie polohy pacienta
pomocou príslušnej metódy na overenie pozície. Použitím modelov je možné vytvoriť
vzorové plány a otestovať presnosť metódy nastavenia skutočného pacienta.

Bezpečnostné poznámky
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Varovanie
Uistite sa, že je systém plánovania liečby od spoločnosti Brainlab správne
nakonfigurovaný a že táto konfigurácia zodpovedá parametrom systémov poskytovania
liečby. Tieto parametre zahŕňajú, okrem iného, konvenciu stupnice lineárneho urýchľovača,
mechanické limity alebo dozimetrické parametre, akými sú energia lineárneho urýchľovača
alebo režimy fluencie, napr. SRS a FFF (homogenizačný filter).

Varovanie
Je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby boli konfigurácie stroja medzi rôznymi
miestami konfigurácie (napr. systém na plánovanie liečby, systém Record and Verify a
systém na poskytovanie liečby) vždy zosynchronizované. Nesúlad v konfigurácii stroja
používaného na plánovanie a stroja používaného na liečbu môže viesť k poskytnutiu
neplánovanej liečby alebo k narušeniu klinického pracovného postupu.

Varovanie
Spoločnosť Brainlab poskytuje aktuálne pokyny na vykonávanie meraní. Zabezpečte, aby
boli pri získavaní údajov lúča použité najnovšie pokyny na vykonávanie meraní. Ak
potrebujete viac informácií, kontaktujte odborníka na poskytovanie podpory od
spoločnosti Brainlab.

Varovanie
Uistite sa, že vaše merania údajov lúča sú aktuálne a že algoritmy dávok sú správne
nakonfigurované a kalibrované. Pomocou merania modelov pravidelne kontrolujte
konfiguráciu a kalibráciu.

Varovanie
Ak došlo k zmene, výmene alebo rekalibrácii jedného alebo viacerých komponentov
systému na poskytovanie ošetrenia, musí sa vykonať opätovné overenie systému na
plánovanie vyšetrenia v kombinácii so systémom na poskytovanie liečby v súlade s vašimi
postupmi na zabezpečenie kvality. Ak došlo k zmene komponentov, ktoré ovplyvňujú
dozimetrické parametre systému, musí sa opakovať meranie údajov lúča a tieto
aktualizované údaje sa musia zadať do systému pomocou funkcie Physics Administration.

Varovanie
Vopred nainštalované riadiace programy sa nesmú meniť, ak to nie je absolútne
nevyhnutné. V prípade aktualizácie riadiaceho programu, antivírusového programu a pod.
sa uistite, že systém na plánovanie liečby od spoločnosti Brainlab funguje bez zmeny.
Dôrazne sa odporúča obnoviť platnosť softvéru.

Varovanie
Musíte dôkladne dodržiavať špecifikácie a odporúčania výrobcu vašich dozimetrických
zariadení. Všetky snímače dávok majú jasne stanovený rozsah veľkosti poľa, pre ktoré sú
určené. Ak sa dozimetrické zariadenie používa mimo špecifikácií alebo nesprávnym
spôsobom, môže to viesť k nesprávnym výpočtom dávok.

Varovanie
Údaje lúča od spoločnosti Brainlab (napr. Novalis Tx) nainštalované pri preberaní systému
sú určené výlučne na účely skúšok a nie sú vhodné na klinické použitie.

Varovanie
Pri odoslaní nameraných údajov do spoločnosti Brainlab platí nasledujúce:
• Spoločnosť Brainlab nemá možnosť overiť správnosť žiadnych údajov prijatých od

používateľa alebo odoslaných späť používateľovi.
• Akákoľvek spätná väzba alebo odporúčania od spoločnosti Brainlab sú založené na

prijatých údajoch a závisia od správnosti dodaných údajov.
• Ak boli prijaté údaje spracované spoločnosťou Brainlab a odoslané späť k vám, v

žiadnom prípade to nezaručuje správnosť odoslaných údajov.
Máte plnú zodpovednosť za:
- overenie správnosti údajov prijatých od spoločnosti Brainlab,

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
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- overenie správnosti akejkoľvek spätnej väzby alebo odporúčaní poskytnutých
spoločnosťou Brainlab,

- potvrdenie bezpečnosti a účinnosti údajov prijatých od spoločnosti Brainlab pred
akoukoľvek liečbou pacienta.

• Skutočnosť, že spoločnosť Brainlab spracovala určité údaje nemá vplyv na vašu
celkovú zodpovednosť za správnosť konečného profilu lúča.

Bezpečnostné poznámky
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2.2 Nastavenie liečebného poľa

Zvyšovanie dávky na pokožku

Ak je ožarovanie smerované cez pevnú vrstvu karbónových vlákien, nastáva zoslabovanie a
zvyšovanie dávky. 
• Tieto účinky možno pozorovať pri všetkých pokrývkach ležadiel sendvičového typu, podobne

tvorených vložiek ležadiel a znehybňujúcich zariadení s pevnými panelmi z karbónových
vlákien.

• Nastávajú v dôsledku vysokej hustoty karbónového vlákna a môžu sa líšiť (napr. v závislosti od
energie lúča a vstupného uhla na pokrývku ležadla).

Porovnanie zvyšovania dávky

Pre znázornenie vplyvu pokrývky ležadla na dávku pre pacienta nasledujúci príklad porovnáva
zvyšovanie a zoslabovanie dávky na vodnom modeli pri liečbe vykonávanej s použitím Imaging
Couch Top od spoločnosti Brainlab a bez použitia pokrývky.
Porovnanie zvyšovania dávky pri 6 MV (výpočet pre Monte Carlo):

①

②

Obrázok 1  

Vysvetlenie diagramu zvyšovania dávky

Na obrázku vyššie sa pokrývka ležadla začína pri 0,1 cm s 0,2 cm vrstvou karbónového vlákna.
Nasleduje 4,5 cm plastovej peny a ďalšia 0,2 cm vrstva karbónového vlákna. Vrstva vody, ktorá
predstavuje pacienta, začína v hĺbke 5 cm.
• Červená krivka ① zobrazuje hĺbku dávky daného počtu jednotiek monitora vo vodnom modeli,

keď sa nepoužíva žiadna pokrývka ležadla.
• Modrá krivka ② zobrazuje hĺbku dávky pre ten istý počet jednotiek monitora vo vodnom modeli

s použitím Imaging Couch Top od spoločnosti Brainlab.
• Obidve krivky sú vypočítané pomocou algoritmu Monte Carlo pre fotónový lúč s energiou 6 MV.

Všimnite si, že modrá krivka ② znázorňuje zvýšenie dávky (dávky na pokožku), keď lúč dosiahne
vodný model predstavujúci pacienta. Je to v dôsledku veľkého počtu druhotných elektrónov,
ktorých tvorba je spôsobená relatívne vysokou hustotou materiálu z karbónového vlákna. Tieto
elektróny narazia na povrch pokožky, čo vedie k zobrazenému zvýšeniu dávky.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
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Overenie

Keďže väčšina softvérov na plánovanie rádioterapeutickej liečby predpokladá, že medzi lineárnym
urýchľovačom a povrchom pokožky je len vzduch, nedokážu vytvoriť model týchto účinkov alebo
ich zohľadniť. Tieto účinky sa preto musia overovať experimentálne primeranými meraniami,
napríklad s použitím modelu s doskami z plexiskla (PMMA). Výsledky zoslabovania a zvyšovania
dávky získané z takých experimentov musia byť následne zohľadnené počas plánovania liečby.
V systéme Brainlab Elements možno pri segmentácii povrchu zvoliť pokrývku ležadla, aby sa pri
plánovaní liečby mohlo zohľadniť zoslabenie a zvyšovanie dávky.

Varovanie
Vyhnite sa liečbe prostredníctvom pokrývky ležadla zo zadného uhla. Ak sa tomu nedá
vyhnúť, mali by ste do výpočtu dávky zahrnúť model pokrývky ležadla. V opačnom prípade
pamätajte, že vypočítané rozloženie dávky nezahŕňa ďalšie zoslabenie ani zvýšenú dávku
na pokožku v blízkosti pokrývky ležadla. V prípade týchto faktorov sa výpočet dávky musí
opraviť manuálne.

Bezpečnostné poznámky

Varovanie
Nepresné určenie povrchu pokožky spôsobené zlými alebo neúplnými údajmi snímania
môže viesť k nesprávnemu výpočtu ekvivalentnej hĺbky. Oblasť vstupu každého lúča alebo
oblúka sa preto musí overiť v plánovacom softvéri pomocou dostupného hĺbkového
zobrazenia.

Nastavenie liečebného poľa
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2.2.1 Únik žiarenia spôsobený medzerami pri zatvorených lamelách MLC kolimátora

Základné informácie

Plány liečby viaclamelovými kolimátormi (MLC) zvyčajne zahŕňajú zatvorené páry lamiel. V
ideálnom prípade cez malú medzeru medzi zatvorenými lamelami neprenikne žiadna dávka.
Určitému úniku je však technicky nemožné zabrániť v závislosti od dizajnu špičky lamely MLC, ak
medzera medzi lamelami nie je prekrytá čeľusťami lineárneho urýchľovača alebo iným
kolimačným zariadením.

Znázornenie

Graf zobrazuje zavretý pár lamiel MLC, pričom jedna medzera medzi lamelami nie je prekrytá a
druhá je prekrytá čeľusťami lineárneho urýchľovača:

①

②

③④

Obrázok 2  

Č. Komponent

① Pozícia čeľustí lineárneho urýchľovača

② Zavretý pár lamiel mMLC

③ Výsledná dávka

④ Prienik dávky

Aby sa zabránilo nežiaducemu prieniku dávky k pacientovi, je dôležité, aby bola medzera medzi
zatvorenými lamelami vždy úplne prekrytá čeľusťami lineárneho urýchľovača.
Pri niektorých kombináciách lineárneho urýchľovača a MLC je technicky nemožné prekryť
medzeru medzi zatvorenými lamelami. Keďže však pomocou algoritmov dávky možno predvídať
prienik žiarenia cez medzeru medzi zatvorenými lamelami, je možné overiť vplyv tohto
dodatočného žiarenia na liečbu pacienta.

Podrobnosti

Medzi špičkami zatvoreným párov lamiel je malý priestor s menším tienením radiácie. Je to
spôsobené technickým dizajnom kolimátora MLC, t. j. tvarom špičky lamely a malou medzerou,
ktorá zostáva medzi lamelami.
Ak táto medzera nie je prekrytá napr. čeľusťami lineárneho urýchľovača, môže cez ňu preniknúť
žiarenie. Množstvo uniknutého žiarenia závisí od systému zabezpečujúceho dávku a hlavne od
individuálneho plánu liečby. V porovnaní s plánovanou liečebnou dávkou môžu najmä plány s
komplexným poradím lamiel viesť k značnému úniku dávky.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
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Uniknutú dávku v pláne liečby možno určiť meraním na modeloch s použitím príslušných
zariadení, napríklad filmov citlivých na žiarenie.
Pamätajte na to, že čeľuste lineárneho urýchľovača tiež podliehajú mechanickým nepresnostiam
pri umiestňovaní. Tieto obmedzenia presnosti umiestnenia čeľustí lineárneho urýchľovača je
nutné zohľadniť pri určovaní pozície čeľustí pri použití MLC. Viac informácií je uvedených v
príručke pre používateľov a špecifikáciách vášho lineárneho urýchľovača.
V dôsledku hardvérových obmedzení niektorých kolimátorov MLC (napríklad Elekta Agility),
lamely nie vždy zodpovedajú cieľovej oblasti a požadované statické medzery medzi lamelami nie
sú úplne prekryté hlavnými čeľusťami.

Varovanie
Z technickým dôvodov nie je vždy možné posunúť zatvorené páry lamiel za čeľusťami.
Skontrolujte a preverte, či sú zatvorené páry lamiel umiestnené za čeľusťami. Ak nie sú, je
vašou zodpovednosťou rozhodnúť, či tým spôsobený únik dávky je prípustný alebo nie.

Ako môžete overiť svoj systém

Brainlab RT Elements pri plánovaní liečby poskytuje funkciu automatického umiestnenia medzery
medzi zatvorenými lamelami za čeľuste lineárneho urýchľovača. Postupujte podľa nižšie
uvedených krokov, aby ste overili, či je váš systém nastavený správne.

Krok

1. Vykonajte vhodné meranie, aby ste určili maximálne pozície čeľustí lineárneho urýchľova-
ča, ktoré úplne prekrývajú medzeru medzi lamelami kolimátora MLC, ak sú lamely zavr-
eté v maximálnej vzdialenosti od stredovej osi lúča.

2. Skontrolujte profil stroja/profil lúča pomocou Physics Administration a:
• Uistite sa, že hranice pohybu čeľustí lineárneho urýchľovača sú menšie alebo rovnaké

ako maximálne pozície čeľustí určené v kroku 1.
• Uistite sa, že medzera medzi uzavretými lamelami je automaticky umiestnená za čeľu-

sťami lineárneho urýchľovača.
Pri vykonávaní tejto kontroly alebo pri nastavovaní hraníc pohybu čeľustí lineárneho urý-
chľovača na primerané hodnoty, postupujte podľa pokynov uvedených v Príručke použí-
vateľa softvéru, Physics Administration.

Únik žiarenia spôsobený medzerami pri zatvorených lamelách MLC kolimátora
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2.3 Meranie pre malé radiačné polia

Všeobecné odporúčania

Pred vykonaním stereotaktickej liečby s veľmi malými poľami je nutné urobiť špecifické merania.
Tieto merania sú založené na platných medzinárodných dozimetrických normách pre malé polia,
obzvlášť IAEA TRS-483 (2017). Správa IAEA TRS-483 obsahuje medzinárodný kódex postupu na
stanovenie referenčnej a relatívnej dávky pre malé statické polia používané pri rádioterapii
externým lúčom.
Za predpokladu, že spriemerovanie nehomogénnej dávky v rámci objemu citlivého detektora
vedie k zníženému signálu detektora, vyššie hodnoty z menších detektorov sa pravdepodobne
viac priblížia skutočnej hodnote. Preto by sa pri vykonávaní dozimetrie malých polí mal používať
čo najmenší detektor (Alfonso et al. 2008 a Sauer et al. 2007). Pri meraniach stredovej osi, napr.
hĺbka dávky, pomery modelového tkaniva a faktory rozptylu/výstupu, by mali byť rozmery
detektora oveľa menšie ako veľkosť poľa.

Kódex postupu

Pri výbere a narábaní s požadovanými dozimetrickými zariadeniami je nutné dodržiavať špeciálnu
starostlivosť. Pri poliach malých rozmerov je obzvlášť dôležité správne zarovnať vodný model so
smerom pohybu detektora vo vzťahu k osi lúča a stredu lúča (pozri napr. IAEA TRS-483). Aj keď
má detektor vhodnú veľkosť na meranie malých polí, musia sa použiť správne korekcie citlivosti
(napr. energetická závislosť signálu detektora alebo rušivé účinky fluencie) v súlade so
špecifikáciami poskytnutými výrobcom detektora.
Tabuľky 23 až 27 normy IAEA TRS-483 uvádzajú faktory korekcie výkonu poľa pre viacero
rôznych typov detektorov od rozličných predajcov. Tieto faktory korekcie (ak sú dostupné) sa
musia použiť počas stanovenia faktora rozptylu/výkonu. Pred odoslaním údajov merania do
spoločnosti Brainlab označte do šablóny v programe Excel alebo pomocou režimu Raw Data
softvéru Physics Administration, či boli faktory rozptylu/výkonu opravené v súlade IAEA
TRS-483 alebo nie. Pokyny nájdete v šablóne v programe Excel a v príručke používateľa
softvéru Physics Administration.
Pri oprave faktorov rozptylu/výkonu v súlade s normou IAEA TRS-483 vezmite do úvahy aj
nepresnosti faktorov korekcie uvedené v správe (pozri tabuľku 37 normy IAEA TRS-483). Tieto
nepresnosti sú rôzne v prípade rôznych skupín detektorov a závisia od veľkosti poľa.
Ďalšie podrobnosti nájdete v príslušných publikáciách (napr. Das, et al. 2008, IPEM Report
Number 103 2010 alebo Wuerfel 2013). Vždy, keď je to možné, postupujte podľa kódexu postupu,
ktorý je uvedený v správe IAEA TRS-483.

Zabezpečenie presnosti

Pri liečení aplikovanom na malé polia bude mať profil dávky len úzku oblasť roviny alebo žiadnu
rovinu. Ak je objem citlivosti detektora príliš veľký, nameraná dávka bude nižšia ako skutočná
dávka, čo povedie k nadmernej dávke radiácie. Používanie nesprávne dimenzovaných objemov
citlivosti je hlavným faktorom nepresných meraní dávky.

Varovanie
Dôkladne dodržiavajte špecifikácie a odporúčania výrobcu dozimetrických zariadení.
Detektory dávky majú jasne špecifikovaný rozsah veľkostí polí, pre ktoré sa môžu použiť.
Ak sa detektor dávky používa na účely, pre ktoré nebol navrhnutý alebo je nesprávne
umiestnený, môže to viesť k nesprávnym výpočtom dávok.

Varovanie
Meranie dávky pre malé radiačné polia (polia menšie ako 30 x 30 mm2) sa musí vykonávať
pomocou zariadení vhodných pre tieto veľkosti poľa.

Varovanie
Pri MLC s relatívne veľkou požadovanou medzerou medzi lamelami neplánujte liečbu na
veľmi malé alebo úzke ciele.
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2.4 Metódy merania údajov lúča

Meranie údajov lúča

Údaje lúča môžete merať nasledujúcimi spôsobmi:

Metóda Pozri

Pencil Beam
Režim Raw Data v časti Physics Administration Strana 24

Metóda šablóny v programe Excel (voliteľná) Strana 27

Monte Carlo Režim Raw Data v časti Physics Administration Strana 114

Metódy merania údajov lúča
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2.4.1 Režim Nespracované údaje v časti Physics Administration

Základné informácie

Režim Raw Data v časti Physics Administration vám umožní zadávať namerané údaje lúča
pred spracovaním. V režime Raw Data sa nevyžaduje zber údajov v šablónach programu Excel.
Pomocou Physics Administration môžete nespracované údaje konvertovať na profily lúča, ktoré
sa následne môžu použiť v profiloch stroja na plánovanie liečby.
Režimy Raw Data sú k dispozícii pre namerané údaje Pencil Beam a Monte Carlo. Informácie o
použití režimov Raw Data nájdete v príručke používateľa softvéru Physics Administration.
Pri Pencil Beam z RT Elements sa odporúča pre zber údajov lúča a ich spracovanie použiť režim
Raw Data v časti Physics Administration. Metóda šablóny v programe Excel (pozri str. 27) je
voliteľná.
Nie je možné používať obidve metódy naraz. Pri určitom MLC a energii musia byť všetky údaje
pre Pencil Beam zozbierané pomocou metódy nespracovaných údajov alebo pomocou metódy v
programe Excel.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
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2.4.2 Režim Nespracované údaje pre Pencil Beam

Základné informácie

Nasledujúce body sa pre režim Pencil Beam Raw Data v porovnaní s metódou šablóny v
programe Excel líšia:
• Profily hĺbky dávky môžu mať pre každú veľkosť poľa osobitné hodnoty koordinátov hĺbky.
• Diagonálne profily môžu mať pre každú hĺbku osobitné hodnoty koordinátov polomeru.
• Pre získanie radiálnych faktorov musia byť diagonálne profily spracované v systéme Physics

Administration.
• Priečne profily môžu mať pre každú hĺbku osobitné hodnoty koordinátov.
• Priečne profily sa musia spracovať v systéme Physics Administration, aby sa určila korekcia

zdrojovej funkcie a parametre rádiologického posunu.

Faktory rozptylu (výstupné faktory)

Nastavenie pri meraní a pracovný tok sú opísané na str. 52. Pred zadaním výsledkov merania
zadajte zdrojovú povrchovú vzdialenosť (SSD) a hĺbku merania pri meraní rozptylu do
dialógového okna Scatter Data.
Tieto hodnoty musia byť rovnaké ako SSD a hĺbka merania pri meraní nominálneho výkonu
lineárneho urýchľovača. Inak nie je možné vytvoriť profil lúča.
Ak je to potrebné, upravte hodnoty MLC a veľkosti čeľustí v dialógovom okne tabuľky rozptylu a
zadajte svoje údaje rozptylu.
• Sivé polia v tabuľkách vzorových matíc, ktoré sú uvedené na str. 65 sa musia namerať vo

všetkých prípadoch.
• Biele polia predstavujú kombinácie MLC a čeľustí, ktoré sa neodporúča používať so softvérom

na plánovanie rádioterapeutického vyšetrenia od spoločnosti Brainlab.
• Preto nie je potrebné merať tieto väčšie polia MLC. Namiesto toho stačí zadať poslednú

nameranú povinnú hodnotu, napr. v prípade nastavenia čeľustí na 60 x 60 mm² môžete použiť
hodnotu nameranú pre pole MLC s veľkosťou 60 x 60 mm² (0,8710 na str. 87).

Pomocou tlačidla „vložiť“ môžete vložiť celú tabuľku rozptylu. V takom prípade sa veľkosti MLC a
čeľustí upravia automaticky. Ďalšie informácie nájdete v Príručke používateľa softvéru Physics
Administration.

Dynamický posun lamiel

Nastavenie pri meraní a pracovný tok sú opísané na str. 62.
Pre vykonanie výpočtu zadajte výsledky merania dynamického posunu lamiel do dialógového
okna Dynamic Leaf Shift.

Nominálny výkon lineárneho urýchľovača a únik na pozadí

Nastavenie pri meraní a pracovný tok sú opísané na str. 46 a str. 49.
Údaje nominálneho výkonu lineárneho urýchľovača sa musia zadať do dialógového okna
Nominal Linac Output v rozhraní Pencil Beam Raw Data:

Krok

1. Zadajte absolútnu kalibráciu lineárneho urýchľovača stanovením položiek Zdrojová po-
vrchová vzdialenosť, Hĺbka merania, Normalizovaná veľkosť poľa a Nominálny vý-
kon lineárneho urýchľovača.

2. V časti Multileaf Background Leakage zadajte údaje pre Leakage for Open Jaws a pre
Leakage for Closed Jaws.

Režim Nespracované údaje pre Pencil Beam
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Profil hĺbky dávky

Nastavenie pri meraní a pracovný tok sú opísané v časti str. 50. Profily hĺbky dávky možno merať
pri PDD (pevná SSD) alebo TPR (izocentrickom) nastavení.
Pre zadanie výsledkov merania:

Krok

1. V dialógovom okne Depth Dose stanovte nastavenie merania (pevná SSD alebo izocen-
trické). Ak používate prístup pevnej SSD, musíte do okna zadať aj SSD merania PDD.

2. Ak je to potrebné, nastavte veľkosti poľa hĺbky dávky pomocou tlačidiel Add a Remove v
časti ovládania.

3. Do príslušného okna Depth Dose Profile vložte každý profil hĺbky dávky. Pre každú veľ-
kosť poľa je možné použiť rozdielne hodnoty koordinátov.

4. Pomocou funkcie Paste Profiles môžete naraz vložiť tabuľku s údajmi hĺbky dávky pre
niekoľko veľkostí poľa. V takom prípade sa veľkosti poľa upravia automaticky. Ďalšie in-
formácie nájdete v Príručke používateľa softvéru Physics Administration.

5. Profily hĺbky dávky môžno ľubovoľne štandardizovať. Štandardizáciou spoločnej referenč-
nej hĺbky alebo maxima možno zjednodušiť kontroly súladu.

Diagonálne radiálne profily

Všeobecné nastavenie pri meraní a pracovný tok sú opísané v časti str. 54. Diagonálne profily
možno merať pri PDD (pevná SSD) alebo TPR (izocentrickom) nastavení.
POZNÁMKA: Pre získanie diagonálnych profilov vhodných na výpočet radiálneho faktora je
potrebné, aby boli pri meraní diagonálneho profilu z kolimátora MLC odmontované prídavné
zariadenia (napr. Brainlab m3). 

Lamely MLC musia byť stiahnuté.
Pre zadanie výsledkov merania:

Krok

1. V okne Diagonal Profiles stanovte nastavenie merania (pevná SSD alebo izocentrické).
Ak používate prístup pevnej SSD, musíte do okna zadať aj SSD merania.

2. Ak je to potrebné, nastavte hĺbky pomocou tlačidiel Add a Remove v časti ovládania.

3. Každý diagonálny profil vložte do príslušného dialógového okna Diagonal Profile Data.
Pre každú hĺbku je možné použiť rozdielne hodnoty koordinátov.

4. Pomocou funkcie Paste Profiles môžete naraz vložiť tabuľku s diagonálnym profilom pre
niekoľko hĺbok. V takom prípade sa hĺbky upravia automaticky. Ďalšie informácie nájdete
v Príručke používateľa softvéru Physics Administration.

5. Diagonálne profily môžno ľubovoľne štandardizovať.

Po zadaní všetkých diagonálnych profilov (a údajov hĺbky dávky) možno vypočítať Radial
Factors. Viac informácií nájdete v Príručke používateľa softvéru Physics Administration.

Priečne profily

Nastavenie pri meraní a pracovný tok sú opísané na str. 59 a str. 60.
Pre zadanie výsledkov merania:

Krok

1. V okne Transversal Profiles stanovte nastavenie merania (pevná SSD alebo izocentric-
ké). Ak používate prístup pevnej SSD, musíte do okna zadať aj SSD merania.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
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Krok

2. Ak je to potrebné, nastavte hĺbky pomocou tlačidiel Add a Remove v časti ovládania.

3. Každý priečny profil vložte do príslušného okna Transversal Profile Data. Pre každú hĺb-
ku a smer je možné použiť rozdielne hodnoty koordinátov.

4. Pomocou funkcie Paste Profiles môžete naraz vložiť tabuľku s priečnymi profilmi pre nie-
koľko hĺbok. V takom prípade sa hĺbky upravia automaticky. Ďalšie informácie nájdete v
Príručke používateľa softvéru Physics Administration.

5. Priečne profily môžno ľubovoľne štandardizovať.

Po zadaní všetkých priečnych profilov (a o vypočítaní radiálnych faktorov) možno vypočítať
korekciu zdrojovej funkcie a parametre rádiologického posunu lamiel. Viac informácií nájdete v
Príručke používateľa softvéru Physics Administration.

Režim Nespracované údaje pre Pencil Beam

26 Technická referenčná príručka Rev. 2.2 Fyzikálne princípy Brainlab



2.4.3 Zadávanie údajov profilov stroja pomocou šablón od spoločnosti Brainlab v
programe Excel (voliteľné)

Obmedzenia metódy pomocou programu Excel

Narozdiel od metódy Nespracované údaje má metóda programu Excel nasledujúce obmedzenia:
• Profily hĺbky dávky musia používať rovnaké koordináty hĺbky pre všetky veľkosti polí
• Diagonálne profily musia používať rovnaké koordináty polomeru pre všetky hĺbky
• Priečne profily musia používať rovnaké koordináty pre všetky hĺbky
• Diagonálne a priečne profily musí spracovať spoločnosť Brainlab

POZNÁMKA: Nie je možné používať obidve metódy naraz. Pri určitom MLC a energii musia byť
všetky údaje zozbierané pomocou metódy Nespracované údaje alebo pomocou metódy v
programe Excel. 

Prenos údajov

Pri použití šablón od spoločnosti Brainlab v programe Excel neexistuje žiadny priamy spôsob
kopírovania údajov do systému Physics Administration (režim Machine Profile). Presun údajov
lúča (napr. PDD/TMR, faktory rozptylu alebo radiálne faktory spracované a doručené oddelením
Fyzikálnych princípov Brainlab) zo šablóny v programe Excel do systému Physics
Administration (režim Machine Profile) si vyžaduje niekoľko krokov.
Údaje sa musia skopírovať do nového pracovného hárka v programe Excel a následne uložiť ako
textový súbor oddelený tabulátormi. Následne sa tieto údaje musia preniesť do pracovnej stanice
Brainlab (napr. pomocou mapovanej jednotky alebo jednotky USB), kde sa môžu otvoriť ako
textový súbor, skopírovať a následne vložiť do profilu stroja. Toto je potrebné urobiť pri každej
tabuľke obsahujúcej údaje lúča (napr. PDD/TMR, faktory rozptylu alebo radiálne faktory
spracované a doručené oddelením Fyzikálnych princípov Brainlab).

Pracovný tok

Obrázok 3  

Krok

1. Kopírovanie údajov do nového pracovného hárka v programe Excel:
• Označte celú tabuľku
• Vložte údaje do nového pracovného hárka v programe Excel

2.

Uložte pracovný hárok ako typ textového súboru (oddelený tabulátormi) (*.txt).

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
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Krok

3. Presuňte textový súbor oddelený tabulátormi do pracovnej stanice spoločnosti Brainlab.

4. Pomocou textového editora Notepad otvorte textový súbor v pracovnej stanici Brainlab.

5. Označte všetky údaje v textovom súbore a skopírujte ich.

6. Vložte údaje do príslušnej tabuľky v systéme Physics Administration:

• Vyberte „prázdna schránka“ v ľavom hornom rohu tabuľky.

• Vyberte Paste z rozbaľovacej ponuky Edit (alebo použite kombináciu tlačidiel Ctrl +
V).

Zadávanie údajov profilov stroja pomocou šablón od spoločnosti Brainlab v programe Excel (voliteľné)
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3 PENCIL BEAM:
ALGORITMUS

3.1 Algoritmus dávky Pencil Beam

Základné informácie

Algoritmy Pencil Beam sú dobre fungujúce a uznávané metódy výpočtu rozloženia dávok v
rádioterapii.
V algoritme dávky Pencil Beam od spoločnosti Brainlab sú dopadajúce zväzky lúčov rozdelené na
množstvo tenkých lúčov. Pre každý lúč sa vykoná samostatná korekcia dĺžky rádiologickej dráhy,
aby sa upravila v prípade nehomogénnosti hustoty tkaniva, pričom sa zohľadňujú aj veľmi malé
nehomogénnosti štruktúry. Rýchla Fourierova transformácia (Fast Fourier Transformation (FFT))
sa používa na konvolúciu jadra lúča s distribúciou fluencie lúča. Algoritmus využíva rýchle
sledovanie lúčov a výpočty adaptívnej mriežky, ktoré znižujú počet potrebných výpočtov dávok.
Vďaka týmto optimalizáciám možno rozloženie 2D a 3D dávky vypočítať v rámci milisekúnd.
Algoritmus dávky Pencil Beam od spoločnosti Brainlab je vytvorený na základe publikácií Mohan
et al. (1985, 1986 a 1987). Je zavedený tak, aby fungoval pri vyšetrení konformným lúčom,
konformným oblúkom, IMRT a VMAT. Táto kapitola popisuje algoritmus dávky, ktorý je použitý v
plánovacom softvéri od spoločnosti Brainlab pre rôzne moduly vyšetrení.

Monoenergetický Pencil Beam (MPB)

V nasledujúcom texte sa definícia „monoenergetický Pencil Beam“ používa pre rovnobežný
monoenergetický fotónový lúč s energiou E a infinitezimálnym prierezom. Dopadom Pencil Beam
na homogénny vodný model, ktorý je umiestnený kolmo k povrchu, sa vytvára rozloženie dávky. Z
predpokladu lineárneho zoslabenia fluencie fotónov vo vode je počet prvých zrážok v objemovej
jednotke, ktoré nastávajú v hĺbke d pod hladinou vody daný nasledovne

NOF E( ) e
μwater E( ) d⋅–

μwater E( )⋅ ⋅
kde:

NOF E( ) Počet fotónov s energiou E v priemere nad otvoreným poľom. Radiálna zme-
na intenzity lúča je zahrnutá neskôr.

μwater E( ) Lineárny koeficient zoslabenia fotónov vo vode.

d Hĺbka pozorovacieho bodu vo vode.

Diferenciálny Pencil Beam (DPB)

Diferenciálny Pencil Beam (DPB) opisuje distribúciu dávky v porovnaní s prvou zrážkou
monoenergetického zväzku lúčov fotónov v omnoho väčšom homogénnom médiu. Distribúcia
dávky kPB, diff (E, lPQ, θPQ) je funkcia fotónovej energie E, vzdialenosti lPQ medzi bodom prvej
zrážky P a pozorovacím bodom Q, a polárneho uhla θ medzi dopadom Pencil Beam a smerom

PENCIL BEAM: ALGORITMUS
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rozptylu (pozri obrázok nižšie). Výpočet distribúcií dávky DPB sa vykonáva pomocou kódu Monte
Carlo pre rôzne fotónové energie medzi 100 keV a 50 MeV.
Pri výpočte sa berie do úvahy rozptyl sekundárnych fotónov a elektrónov až po určité prerušenie
energie.
Definícia diferenciálneho zväzku Pencil Beam:

Pencil Beam

P
Point of first collision

(0, 0, 0)

dp

lPQ

Q
kPB,diff(lPQ, θPQ, E)

θ

Obrázok 4  

Jadro zväzku Pencil Beam

Podľa DPB a počtu fotónov v hĺbke d je dávka monoenergetického Pencil Beam v bode Q daná
krivkovým integrálom v polonekonečnom vodnom modeli. Za predpokladu distribúcie energie
fotónového lúča závislej od urýchľovača NOF(E) možno vykonať integráciu všetkých energií, čím
sa stanoví polyenergetické jadro 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

Algoritmus dávky Pencil Beam
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Korekcia zdrojovej funkcie

Môže sa použiť voliteľná korekcia zdrojovej funkcie, ktorá opisuje vplyv konečnej veľkosti zdroja,
kolimátora a rozptylu homogenizačného filtra, zakrivenie koncov lamiel a iné účinky rozširujúce
polotieň.
Korekcia zdrojovej funkcie má Gaussovo rozdelenie s funkciou sigma šírky a amplitúdou v určitej
hĺbke. Sigma šírky a amplitúda sa môžu v systéme Physics Administration špecifikovať pre dve
hĺbky.
Hodnoty sigma a amplitúda sú pre všetky ostatné hĺbky lineárne interpolované.
Korekcia funkcie zdroja je zahrnutá do výpočtu dávky konvolúciou jadier Pencil Beam kPB, poly (x,
y, d) s Gaussovým rozdelením gSFC (x, y, d), kde amplitúda A(d) predstavuje zlomok Gaussovho
rozdelenia zvinutého s jadrom. 
Pre nastavenie korekcie funkcie zdroja a korekcie rádiologického poľa sa vyžadujú ďalšie
merania.

Korekcia rádiologického poľa

Korekcia rádiologického poľa povoľuje malé odchýlky rádiologického poľa spôsobené
nastaveniami medzery a dizajnom MLC (oblý koniec lamiel a spoj na pero a drážku), ktoré sa
majú opraviť s ohľadom na nominálnu veľkosť poľa definovanú MLC.
• V smere lamely možno v systéme Physics Administration stanoviť posun pomocou hodnoty

Leaf Shift Static v časti Radiologic Field.
• Kolmo na smer lamely možno požadovaný posun stanoviť v systéme Physics Administration

pomocou hodnoty Tongue and Groove Size v časti Radiologic Field.

Ekvivalentná veľkosť poľa

Ekvivalentná veľkosť štvorcového poľa MLC sa rovná druhej odmocnine oblasti poľa MLC pri
zohľadnení korekcií rádiologického poľa (pozri predchádzajúcu časť, ako aj str. 63).
Ekvivalentná veľkosť štvorcového poľa pre čeľuste sa vypočíta pomocou vzorca plochy a obvodu
(pozri Sterling et al., 1964 v časti všeobecné referencie v bibliografii).

Idealizovaná distribúcia dávky (IDD)

Idealizovaná distribúcia dávky (IDD) pre kolimátor ľubovoľného tvaru je dvojrozmerná konvolúcia
polyenergetického jadra Pencil Beam s fotónovou fluenciou. Opisuje rozdelenie dávky fotónových
lúčov v homogénnom vodnom modeli a stanovuje sa ako

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

Fluencia fotónov je izocentrická rovina kolmá na centrálny lúč v hĺbke d stanovená podľa

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

kde φ0(x,y) je matica fluencie v izocentrickej rovine, keďže tvar kolimátora má hodnotu 1 pre
otvorené polia a 0 pre zatvorené polia. Zlomkové hodnoty sa používajú, ak voxel matice čiastočne
prekrývajú niektoré lamely (pozri obrázok nižšie). RFS(r,d) je radiálny faktor udávajúci fluenciu
fotónov pri nasledujúcej vzdialenosti od centrálneho lúča v hĺbke d v modeli:

r x2 y2+=

PENCIL BEAM: ALGORITMUS
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Matica fluencie

Obrázok 5  

Matica fluencie (zobrazená vyššie) zobrazuje obrys cieľového objemu z beam’s eye view.
Zlomkové hodnoty sa používajú, ak sú voxely matice čiastočne prekryté lamelami.

Celková dávka

Pre výpočet celkovej dávky tvarovaného lúča na mieste v tkanive sa používa nasledujúci vzorec

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

TPR lrad cd coll,,( )
SSDcal dcal+

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

2

IDD xSID ySID lrad, ,( )

⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅

=

kde:

MU Monitorovacie jednotky použité lineárnym urýchľovačom.

NLOut

Nominálny výkon lineárneho urýchľovača udávajúci pomer medzi absolút-
nou dávkou nameranou vo vodnom modeli pre otvorené pole (kalibračná
veľkosť poľa) v kalibračnej hĺbke dcal, vydelený množstvom použitých mo-
nitorovacích jednotiek (MU).

cjaw
Veľkosť ekvivalentného štvorcového poľa pre čeľuste sa vypočíta pomo-
cou vzorca plochy a obvodu (pozri Sterling et al., 1964 v časti všeobecné
referencie v bibliografii).

cmlc
Veľkosť ekvivalentného štvorcového poľa MLC vypočítaná ako druhá od-
mocnina oblasti poľa MLC pri zohľadnení korekcií rádiologického poľa.

lrad
Dĺžka (hĺbka) rádiologickej dráhy lúča od povrchu tkaniva k pozorovacie-
mu bodu, upravená vzhľadom na nehomogénnosť hustoty tkaniva.

SSD Vzdialenosť stredového lúča od zdroja k povrchu.

SID Vzdialenosť od zdroja k izocentru.

d Hĺbka pozorovacieho bodu v tkanive.

dcal Hĺbka bodu, v ktorom sa merajú NLOut a faktory rozptylu.

Algoritmus dávky Pencil Beam
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St(cmlc,cjaw) Faktor celkového rozptylu opisujúci relatívny faktor výkonu pre štvorcové
pole MLC a čeľustí.

TPR (lrad,cd,coll) Pomer modelu tkaniva stanovený ako dávka v určitom mieste modelu vy-
delená dávkou v rovnakom mieste pri pevnej kalibračnej hĺbke, dcal.

cd c SSD d+
SSD

--------------------⋅

IDD(xSID, ySID, Irad)
xSID

Idealizovaná distribúcia dávky v hĺbke Irad s

x SID
SSD d+
--------------------⋅

analogicky pre y.

Definícia súradníc a parametrov

XSID, YSID

lrad

SID

Air

dcal

Pcal

SSD

Source

Tissue

d

(x, y, d)

Obrázok 6  

Konvolúcia medzi jadrami Pencil Beam a zobrazením fluencie fotónov predpokladá, že jadrá
Pencil Beam sú invariantom priameho posunu v smere x a y, čo znamená, že sa predpokladá
homogénne médium. Pri dávkach, ktoré sa počítajú vedľa nehomogénnych častí tento predpoklad
nemusí platiť a výpočet môže byť nesprávny.
V prípade nehomogénnych oblastí, ktorými lúč prechádza, sa vypočíta správna dĺžka dráhy a
algoritmus vypočíta správne hodnoty, ak je vzdialenosť k heterogénnosti dostatočne veľká na
obnovenie rovnováhy.

Radiálne faktory (RFS)

Radiálne faktory sú relatívne rozdelenia dávky pozdĺž radiálneho smeru centrálnej osi lúča

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

a radiálnej symetrickej dávky

D r d SSD, ,( ) D x y d SSD, , ,( )=
kde radiálna vzdialenosť k centrálnemu lúču je:

PENCIL BEAM: ALGORITMUS
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r x2 y2+=
Ostatné parametre sú popísané vyššie.

Kalibrácia monitorovacích jednotiek

Monitorovacie jednotky (MU) sú merné jednotky slúžiace na stanovenie množstva dávky vydanej
lineárnym urýchľovačom. Tieto jednotky sú kalibrované pre dávku absorbovanú vo vode v
jednotkách Gray. Zvyčajne sa to vykonáva s použitím vodného modelu za referenčných
podmienok v štandardnej hĺbke, dcal, vzdialenosti od zdroja k povrchu, SSDcal a pri štandardnej
veľkosti poľa (zvyčajne 100 x 100 mm²), ktoré udávajú nominálny výkon lineárneho urýchľovača:

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

Faktor celkového rozptylu (St)

Faktory celkového rozptylu (St) opisujú relatívny výkon dávky lineárneho urýchľovača v
kalibračnom bode vo vode pre rôzne veľkosti čeľustí a MLC. St zodpovedá rozptylu hlavice a
modelu. Je dôležité, aby boli faktory celkového rozptylu St merané pri kalibračnom nastavení,
ktoré je stanovené vyššie (SSDcal, dcal).
Meranie faktorov celkového rozptylu prebieha na centrálnej osi lúča v hĺbke modelu dcal pre
rozličné kombinácie rôznych veľkostí štvorcového poľa čeľustí a MLC. Odporúčané veľkosti
závisia od typu MLC, pre ktorý sa merania vykonávajú. Pri stanovení faktorov rozptylu sa dávky
musia merať v rovnakej hĺbke dcal a pri rovnakej SSDcal, pri akých sa meria nominálny výkon
lineárneho urýchľovača. Normalizácia faktoru rozptylu St sa vykonáva vzhľadom na dávku
nameranú pre určitú normalizovanú veľkosť poľa (zvyčajne sa pre čeľuste a MLC používa veľkosť
poľa 100 x 100 mm²).

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

kde:

cmlc Veľkosť otvoru štvorcového poľa MLC.

cjaw Veľkosť otvoru štvorcového poľa čeľustí.

ccal Veľkosť kalibračného poľa.

dcal
Hĺbka v modeli, v ktorej sa vykonávajú kalibračné merania faktorov rozptylu a no-
minálneho výkonu lineárneho urýchľovača.

SSDcal Vzdialenosť od zdroja k povrchu pre kalibráciu.

Pomer modelu tkaniva (TPR)

TPR vytvára ďalší prístup ako charakterizovať hĺbku vzájomného pôsobenia ožarovania. V
porovnaní s percentuálnou hĺbkou dávky (PDD) TPR odráža praktickejšiu situáciu, kedy sa SSD
mení, zatiaľ čo vzdialenosť zdroja od detektora (SDD) sa nemení. Ukázalo sa, [Khan] že TPR je
vlastne nezávislý od SSD, keďže možno predpokladať, že prínos zlomkového rozptylu k hĺbke
dávky v bode merania je len funkciou veľkosti poľa v bode merania a hĺbky bodu merania v
tkanive.
Pre kalibráciu algoritmu Pencil Beam sa TPR meria pri rozdielnych SSD pomocou vodného
modelu pre rôzne (ak je to možné, štvorcové) veľkosti poľa a pevnú vzdialenosť od zdroja k
detektoru (SDD).
TPR možno tiež vypočítať z distribúcie percentuálnej hĺbky dávky (PDD), ktorá sa meria pri
nemennej SSD, pričom sa detektor pohybuje pozdĺž osi centrálneho lúča. Potrebná premena je
založená na nasledujúcej rovnici [Khan].

Algoritmus dávky Pencil Beam
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TPR d c, d( )
PDD d c SSDcal, ,( )

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

SSDcal d+( )2

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

Sp cdcal
( )

Sp cd( )
--------------------⋅ ⋅=

pomocou veľkosti poľa kolimátora c pri SSD, veľkosti poľa kolimátora cd v hĺbke d

cd c
SSDcal d+( )

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

a veľkosti poľa kolimátora cdcal v kalibračnej hĺbke dcal

cdcal
c

SSDcal dcal+( )
SSDcal

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

Za predpokladu, že

Sp cdcal
( ) Sp cd( )=≈

premena sa zníži na

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

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

SSDcal d+( )2

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

Chyba vytvorená týmto predpokladom sa bude zväčšovať pri zvyšovaní hĺbky a zmenšovaní
veľkosti poľa.
POZNÁMKA: Pomer modelu tkaniva sa rovná pomeru maxima tkaniva, ak sa kalibračná hĺbka
rovná maximálnej hĺbke (dcal = dmax). 

Korekcia dĺžky rádiologickej dráhy (RPL)

Korekcia dĺžky dráhy je pre algoritmus Pencil Beam štandardne aktivovaná. Na výpočet dĺžky
rádiologickej dráhy používa algoritmus sledovanie lúčov pozdĺž lúča prechádzajúceho od zdroja k
pozorovaciemu bodu. Opravuje nehomogénnosť tkaniva a vychádza z Hounsfieldových jednotiek
pre CT. Preto závisí od správnej kalibrácie CT skenera, ktorý sa používa na snímkovanie
pacientov.
POZNÁMKA: Všetky oblasti mimo vonkajšieho obrysu sa považujú za vzduch a nevykonáva sa
žiadny výpočet hĺbky, a to nezávisle od nastavenia korekcie heterogénnosti tkaniva. 

Konverzia CT čísel (HU) na hustotu elektrónov sa považuje za lineárnu v rozsahu od -1 000
(hustota elektrónov = 0,0) až do 47 (hustota elektrónov = 1,0). Nad touto hodnotou sa tiež
považuje za lineárnu, ale s iným spádom. Podľa Schneidera 1996 sa používa nasledujúci
prednastavený vzťah:

ρe HU 1000+( ) 1000⁄ 1000– HU 47≤ ≤=

ρe HU 1827.15( ) 1.0213⁄ HU 47>= +

Ak je to potrebné, tento prednastavený vzťah možno meniť podľa potreby pomocou softvéru
Physics Administration. Pri výpočtoch RPL sa sleduje dráha priameho lúča od zdroja až po bod
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stanovený vnútri snímky pacienta. Vzdialenosť naprieč každým voxelom v dráhe lúča je meraná
hustotou elektrónov daného voxelu. Súhrn všetkých opravených vzdialeností cez voxely vytvára
dĺžku rádiologickej dráhy do bodu, pre ktorý sa dávka počíta.

Výpočet dávky adaptívnej mriežky

Pre výpočet rozložení dávky na dvojrozmerných snímkach (t. j. zobrazenia rezu) alebo na
trojrozmerných súboroch (t. j. DVH) sa používa algoritmus adaptívnej mriežky. Algoritmus vie
nesmierne zrýchliť výpočet dávky, pretože využíva skutočnosť, že rozlíšenie pixelov alebo voxelov
je kvalitnejšie ako rozlíšenie lokálnych zmien v rozložení dávky. Veľkosť mriežky je lokálne
prispôsobená tak, aby sa dosiahla preddefinovaná presnosť rozloženia dávky.
Algoritmus adaptívnej mriežky najskôr vypočíta hodnoty dávky na hrubej mriežke pomocou
algoritmu dávky Pencil Beam. Tam, kde možno hodnoty dávky v okolí bodu adaptívnej mriežky
približne opísať interpoláciou, sú prostredné hodnoty dávky medzi bodmi adaptívnej mriežky
interpolované. V druhom prípade je veľkosť krokov v bodoch adaptívnej mriežky lokálne znížená.
Hodnoty dávky sa vypočítajú priamo na bodoch novej mriežky pomocou algoritmu dávky. Tento
postup sa rekurzívne opakuje, kým sa nedosiahne požadovaná presnosť.
V dôsledku toho je adaptívna mriežka zvyčajne hrubá v oblastiach s plynulým rozložením dávky a
jemná v oblastiach, kde je rozloženie dávky nehomogénne (t. j. v blízkosti oblasti polotieňa lúča
alebo v blízkosti nehomogénnosti tkaniva).

Algoritmus dávky Pencil Beam
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3.1.1 Pencil Beam pre dynamický konformný oblúk

Výpočet dávky

Dynamické oblúky sú znázornené ako počet N kontrolných bodov medzi uhlom začiatku a
zastavenia. Každý kontrolný bod má vlastný tvar MLC a čeľuste. Pre každý zo segmentov oblúka
N - 1 sa výpočet dávky odvíja od toho, či je pre ne vytvorený jeden alebo viac lúčov segmentu.
Lúče segmentu sú rovnomerne rozložené v segmente oblúka (napr. v strede medzi dvomi
kontrolnými bodmi, ak je pre každý segment oblúka vytvorený jeden lúč segmentu).
Ak je pre každý segment oblúka vytvorený jediný lúč segmentu, používa sa fluencia vypočítaná z
plynulého pohybu lamiel medzi dvomi kontrolnými bodmi pred segmentom oblúka a po ňom. Ak je
pre každý segment oblúka vytvorený viac ako jeden lúč segmentu, pozície MLC a čeľuste sú
lineárne interpolované medzi dvomi kontrolnými bodmi pred segmentom oblúka a po ňom.
Dávka vydaná oblúkom na ľubovoľný bod je daná súčtom všetkých lúčov segmentu oblúka.

Varovanie
Pri výpočte sa predpokladá, že výpočet rýchlosti nosnej konštrukcie a dávky Pencil Beam
pre vyšetrenia oblúkom sa vykonáva na mriežke diskrétneho uhla nosnej konštrukcie s
konečnou veľkosťou krokov oblúka (v stupňoch). Preto môže byť vypočítaná dávka
nepresná a dôrazne sa odporúča vykonať overenie každého plánu vyšetrenia oblúkom na
modeli.

PENCIL BEAM: ALGORITMUS
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3.2 Obmedzenia algoritmu Pencil Beam
3.2.1 Extrapolácia mimo rozsahu nameraných hodnôt

Základné informácie

Algoritmus dávky Pencil Beam používa na výpočet dávky tabuľkové namerané hodnoty. Hoci sa
použitie týchto algoritmov mimo rozsahu nameraných hodnôt neodporúča, algoritmus používa
extrapolácie opísané v nasledujúcej tabuľke. Musíte si uvedomiť, že extrapolované hodnoty
neodrážajú realitu s rovnakou presnosťou, ako je to zvyčajne v prípade algoritmu dávky.

Varovanie
Ak sa algoritmus dávky používa s parametrami mimo nameraných a tabuľkových hodnôt,
presnosť vypočítanej dávky nemožno zaručiť. Musíte zabezpečiť, aby v nameraných
údajoch lúča pre vyšetrenie pacienta boli zahrnuté všetky potrebné parametre, najmä
veľkosť poľa, hĺbka a vzdialenosť od osi.

Merané hodnoty

Hĺbka dávky

Hĺbka < Minimálna hĺbka Konštantná extrapolácia PDD/TPR (min. hĺbka)

Hĺbka > Maximálna hĺbka

Body exponenciálnej extrapolácie na určenie exponenciálnej
funkcie: maximálna hĺbka, stredná hĺbka (hĺbka približne v
strede medzi hĺbkou maximálnej dávky a maximálnou hĺb-
kou)

Veľkosť poľa < Minimálna veľkosť
poľa Konštantná extrapolácia PDD/TPR (min. veľkosť poľa)

Veľkosť poľa > Maximálna veľ-
kosť poľa Konštantná extrapolácia PDD/TPR (max. veľkosť poľa)

Rozptyl

Veľkosť MLC < Minimálna veľ-
kosť MLC Logaritmická extrapolácia rozptylu

Veľkosť MLC > Maximálna veľ-
kosť MLC Konštantná extrapolácia rozptylu (max. veľkosť MLC)

Veľkosť čeľuste < Minimálna veľ-
kosť čeľuste Logaritmická extrapolácia rozptylu

Veľkosť čeľuste > Maximálna veľ-
kosť čeľuste Konštantná extrapolácia rozptylu (max. veľkosť čeľuste)

RFS

Hĺbka < Minimálna hĺbka Konštantná extrapolácia RFS (min. hĺbka)

Hĺbka > Maximálna hĺbka Konštantná extrapolácia RFS (max. hĺbka)

Polomer < Minimálny polomer Konštantná extrapolácia RFS (min. polomer)

Polomer > Maximálny polomer Konštantná extrapolácia RFS (max. polomer)

Obmedzenia algoritmu Pencil Beam
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3.2.2 Iné obmedzenia

Obmedzenia Pencil Beam

Algoritmus dávky Pencil Beam nerozlišuje polotieň MLC a čeľustí. Preto môže byť pokles dávky
pre Elekta MLC s pohybom „guard leaf“ (napr. Agility) v smere y mierne nepresný.

Varovanie
Ak sa algoritmus Pencil Beam používa pri výpočte dávky v blízkosti nehomogénnych
oblastí, akými sú pľúca alebo kostné tkanivo, alebo v blízkosti hranice tkaniva (v rozsahu
niekoľkých centimetrov), vypočítaná dávka sa môže líšiť od skutočne poskytnutej dávky o
viac ako 10 %.

Varovanie
V závislosti od typu MLC, algoritmus Pencil Beam používa jadrá určitého rozlíšenia, ktoré
definujú celkové rozlíšenie výpočtu dávky kolmo na os lúča. V prípade malých štruktúr v
kombinácii s nedostatočnou veľkosťou mriežky jadra môže byť výpočet dávky Pencil
Beam príliš hrubý, aby bolo možné identifikovať každý detail rozloženia poskytnutej dávky.

Varovanie
Všeobecné obmedzenia výpočtu dávky pre malé liečebné polia sú zhrnuté v str. 153.
Ignorovanie týchto obmedzení môže spôsobiť odchýlky vypočítanej dávky od skutočne
poskytnutej dávky o viac ako 10 %.

Obmedzenia polí malých rozmerov

Algoritmus Pencil Beam môže byť v prípade veľmi malých polí obmedzený kvôli vplyvu veľkosti a
tvaru elektrónového bodu na cieli brzdného žiarenia (Bremsstrahlung). Z tohto dôvodu v prípade
polí menších ako 10 mm ekvivalentnej veľkosti štvorcového poľa odporúčame použiť Monte Carlo
namiesto Pencil Beam na výpočet dávky.

PENCIL BEAM: ALGORITMUS
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4 PENCIL BEAM: MERANIE
VŠEOBECNÝCH ÚDAJOV
LÚČA

4.1 Úvod

Účel tejto kapitoly

Táto kapitola opisuje techniky merania odporúčané na získanie údajov lúča, ktoré sú potrebné pre
výpočet dávky s použitím algoritmu Pencil Beam od spoločnosti Brainlab.
Okrem všeobecných pokynov táto kapitola obsahuje špecifické informácie, akými sú veľkosti polí
MLC a čeľustí, ktoré sa majú pri meraniach používať.

Spustenie lineárneho urýchľovača

Pred začatím spúšťania lineárneho urýchľovača by ste sa mali oboznámiť s národnými alebo
medzinárodnými odporúčaniami pre spúšťanie lineárneho urýchľovača (napr. AAPM TG-106
Report).
Táto správa poskytuje usmernenia a odporúčania pre správny výber modelov a detektorov,
nastavenie modelu pre získanie údajov snímkovania a iných údajov, postupy pre získanie
špecifických parametrov fotónového a elektrónového lúča a metódy na zmenšenie chýb pri
meraní (< 1 %), ako aj spracovanie údajov lúča a konvolúciu veľkosti detektora pre stanovenie
presných profilov. Postupy opísané v tejto správe pomôžu kvalifikovaným lekárskym fyzikom pri
meraní kompletného súboru údajov lúča alebo pri overovaní podskupiny údajov pred prvým
použitím, alebo pri pravidelných meraniach na zabezpečenie kvality (Das et al. 2008).

Definície a skratky

Termín Vysvetlenie

MLC Multileaf Collimator (Viaclamelový kolimátor)

NLOut Nominal Linac Output (Nominálny výkon lineárneho urýchľova-
ča)

PDD Percentage Depth Dose (Percentuálna hĺbka dávky)

RFS Radial Factors (Radiálne faktory)

SFC Source Function Correction (Korekcia zdrojovej funkcie)

SID Source-Isocenter Distance (Vzdialenosť od zdroja k izocentru)
(1 000 mm)

SSD Source-surface Distance (Vzdialenosť od zdroja k povrchu)
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Termín Vysvetlenie

TPR

Tissue Phantom Ratio (Pomer modelu tkaniva)
POZNÁMKA: V závislosti od kalibračnej hĺbky dcal môžu byť
údaje hĺbky dávky v skutočnosti TMR (Pomer maxima tkaniva;
dcal = dmax). 

Presnosť merania

Merania špecifikované v tejto príručke používateľa sú dostatočné na dosiahnutie stanovenej
presnosti pre algoritmy dávky od spoločnosti Brainlab. Ak si želáte zvýšiť presnosť výpočtu dávky,
vykonajte tieto merania s mimoriadnou pozornosťou, opakujte ich, vyberte najlepšie výsledky
(napr. najnižší šum) a spriemerujte ich. Menší ako odporúčaný nárast veľkosti poľa, hĺbky alebo
radiálneho smeru, aj keď nie je zakázaný, nemá značný vplyv na zvýšenie presnosti dávky.
Pre dosiahnutie presných výsledkov musíte lineárny urýchľovač a motorizovanú nádrž s vodou
nastaviť s mimoriadnou opatrnosťou. Centrálna os lúča musí byť presne kolmo, t. j. ortogonálne, k
povrchu vody. Smer pohybu detektora musí byť v každom prípade presne zarovnaný s vodnou
hladinou a s centrálou osou lúča.
Pamätajte na to, že citlivosť detektora môže závisieť od jeho orientácie. Dodržiavajte špecifikácie
a odporúčania výrobcu vašich dozimetrických zariadení.
Z dôvodu vysokého sklonu lúčov bez homogenizačného filtra (nevyrovnané) sa na merania dávky
neodporúča používať ionizačné komory s objemom dutiny väčším ako 0,125 cm3 (napr. komory
Farmer s objemom 0,6 cm3).

Varovanie
Presnosť všetkých algoritmov dávky od spoločnosti Brainlab priamo závisí od presnosti a
rozsahu meraní údajov lúča. Je potrebné zaistiť, aby meranie údajov lúča pokrylo rozsah
veľkostí poľa a hĺbok, ktoré sa budú používať pri následnom plánovaní liečby. Týka sa to
najmä meraní faktorov rozptylu, radiálnych profilov a hĺbky dávky.

Korekcia údajov

Povoľuje sa obmedzená korekcia údajov s cieľom odstrániť drobné chyby, ktoré vznikli pri
získavaní nameraných údajov. Takéto korekcie sa však musia vykonávať opatrne. Je vždy lepšie
vyhnúť sa korekciám nameraním údajov, ktoré nie je potrebné upravovať.

Overenie profilu lúča

Nemocničný fyzik je zodpovedný za správne overenie každého novovytvoreného alebo
upraveného profilu lúča (profilu stroja). To musí zahŕňať koncové testovanie každého variantu
liečby a podmienok liečby, ktoré sa majú používať klinicky. Pre účely zabezpečenia kvality by ste
sa vždy mali oboznámiť s relevantnými národnými alebo medzinárodnými odporúčaniami (napr.
IAEA TRS-430).

Zodpovednosť

Keď sú namerané údaje odoslané do spoločnosti Brainlab, spoločnosť Brainlab nemá možnosť
overiť správnosť:
• údajov prijatých od používateľa
• údajov odoslaných späť používateľovi

Akákoľvek spätná väzba alebo odporúčania poskytnuté spoločnosťou Brainlab na základe
prijatých údajov závisí od správnosti dodaných údajov. Ak boli prijaté údaje spracované
spoločnosťou Brainlab a odoslané späť používateľovi, v žiadnom prípade to nezaručuje správnosť
odoslaných údajov. Používateľ je plne zodpovedný za overenie správnosti údajov prijatých od
spoločnosti Brainlab a tiež za overenie správnosti akejkoľvek spätnej väzby alebo odporúčaní
poskytnutých spoločnosťou Brainlab. Pred vyšetrením pacienta musí používateľ potvrdiť
bezpečnosť a účinnosť údajov prijatých od spoločnosti Brainlab. Skutočnosť, že spoločnosť

Úvod
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Brainlab spracovala určité údaje nemá vplyv na celkovú zodpovednosť používateľa za správnosť
konečného profilu lúča.
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4.1.1 Odporúčané zariadenia

Základné informácie

Nasledujúce zariadenia sú potrebné na vykonanie odporúčaných meraní. Niektoré položky sú
voliteľné a závisia od typu algoritmu dávky, lineárneho urýchľovača, kolimátora a variantu
vyšetrenia.

Zariadenie

Komponent Vysvetlenie

Motorizovaná
vodná nádrž

Nádrž by mala minimálne o 50 mm presahovať všetky štyri strany meranej
veľkosti poľa a hĺbky merania. Tiež by mala minimálne o 50 mm presahovať
maximálnu hĺbku merania. Pre štandardnú veľkosť poľa 400 x 400 mm² a hĺb-
ku do 350 mm je potrebný model s plochou základne viac ako 500 x 500 mm²
a hĺbkou vody minimálne 400 mm.

Kalibrovaná ko-
mora

Vyžaduje sa používať kalibrovanú valcovú ionizačnú komoru s objemom duti-
ny minimálne 0,125 cm3, nie však viac ako 0,6 cm3. Účinný bod merania sa
určí na základe platných medzinárodných dozimetrických štandardov (napr.
IAEA TRS-398) a príslušného odporúčania poskytovateľa detektora.

Ionizačná komo-
ra

Valcová ionizačná komora s objemom dutiny 0,125 cm3 alebo menším. Účin-
ný bod merania sa určí na základe platných medzinárodných dozimetrických
štandardov (napr. IAEA TRS-398) a príslušného odporúčania poskytovateľa
detektora.

Detektor s vyso-
kým rozlíšením

Vyžaduje sa veľmi malý detektor na merania profilov s vysokým rozlíšením a
dozimetriu malých polí. Spoločnosť Brainlab odporúča používať netienenú
stereotaktickú diódu alebo jednokryštálový diamantový detektor.

Plastový model
Model sa musí skladať z množstva plastových tabúľ s elektrónovou hustotou
ekvivalentnou elektrónovej hustote vody. Plastové modely sa nesmú používať
na účely referenčnej dozimetrie.

Rádiografický
film Zahŕňa to Kodak XV-2 alebo Kodak EDR-2 a zariadenie na spracovanie filmu.

Kalibrovaný sní-
mač filmu

Vyžaduje sa kalibrovaný snímač filmu pre filmovú dozimetriu a zabezpečenie
kvality (napr. DosimetryPRO od spoločnosti VIDAR).

Odporúčané zariadenia
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4.1.2 Všeobecné požiadavky na merania

Základné informácie

Všeobecné požiadavky na merania pre všetky energie MLC a lineárneho urýchľovača sú opísané
nižšie. Špecifické informácie pre konkrétne MLC sú uvedené na str. 65.

Minimálne požiadavky na merania

• Nominálny výkon lineárneho urýchľovača (NLOut) pre pole s veľkosťou 100 x 100 mm² alebo
pre najväčšiu možnú veľkosť poľa

• Únik pri otvorených a zavretých čeľustiach
• Profily hĺbky dávky (TPR/PDD) pre rôzne veľkosti poľa
• Faktory rozptylu (faktory výkonu) pre rôzne kombinácie veľkostí čeľustí a MLC
• Radiálne profily v diagonálnom smere pre otvorené polia v rôznych hĺbkach
• Merania priečneho profilu jedného poľa nastavenia pre nastavenie korekcie zdrojovej funkcie a

korekcie rádiologického poľa

Doplnkové merania

Pri zariadeniach s funkciou VMAT môže byť potrebné vykonať doplnkové merania dynamického
posunu lamiel.

Vstup údajov

Nemocničný fyzik je zodpovedný za zadanie nasledujúcich údajov do softvéru Physics
Administration:
• Nominálny výkon lineárneho urýchľovača v Gy/100 MU (pozri str. 46)
• Vzdialenosť od zdroja k povrchu (SSD), normalizačná hĺbka a normalizačná veľkosť poľa
• Hodnoty úniku v percentách
• Parametre pre korekciu zdrojovej funkcie a korekciu rádiologického poľa (poskytnuté

spoločnosťou Brainlab po spracovaní údajov od zákazníka)
• Tabuľka profilu hĺbky dávky
• Tabuľka faktorov rozptylu
• Tabuľka radiálnych faktorov (poskytnutá spoločnosťou Brainlab po spracovaní údajov od

zákazníka)
Ďalšie informácie nájdete v Príručke používateľa softvéru, Physics Administration.
Všetky údaje je tiež možné zadať do príslušnej šablóny v programe Excel, ktorú vám poskytne
spoločnosť Brainlab. Vyplnenú šablónu pošlite na radio.physics@brainlab.com.
POZNÁMKA: Nie je možné používať obidve metódy naraz. Pri určitom MLC a energii musia byť
všetky údaje zozbierané pomocou metódy Nespracované údaje alebo pomocou metódy v
programe Excel. 
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4.2 Absolútna kalibrácia lineárneho urýchľovača

Meranie nominálneho výkonu lineárneho urýchľovača

Algoritmy dávky vyžadujú zadať vzťah medzi monitorovacími jednotkami a dávkou absorbovanou
vo vode za referenčných podmienok pre určitú kvalitu lúča Q (pozri str. 155).
Tento vzťah je definovaný ako nominálny výkon lineárneho urýchľovača:

ccal dcal SSDcal,( , ) MU⁄NLOut = D

a udáva sa v Gy/100 MU s:
• Veľkosťou kalibračného poľa ccal
• Kalibračnou hĺbkou dcal
• Vzdialenosťou od zdroja k povrchu, ktorá sa používa pri kalibrácii SSDcal

Na základe nomenklatúry IAEA TRS-398 (V.12) je nominálny výkon lineárneho urýchľovača
definovaný ako:

w Q, MU⁄=NLOut D

s referenčnými podmienkami stanovenými v tabuľke 6.II v IAEA TRS-398 (V.12). Dávka
absorbovaná vo vode Dw,Q sa vypočíta z hodnoty na dozimetri MQ podľa rovnice 6.1 v dokumente
IAEA TRS-398 (V.12).

Nastavenie vodného modelu a komory

Obrázok 7  

• Na meranie nominálneho výkonu lineárneho urýchľovača musíte použiť príslušnú kalibrovanú
komoru (pozri str. 44).

• Vodná hladina je nastavená v hĺbke izocentra (SSD = SID), s účinným bodom aktívneho
objemu komory nastaveným v izocentre (pozícia nastavenia, hĺbka = 0 mm).

Absolútna kalibrácia lineárneho urýchľovača
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• Pre účely merania sa komora posúva kolmo nadol do hĺbky 100 mm.

Referenčné podmienky špecifické pre stroj

V závislosti od vášho hardvéru je možné, že referenčné podmienky nie sú k dispozícii. Ak vaša
kombinácia MLC/čeľustí nie je schopná vymedziť referenčné pole fref s veľkosťou 100 x 100 mm2,
použite veľkosť poľa najbližšiu k tejto referenčnej podmienke ako referenčné pole špecifické pre
stroj, fmsr (napr. m3 na lineárnom urýchľovači Varian: čeľuste sú zvyčajne obmedzené na pole s
veľkosťou 98 x 98 mm2, čím sa definuje vaša hodnota fmsr).
Dávka absorbovaná vo vode pre toto špecifické referenčné pole sa môže vypočítať pomocou
formalizmu v publikácii Alfonso et al. 2008, rovnica 1. Ak je špecifické referenčné pole stroja fmsr
veľmi blízke referenčnému poľu fref, potom sa faktor korekcie

k
fmsr fref,

Qmsr Q,

definovaný v rovnici 2 môže považovať za jednotku a rovnica 1 z publikácie Alfonso et al. 2008 sa
môže upraviť rovnicou 6.1 v dokumente IAEA TRS-398 (V.12).

Zadávanie výsledkov merania

Vzdialenosť od zdroja k povrchu (SSD), hĺbku merania, normalizačnú veľkosť poľa a nominálny
výkon lineárneho urýchľovača zadajte do softvéru Physics Administration v režime
Nespracované údaje alebo preneste tieto údaje do šablóny v programe Excel, ktorú vám
poskytla spoločnosť Brainlab a vyplnenú šablónu pošlite na radio.physics@brainlab.com.
Keď dostanete spracované výsledky od spoločnosti Brainlab, môžete ich priamo zadať do softvéru
Physics Administration v režime Machine Profile.
POZNÁMKA: SSD a hĺbka merania musia byť rovnaké ako príslušné parametre údajov rozptylu. 

Zabezpečenie presnosti

Aby ste získali presné meranie dávky absorbovanej do vody, musíte na údaje z dozimetra použiť
niekoľko korekcií, napr. kvalita lúča (energia lineárneho urýchľovača), tlak, teplota a polarita.
Musíte si prečítať dokumentáciu poskytnutú s vaším dozimetrickým zariadením a národné
štandardy platné vo vašej krajine.

Pracovný tok

Spoločnosť Brainlab odporúča postupovať podľa uznávaného kódexu postupov (napr. IAEA
TRS-398 alebo AAPM TG-51). Možno však použiť aj postup uvedený nižšie.

Krok

1. Nastavte motorizovanú vodnú nádrž s izocentrom na hladine vody (SSD = SID = 1
000 mm).

2. Nastavte účinný bod aktívneho objemu komory tak, aby sa zhodoval s izocentrom (hladi-
na vody) a označte túto hĺbku ako hĺbka nula (pozri str. 46).

3. Posuňte komoru do kalibračnej hĺbky dcal = 100 mm.

4. Nastavte veľkosť štvorcového poľa MLC a otvor čeľustí na 100 x 100 mm².
POZNÁMKA: Ak váš MLC nepodporuje pole s veľkosťou 100 x 100 mm², pozrite si poky-
ny špecifické pre váš MLC (pozri str. 65). 

5. Aplikujte 100 MU a zistite hodnotu na dozimetri udávanú v Gy (použite všetky potrebné
prepočty a korekcie; napr. typ komory, kvalita lúča, teplota, tlak, atď.).
Výsledky musia byť uvedené v Gy/100 MU.
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Krok

6. Pre zvýšenie presnosti odporúčame zopakovať toto meranie trikrát a použiť priemernú
hodnotu.

POZNÁMKA: Pre SSD a normalizovanú hĺbku sa môžu použiť aj iné hodnoty ako tie, ktoré sú
uvedené vyššie. Avšak: 

• Všetky merania NLOut, úniku, PDD, radiálnych faktorov (prístup PDD) a faktorov rozptylu sa
musia vykonávať s rovnakou SSD.

• Všetky merania NLOut, úniku a faktorov rozptylu sa musia vykonávať v rovnakej hĺbke.

Absolútna kalibrácia lineárneho urýchľovača
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4.3 Únik na pozadí

Meranie otvorených a zavretých čeľustí

Hodnoty úniku na pozadí definujú priemerný percentuálny únik žiarenia cez lamely a kombináciu
lamiel a čeľustí.

Nastavenie

• Nastavenie pre meranie úniku na pozadí je rovnaké ako nastavenie pre meranie nominálneho
výkonu lineárneho urýchľovača.

• Na meranie nominálneho výkonu lineárneho urýchľovača a úniku na pozadí sa musí použiť
rovnaká kalibrovaná komora. V taktom prípade môže nominálny výkon lineárneho urýchľovača
slúžiť ako referenčná hodnota pre určenie hodnoty úniku.

• Inak sa pre dosiahnutie tejto referenčnej hodnoty musí meranie nominálneho výkonu
lineárneho urýchľovača zopakovať s novou kalibračnou komorou.

Zadávanie výsledkov merania

Hodnoty úniku pri otvorených a zavretých čeľustiach zadajte do softvéru Physics Administration
v režime Raw Data alebo preneste tieto údaje do šablóny v programe Excel, ktorú vám poskytla
spoločnosť Brainlab a vyplnenú šablónu pošlite na radio.physics@brainlab.com.
Keď dostanete spracované výsledky od spoločnosti Brainlab, môžete ich priamo zadať do softvéru
Physics Administration v režime Machine Profile.

Pracovný tok

Krok

1. Nechajte primárne čeľuste otvorené na 100 x 100 mm2.

2. Asymetricky zatvorte lamely MLC.
• Medzera lamiel musí byť minimálne 50 mm od izocentra.
• Ak lineárny urýchľovač nepodporuje použitie čeľustí, medzera medzi zatvorenými la-

melami musí byť v maximálnej vzdialenosti od izocentra.

3. Aplikujte 100 MU a zistite hodnotu nameranú dozimetrom.

4. Asymetricky zatvorte primárne čeľuste.

5. Opakujte krok 3.

POZNÁMKA: Ak lineárny urýchľovač nepodporuje asymetrické nastavenia zavretých čeľustí,
komorou možno pohybovať horizontálne v smere x a y minimálne o 20 mm. V takom prípade musí
byť referenčná hodnota nameraná pri novom umiestnení s použitím štvorcového poľa otvoru
čeľustí a MLC s veľkosťou 100 x 100 mm². Ak lineárny urýchľovač nepodporuje použitie čeľustí,
únik medzi čeľusťami musí byť nastavený na nulu. 
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4.4 Profil hĺbky dávky

Meranie PDD a TPR

Na určenie profilu hĺbky dávky použite jednu z nasledujúcich dvoch možností:

Možnosť Vysvetlenie

PDD (percentuálna
hĺbka dávky)

Túto možnosť použite pre vodný model a pevné SSD. Hodnoty PDD sa
merajú vertikálnym nastavovaním komory pozdĺž osi lúča.

TPR (Pomer modelu
tkaniva)

Túto možnosť použite, ak je komora pevne upevnená v izocentre. Hod-
noty TPR sa merajú obmieňaním úrovne vody (hladiny vody).

V softvéri Physics Administration musíte špecifikovať, či sa vaše údaje zakladajú na TPR
(izocentrické nastavenie) alebo PDD (nastavenie pevnej SSD). Ďalšie informácie sú uvedené v
príslušnej príručke používateľa plánovacieho softvéru od spoločnosti Brainlab.

Nastavenie

① ②

Obrázok 8  

Č. Komponent

① Meranie PDD (nastavenie pevnej SSD)

② Meranie TPR (izocentrické nastavenie)

• PDD veľkých polí sa musia merať pomocou ionizačnej komory so stredným alebo veľkým
objemom (0,1 cm3 - 0,6 cm3), aby sa zabránilo efektu odchýlky energetickej odozvy (pozri časť
III.D.5 a obr. 1 v správe AAPM TG-106 Report (Das et al. 2008).

• Pre veľkosti poľa menšie alebo rovnajúce sa 30 mm, ktoré nie sú obsiahnuté v rozsahu
veľkostí poľa ionizačnej komory, použite príslušný detektor s vysokým rozlíšením (pozri str. 44).
V takom prípade sa musí vykonať aspoň jedno meranie s použitím obidvoch meracích
zariadení, aby bolo možné porovnať výsledky merania dosiahnuté pomocou izonizačnej
komory s tými, ktoré sa získali pomocou detektora s vysokým rozlíšením.

Pracovný tok merania TPR

Spoločnosť Brainlab neodporúča žiadny špecifický pracovný tok, ktorý sa má používať pri meraní
TPR, a preto môžete použiť pracovný tok, ktorý vyhovuje vašim klinickým potrebám.

Profil hĺbky dávky

50 Technická referenčná príručka Rev. 2.2 Fyzikálne princípy Brainlab



Zadávanie výsledkov merania

Krivky hĺbky dávky zadajte do softvéru Physics Administration v režime Raw Data alebo
preneste tieto údaje do šablóny v programe Excel, ktorú vám poskytla spoločnosť Brainlab a
vyplnenú šablónu pošlite na radio.physics@brainlab.com.
Keď dostanete spracované výsledky od spoločnosti Brainlab, môžete ich priamo zadať do softvéru
Physics Administration v režime Machine Profile.
Musíte tiež špecifikovať, či sa vaše údaje zakladajú na TPR (izocentrické nastavenie) alebo PDD
(nastavenie pevnej SSD).

Zabezpečenie presnosti

Aby ste predišli vzniku chýb v dôsledku zakrivenia vodnej hladiny (kapilárne účinky), pohybujte
komorou smerom nahor.
Dbajte na to, aby ste meranie vykonali do hĺbky, ktorá sa rovná alebo je väčšia ako maximálna
hĺbka požadovaná vnútri tela pacienta.
• Pri kraniálnych liečbach môže stačiť 250 mm.
• Pri extrakraniálnych liečbach je nutné pokryť rozsah 400 mm alebo viac.

V závislosti od svetlej výšky vášho lineárneho urýchľovača možno nebude možné zmerať TPR až
do hĺbky 300 mm alebo 350 mm. Ak sú tieto hĺbky potrebné, musíte zmerať PDD.
POZNÁMKA: Hodnoty TPR/PDD možno ľubovoľne normalizovať, keďže ich ovláda algoritmus
dávky. 

POZNÁMKA: Zabezpečte, aby boli medzery medzi zavretými lamelami umiestnené za primárnymi
čeľusťami alebo v pozícii mimo otvoreného štvorcového poľa MLC. 

Pracovný tok merania PDD

Krok

1. Vodný model nastavte rovnakým spôsobom ako pri meraní nominálneho výkonu lineárne-
ho urýchľovača (pozri str. 46):
• SSD = SID = 1 000 mm
• Izocentrum je na hladine vody (hĺbka = 0 mm)
• Účinný bod merania je v izocentre

2. Pohybom čeľustí a lamiel MLC vytvárajte pre každé meranie rôzne štvorcové polia.
Požadované veľkosti polí MLC a čeľustí sú uvedené na str. 65.

3. Použite softvér vodného modelu na zmeranie hĺbok od 0 až po želanú hĺbku.
Pre hĺbku 0 - 50 mm použite veľkosť krokov 1 mm. Pre väčšie hĺbky sa môže použiť veľ-
kosť krokov 1 mm alebo 5 mm.
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4.5 Faktory rozptylu (výstupné faktory)

Meranie faktoru rozptylu

Faktory rozptylu poskytujú informácie súvisiace s nominálnym výkonom lineárneho urýchľovača.
Možno ich zadať do softvéru Physics Administration a ľubovoľne normalizovať, keďže sú
ovládané algoritmom dávky.

Metóda Daisy-Chain

Spoločnosť Brainlab odporúča postupovať podľa metódy Daisy-chain a na prechod medzi
detektorom s vysokým rozlíšením pre malé polia a ionizujúcou komorou použiť strednú veľkosť
poľa (napr. 30 x 30 mm²).

Použitie vzorovej matice

• Sivé polia v tabuľkách vzorových matíc, ktoré sú uvedené od str. 65 sa musia namerať vo
všetkých prípadoch.

• Biele polia predstavujú kombinácie MLC a čeľustí, ktoré sa neodporúča používať so softvérom
na plánovanie rádioterapeutického vyšetrenia od spoločnosti Brainlab.

• Preto nie je potrebné merať tieto väčšie polia MLC. Namiesto toho stačí zadať poslednú
nameranú povinnú hodnotu, napr. v prípade nastavenia čeľustí na 60 x 60 mm² môžete použiť
hodnotu nameranú pre pole MLC s veľkosťou 60 x 60 mm² (0,8710 na str. 87).

• Pri MLC Elekta Agility sa musia faktory rozptylu zmerať aj pre určité veľkosti poľa MLC, ktoré
sú väčšie ako príslušná veľkosť poľa čeľustí (pozri vzorovú maticu na str. 72). Vyžaduje sa to
pre správne znázornenie „guard leaves“ počas výpočtu dávky Pencil Beam.

Zadávanie výsledkov merania

Vyplnenú maticu faktorov rozptylu zadajte do softvéru Physics Administration v režime Raw
Data alebo preneste tieto údaje do šablóny v programe Excel, ktorú vám poskytla spoločnosť
Brainlab a vyplnenú šablónu pošlite na radio.physics@brainlab.com.
Keď dostanete spracované výsledky od spoločnosti Brainlab, môžete ich priamo zadať do softvéru
Physics Administration v režime Machine Profile.
POZNÁMKA: V matici nesmú zostať žiadne nulové hodnoty. 

Zabezpečenie presnosti

• Aby ste zabezpečili presnosť meraní, pozrite str. 21.
• Polia zmerajte presne podľa pokynov.
• Zabezpečte, aby boli medzery medzi zavretými lamelami umiestnené za primárnymi čeľusťami

alebo v pozícii mimo otvoreného štvorcového poľa MLC.
• Pre každú veľkosť poľa čeľustí musí byť rozsah veľkosti poľa MLC väčší alebo rovnaký ako

veľkosť poľa čeľustí.

Pracovný tok

Krok

1. Nastavte motorizovanú vodnú nádrž s izocentrom na hladine vody (SSD = SID = 1
000 mm).

2. Nastavte účinný bod aktívneho objemu komory tak, aby sa zhodoval s izocentrom (hladi-
na vody) a označte túto hĺbku ako hĺbka nula (pozri str. 46).

3. Posuňte komoru do kalibračnej hĺbky dcal = 100 mm.

Faktory rozptylu (výstupné faktory)
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Krok

4. Zmerajte faktory rozptylu pre maticu kombinácií štvorcových polí MLC a čeľustí (pozri str.
87).

Požadované veľkosti polí MLC a čeľustí sú uvedené na str. 65.
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4.6 Diagonálne radiálne profily

Meranie radiálneho faktoru a radiálneho profilu

Radiálne faktory sú funkcie dávky, ktoré v rôznych hĺbkach horizontálne prechádzajú cez os lúča.
Ich účelom je upraviť odchýlky otvoreného lúča od osi.
Ak nie je možné odpojiť MLC z hlavice nosnej konštrukcie, radiálne faktory nemožno merať
priamo. V takom prípade sa radiálne faktory musia merať diagonálne k poľu čeľustí, aby sa
zohľadnil pokles dávky spôsobený obmedzenou veľkosťou poľa.

Obrázok 9  

Radiálne profily merané diagonálne (na zníženie hraničných účinkov) obsahujú požadované
informácie, musia sa však pomocou softvéru Physics Administration v režime Nespracované
údaje prepočítať na radiálne faktory alebo, ak sa používajú šablóny programu Excel,
prekonvertujú sa v centrále spoločnosti Brainlab. Merania radiálnych profilov nemožno zadávať
priamo do systému Physics Administration v režime Machine Profile.

Diagonálne radiálne profily
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Nastavenie

Radiálne faktory/profily možno merať s použitím prístupu podobného tomu, ktorý sa používa pri
meraniach TPR a PDD.
Technika Beam’s Eye View na meranie smeru radiálnych profilov:

Obrázok 10  

• Možno pri tom použiť rovnaké nastavenie vodného modelu, aké sa používa pri meraniach
TPR/PDD (pozri str. 50).

• Zabezpečte, aby sa detektor pohyboval diagonálne od rohu k rohu. Pre MLC s maximálnou
veľkosťou poľa, ktoré nie je štvorcové, môže byť uhol pohybu detektora vzhľadom na smer
lamiel iný ako 45°.

• Na meranie radiálnych profilov použite ionizačnú komoru. Komora musí byť upevnená tak, aby
umožňovala maximálne priestorové rozlíšenie v smere merania.

POZNÁMKA: Algoritmus Pencil Beam predpokladá rotačnú symetriu radiálnych faktorov. Preto je
možné merať polovičné profily, ak vodný model nie je dostatočne veľký na kompletný diagonálny
profil. Pre zvýšenie presnosti sa odporúča spriemerovať niekoľko polovičných profilov
nameraných v rôznych smeroch. 

Zadávanie výsledkov merania

Diagonálne radiálne profily zadajte do softvéru Physics Administration v režime Raw Data
alebo preneste tieto údaje do šablóny v programe Excel, ktorú vám poskytla spoločnosť Brainlab
a vyplnenú šablónu pošlite na radio.physics@brainlab.com.
Keď dostanete radiálne faktory od spoločnosti Brainlab, môžete ich priamo zadať do softvéru
Physics Administration v režime Machine Profile. V systéme Physics Administration musíte
tiež špecifikovať, či bolo použité izocentrické nastavenie alebo nastavenie s pevnou SSD.

Zabezpečenie presnosti

• Polomer musí zodpovedať skutočnej vzdialenosti medzi osou lúča a komorou. Prepočet
polomeru na rovinu izocentra nie je potrebný.

PENCIL BEAM: MERANIE VŠEOBECNÝCH ÚDAJOV LÚČA
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• Ak sa radiálne faktory merajú pomocou rovnakého prístupu, ako pri meraní PDD, musí sa pre
ne použiť rovnaká SSD, aká sa použila pri meraní PDD.

• Pre získanie výsledkov s nízkym šumom, pohybujte komorou pomaly, aby ste zabránili vzniku
vĺn najmä pri hodnotách v nízkej hĺbke.

• Radiálne profily možno ľubovoľne normalizovať, keďže ich ovláda algoritmus dávky.
• Pri vyrovnaných (flattened) lúčoch sú vypočítané radiálne faktory založené na údajoch

radiálneho profilu v rozsahu od centra lúča k 50 % šírky izodózy. Pri nevyrovnaných
(unflattened) lúčoch (režim FFF) sú vypočítané radiálne faktory založené na údajoch
radiálneho profilu v rozsahu od centra lúča k 25 % šírky izodózy. Tento rozsah údajov lúča sa
musí pre hĺbky do a vrátane 200 mm merať čo najpresnejšie. Rozsah zobrazenia pre najväčšiu
hĺbku nemusí prevyšovať 50 % (25 %) šírky izodózy.

• Ak nie je možné vykonať merania v hĺbke 350 mm pre obmedzenú veľkosť vodného modelu,
môžete namiesto toho použiť menšiu hĺbku, napr. 300 mm.

• Pri meraní polovičných profilov dbajte na to, aby centrálna os lúča NEBOLA príliš blízko steny
modelu. Ak je centrálna os lúča príliš blízko steny modelu, dávka v centrálnej osi bude
podhodnotená, čo spôsobí zvýšenie výstupkov v diagonálnom profile, a to najmä vo väčších
hĺbkach.

Pracovný tok

Krok

1. Sťahujte lamely MLC, kým nedosiahnete maximálnu povolenú veľkosť poľa (môže si to
vyžadovať fyzikálny režim konzoly).

2. Sťahujte čeľuste, kým nedosiahnete maximálnu povolenú veľkosť poľa (zvyčajne rovnaká
veľkosť ako MLC).

3. Zmerajte radiálne profily pre nasledujúc hĺbky: 5, 14, 25, 50, 100, 200, a 350 [mm].
Použite radiálne rozlíšenie minimálne 5 mm.

4. Zmerajte celý rozsah poľa od jedného rohu poľa k druhému.

Diagonálne radiálne profily
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4.7 Priečne profily

Meranie priečneho profilu

Pre nastavenie korekcie funkcie zdroja a korekcie rádiologického poľa sa vyžadujú ďalšie
merania. Korekcia zdrojovej funkcie je empirickým spôsobom simulácie vysunutého zdroja lúča a
iných účinkov, ktoré rozmazávajú hranice lúča.

Merania vodného modelu

Obrázok 11  

Možnosti merania

K dispozícii sú dve možnosti merania:
• Vodný model a detektor s vysokým rozlíšením: Pozri str. 59 (preferovaná možnosť)
• Filmová dozimetria: Pozri str. 60
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Nastavenie

Technika Beam’s Eye View na meranie smeru priečnych profilov:

Obrázok 12  

Priečne profily sa merajú pozdĺž (smer X) A kolmo (smer y) na smer lamiel. Musíte dbať na to, aby
boli profily získané priamo pod lamelami tak, aby na ne nepôsobila medzera medzi lamelami
alebo vnútri lamiel. Pre správny stav príslušného typu MLC pozrite diagramy od str. 65. Vyššie
uvedený obrázok je len náčrt.

Priečne profily
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4.7.1 Meranie s použitím vodného modelu a detektora s vysokým rozlíšením

Základné informácie

Odporúča sa vykonávať merania priečneho profilu s použitím vodného modelu a detektora s
vysokým rozlíšením. V tomto prípade sa musí použiť detektor s vysokým rozlíšením špecifikovaný
na str. 44.

Nastavenie

Vodný model nastavte rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch (SSD = SID = 1 000 mm).
• Merania sa musia vykonať v nasledujúcich hĺbkach: dmax, 100 mm, a 200 mm.
• Ak došlo k zmene alebo otočeniu detektora, musíte opätovne kalibrovať koordináty x/y/z

vodného modelu.
• Pomocou MLC a čeľustí vytvorte tvar stanovený pre váš MLC (pozri str. 65).
• Priečne profily sa musia merať pozdĺž (smer X) A kolmo (smer y) na smer lamiel.

Zadávanie výsledkov merania

Namerané profily zadajte do softvéru Physics Administration v režime Raw Data alebo do
šablóny v programe Excel, ktorú vám poskytla spoločnosť Brainlab a vyplnenú šablónu pošlite na
radio.physics@brainlab.com. Keď dostanete výsledky spracovania od spoločnosti Brainlab,
zadajte korekciu zdrojovej funkcie a rádiologický posun lamiel do softvéru Physics
Administration v režime Machine Profile.

Zabezpečenie presnosti

Skontrolujte namerané profily v porovnaní s príkladom zobrazeným na str. 57 a uistite sa, že:
• Šírka polotieňa je malá (približne 4 ± 1 mm pre mikro MLC)
• Únik mimo MLC pri hĺbke menej ako 50 mm je blízko hodnoty 3 %

Pracovný tok

Pre zabezpečenie dostatočných informácií o oblasti polotieňa a oblasti blokovanej MLC, musia
profily pokrývať celú veľkosť poľa s rozlíšením 0,5 mm.

Krok

1. Umiestnite detektor tak, aby ste sa vyhli medzere medzi lamelami, napríklad pri MLC s 2
centrálnymi lamelami zvoľte profil x zo stredu jednej z dvoch centrálnych lamiel.

2. Nasmerujte detektor tak, aby sa pri meraní profilu umožnilo maximálne rozlíšenie (pamä-
tajte, že detektor musíte natočiť medzi paralelný a kolmý smer).

3. Umiestnite detektor do stredu lúča a uistite sa, že vzdialenosť medzery medzi lamelami k
osi snímania je väčšia ako 20 mm; ak je to potrebné, nastavte os.

4. Krok 2 zopakujte s ďalšou hĺbkou merania.
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4.7.2 Meranie pomocou filmovej dozimetrie

Základné informácie

Ak nie je možné vykonať merania pomocou vodného modelu a detektora s vysokým rozlíšením, je
možné vykonať merania s použitím filmovej dozimetrie. Pre zabezpečenie presnosti filmovej
dozimetrie sa merania musia vykonať s použitím filmu a plastového modelu zloženého z rôznych
narastajúcich vrstiev a adekvátneho materiálu spätného rozptylu s hrúbkou 100 mm.

Nastavenie

Merania sa musia vykonať v nasledujúcich hĺbkach: dmax, 100 mm, a 200 mm.
• Umiestnite materiál spätného rozptylu na lehátko pre pacienta a pomocou zameriavacích

laserov ho zarovnajte s pozíciou izocentra.
• Dbajte na to, aby bol vrchný povrch materiálu spätného rozptylu horizontálne zarovnaný s

úrovňou izocentra.
• Umiestnite film na spodnú dosku roviny izocentra a pridajte vhodnú vývojovú vrstvu.
• Pomocou MLC a čeľustí vytvorte tvar stanovený pre váš MLC (pozri str. 65).

Zadávanie výsledkov merania

Namerané profily zadajte do softvéru Physics Administration v režime Raw Data alebo do
šablóny v programe Excel, ktorú vám poskytla spoločnosť Brainlab a vyplnenú šablónu pošlite na
radio.physics@brainlab.com. Keď dostanete výsledky spracovania od spoločnosti Brainlab,
zadajte korekciu zdrojovej funkcie a rádiologický posun lamiel do softvéru Physics
Administration v režime Machine Profile.

Zabezpečenie presnosti

Skontrolujte namerané profily v porovnaní s príkladom zobrazeným na str. 57 a uistite sa, že:
• Šírka polotieňa je malá (približne 4 ± 1 mm pre mikro MLC)
• Únik mimo MLC pri hĺbke menej ako 50 mm je blízko hodnoty 3 %

Pri meraní s použitím filmovej dozimetrie je presnosť senzitometrickej krivky nevyhnutná pre
presné nastavenie korekcie zdrojovej funkcie.

Pracovný tok

• Pre každý film je nutné vypočítať profily (x a y).
• Pre zabezpečenie dostatočných informácií o oblasti polotieňa a oblasti blokovanej MLC, musia

profily pokrývať celú veľkosť poľa s rozlíšením 0,5 mm.

Krok

1. Exponujte tri filmy s použitím vývojových vrstiev pri dmax (v závislosti od energie lineár-
neho urýchľovača, napr. 15 mm pre 6 MV), 100 mm a 200 mm.
• Aby ste zostali v rámci lineárneho rozsahu senzitometrickej krivky, ožarujte ich s použi-

tím príslušnej výšky MU.
• Napríklad, v prípade filmu Kodak X-Omat nesmie dávka prekročiť 0,8 Gy. V prípade fil-

mu Kodak EDR2 nesmie dávka prekročiť 2,0 Gy.

2. Vyvolajte a zosnímajte filmy.

3. Vypočítajte profil x rovnobežný so smerom lamiel.
Aby ste sa vyhli medzere medzi lamelami, zvoľte profil zo stredu jednej z centrálnych la-
miel.

4. Odvoďte profil y cez stred lúča kolmo na smer lamiel.

Meranie pomocou filmovej dozimetrie
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Krok
Uistite sa, že vzdialenosť medzery medzi lamelami k osi snímania je väčšia ako 20 mm;
ak je to potrebné, nastavte os.
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4.8 Meranie dynamického posunu lamiel

Dynamický posun lamiel

Dynamický posun lamiel opisuje účinný posun lamiel spôsobený zaobleným koncom lamiel
väčšiny MLC.
Táto hodnota sa určuje pomocou súborov Varian MLC alebo DICOM od spoločnosti Brainlab na
meranie dávok izocentra pre posuvné lamely s rôznou šírkou.
Nameranú dávku D možno približne opísať pomocou lineárnej funkcie

agapbgapbDD leak +⋅=+=− )2( δ

kde:
• gap je nominálna šírka medzery (1, 5, …, 100 mm)
• Dleak je nameraný únik MLC
• δ je účinný dynamický posun lamiel pre každú lamelu

Po stanovení a a b lineárnou regresiou sa δ vypočíta pomocou:

ba 2=δ

Nastavenie

• Umiestnite príslušnú kalibrovanú komoru alebo ionizačnú komoru (pozri str. 44) do vodného
modelu tak, aby bola os komory kolmo na smer lamiel.

• Upravte hladinu vody tak, aby bol detektor pod oblasťou nárastu (dmax alebo hlbšie), kde
[SSD = 1 000 mm - hĺbka merania]. Odporúčaná hĺbka pre 6 MV je 20 mm.

• Nastavte čeľuste tak, aby vytvárali štvorcové pole 100 x 100 mm².

Zadávanie výsledkov merania

Všetky údaje musíte zadať do softvéru Physics Administration v režime Raw Data alebo do
príslušnej šablóny v programe Excel od spoločnosti Brainlab. Výsledok sa vypočíta a zobrazí
pomocou softvéra Physics Administration alebo šablóny v programe Excel. Viac informácií o
zadávaní a spravovaní údajov dynamického posunu lamiel nájdete v Príručke používateľa
softvéru, Physics Administration.

Pracovný tok

Krok

1. Postupne ožiarte dynamické polia MLC špecifikované pre váš MLC na str. 65.

2. Zatvorte MLC a zmerajte uniknutú dávku s použitím rovnakého nastavenia ako vyššie.
Pri asymetrickom nastavení medzery by mala byť medzera medzi lamelami 50 mm od
izocentra.

3. Nastavte MLC na štvorcové pole s veľkosťou 100 x 100 mm² a zmerajte dávku otvorené-
ho poľa pomocou rovnakých nastavení ako vyššie.
POZNÁMKA: Použite rovnaké množstvo MU a rovnakú mieru dávky ako v kroku 1. 

Meranie dynamického posunu lamiel
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4.9 Overenie korekcií rádiologického poľa

Základné informácie

Táto časť opisuje spôsob overovania a aktualizácie korekcií rádiologického poľa (statický a
dynamický rádiologický posun lamiel).
Overené parametre sú použité v špecifickom profile stroja zákazníka, ktorý sa používa spolu so
softvérom na plánovanie vyšetrenia Brainlab RT Elements.

Kedy je overenie potrebné

Spoločnosť Brainlab odporúča pravidelne overovať korekcie rádiologického poľa, najmä však po
úpravách MLC, napr.:
• Mechanické zmeny infračervenej svetelnej bariéry, ktorá kalibruje pozície lamiel počas

spúšťania MLC
• Výmena zdroja napájania prídavného zariadenia MLC
• Zmeny kalibrácie pozície lamiel MLC

V závislosti od úprav môžu byť potrebné ďalšie merania, aby sa zabezpečilo správne fungovanie
systému, ktorý poskytuje dávku.

Rozdiel medzi rádiologickým poľom a geometrickým poľom

Obrázok nižšie znázorňuje rozdiel medzi rádiologickým poľom a nominálnymi pozíciami lamiel
MLC. Rádiologické pole sa líši od nominálneho poľa MLC v smere x aj y. Rozdiel poľa v smere y
(veľkosť na pero a drážku) závisí hlavne od geometrického tvaru lamely, a teda nezávisí od úprav
MLC. Úpravy MLC v smere x môžu viesť k mierne odlišným korekciám rádiologického poľa.
Znázornenie rozdielu medzi rádiologickým a geometrickým poľom MLC:

Obrázok 13  

Informácie o overovaní

Korekcie rádiologického poľa sú definované ako korekčné vzdialenosti v rovine izocentra. Preto
sa opísané meranie pomocou filmu vykonáva izocentricky. Pre zabezpečenie presnosti filmovej
dozimetrie spoločnosť Brainlab odporúča použiť plastový model zložený z kumulačnej vrstvy s
hrúbkou 25 mm a adekvátneho materiálu spätného rozptylu s hrúbkou 100 mm.
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Porovnanie výsledkov

Porovnajte novú hodnotu rádiologického posunu lamiel s aktuálne používanou hodnotou
statického posunu lamiel v softvéri Physics Administration. Ak rozdiel medzi obidvomi
hodnotami nie je zanedbateľný, upravte statický posun lamiel v softvéri Physics Administration.
Ak je parameter statického posunu lamiel zastaralý, parameter dynamického posunu lamiel môže
byť nepresný. V takom prípade spoločnosť Brainlab odporúča opakovať merania dynamického
posunu lamiel, ktoré sú opísané na str. 62.
Ak je medzi starou a novou hodnotou dynamického posunu lamiel značný rozdiel, upravte
hodnotu statického posunu lamiel v softvéri Physics Administration.
Následne uložte a schváľte aktualizovaný profil stroja.

Príprava

Krok

1. Umiestnite materiál spätného rozptylu na lehátko pre pacienta a pomocou zameriavacích
laserov zarovnajte jeho horný okraj s pozíciou izocentra.

2. Dbajte na to, aby bol vrchný povrch materiálu spätného rozptylu horizontálne zarovnaný s
úrovňou izocentra.

3. Umiestnite film na spodnú dosku roviny izocentra a pridajte vhodnú vývojovú vrstvu.

4. S použitím MLC vytvorte štvorcové (alebo takmer štvorcové) pole: pole MLC s veľkosťou
60 x 60 mm2.

5. Dbajte na to, aby hranica poľa čeľustí presahovala pole MLC minimálne o 10 mm na kaž-
dej strane: pole čeľustí 80 x 80 mm2.

Pracovný tok

Pre zabezpečenie dostatočných informácií o oblasti polotieňa a oblasti blokovanej MLC, musí
profil pokrývať celú veľkosť poľa s rozlíšením najmenej 0,5 mm.

Krok

1. Exponujte film s použitím vývojovej vrstvy s hrúbkou 25 mm.
• Aby ste zostali v rámci lineárneho rozsahu senzitometrickej krivky, ožarujte ich s použi-

tím príslušnej výšky MU.
• Napríklad v prípade filmu Kodak X-Omat nesmie dávka prekročiť 0,8 Gy. V prípade fil-

mu Kodak EDR2 nesmie dávka prekročiť 2,0 Gy. Ak film nie je dostatočne lineárny v
danom rozsahu dávky, použite kalibračné filmy a preveďte sivé schémy na hodnoty
dávky.

2. Vyvolajte a zosnímajte filmy.

3. Vypočítajte profil x (rovnobežný so smerom pohybu lamiel).
Aby ste sa vyhli medzere medzi lamelami, zvoľte profil zo stredu jednej z centrálnych la-
miel.

4. Zmerajte 50 % šírky izodózy profilu a stanovte statický posun lamiel (Δs) medzi nominál-
nou veľkosťou poľa v smere x (snominal) a nameranou 50 % šírkou izodózy (s50 %):

Δs 0.5∗ s50% snominal–( ) Δs 0>( ),=

Overenie korekcií rádiologického poľa
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5 PENCIL BEAM: KONTROLÉ
ZOZNAMY ÚDAJOV LÚČA

5.1 Údaje lúča pre Brainlab m3

Kontrolný zoznam

Meranie Pozri tiež Vykona-
né

Kalibrácia lineárneho urýchľovača (NLOut) pomocou kalibrovanej komory:
• Čeľuste: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

POZNÁMKA: Zadajte štvorcovú veľkosť poľa 98 mm pre štvorcovú veľkosť poľa NLOut Pen-
cil Beam. 

Strana 46 ☐

Únik na pozadí pre otvorené a zavreté čeľuste s použitím kalibrovanej komory:
Zadajte SSD, hĺbku merania, hodnoty úniku a NLOut pomocou režimu Raw Data v časti
Physics Administration alebo do šablóny programu Excel.
Otvorené pole:
• Čeľuste: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Strana 49 ☐

Profil hĺbky dávky (PDD/TPR) pomocou ionizačnej komory a detektora s vysokým rozlíše-
ním:
• Polia MLC (čeľuste) [mm²]

6 x 6 (8 x 8),
12 x 12 (14 x 14),
18 x 18 (20 x 20),
30 x 30 (32 x 32),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (98 x 98)
Po ukončení merania vložte hodnoty TPR alebo PDD do režimu Raw Data v časti Physics
Administration alebo do šablóny v programe Excel.
Nezabudnite použiť správny detektor pre malé a veľké veľkosti poľa.
POZNÁMKA: Zadajte účinnú štvorcovú veľkosť poľa 98 mm pre najväčší profil hĺbky dávky. 

Strana 50 ☐
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Meranie Pozri tiež Vykona-
né

Faktory rozptylu pomocou ionizačnej komory a detektora s vysokým rozlíšením:
• Polia čeľustí

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

6 x 6, 12 x 12, 18 x 18, 24 x 24, 30 x 30, 36 x 36, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100 [mm²]
Vzorová matica je uvedená na str. 67. Po ukončení merania vložte faktory rozptylu do reži-
mu Raw Data v časti Physics Administration alebo do šablóny v programe Excel.
Nezabudnite použiť správny detektor pre malé a veľké veľkosti poľa s príslušnou kalibráciou.
POZNÁMKA: Zadajte štvorcovú veľkosť poľa 100 mm pre najväčšie pole MLC (riadok) a
98 mm pre najväčšie pole čeľustí (stĺpec). 

Strana 50/
Strana 21 ☐

Diagonálne radiálne profily pomocou ionizačnej komory:
• Pole MLC: 100 x 100 mm2

• Pole čeľustí: 98 x 98 mm2

Po ukončení merania vložte diagonálne radiálne profily do režimu Raw Data v časti Physics
Administration alebo do šablóny v programe Excel.

Strana 54 ☐

Priečne profily pomocou detektora s vysokým rozlíšením:
• Pole čeľustí: 98 x 98 mm²
• Polia MLC (pozri str. 68)

Po ukončení merania vložte priečne profily do režimu Raw Data v časti Physics Adminis-
tration alebo do šablóny v programe Excel.

Strana 57 ☐

Dynamický posun lamiel pomocou kalibrovaného detektora:
• Pre ožiarenie dynamickej medzery medzi lamelami použite súbory MLC: „M3_1.d01“,

„M3_5.d01“, … , „M3_100.d01“.
• Pre každé pole: Použite 300 MU pri miere dávky 300 MU/min.

Vypočítajte dynamický posun lamiel pomocou režimu Raw Data v časti Physics Adminis-
tration alebo šablóny v programe Excel.
Použite správnu kombináciu m MU a m MU/min, ak miera dávky 300 MU/min nie je k dispo-
zícii.

Strana 62 ☐

Spracujte namerané údaje pomocou režimu Raw Data v časti Physics Administration ale-
bo pošlite vyplnený súbor programu Excel priamo do centrály spoločnosti Brainlab (ra-
dio.physics@brainlab.com), alebo svojmu miestnemu technikovi podpory.

☐

Pripravte požadovaný profil lúča pomocou Physics Administration (režim Machine Profi-
le). V Príručke používateľa softvéru Physics Administration nájdete informácie o tom,
ako môžete pripraviť profil stroja na základe metódy Nespracované údaje alebo metódy sú-
boru v programe Excel.

☐

Údaje lúča pre Brainlab m3
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5.1.1 Doplňujúce informácie

Vzorová matica

POZNÁMKA: Namerané údaje pre váš lineárny urýchľovač sa môžu líšiť. Nepoužívajte tento
príklad na klinické účely. 

Brainlab m3: Možné namerané faktory rozptylu (len príklady)

Nastavenie čeľustí [mm]

Veľkosti poľa
MLC [mm²] 8 x 8 14 x 14 20 x 20 44 x 44 60 x 60 80 x 80 98 x 98

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Sivé polia sa musia zmerať vo všetkých prípadoch.
• Biele polia predstavujú kombinácie MLC a čeľustí, ktoré sa neodporúča používať so softvérom

na plánovanie rádioterapeutického vyšetrenia od spoločnosti Brainlab.
• Nevyplnené polia nie sú povolené (pozri str. 52).
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5.1.2 Tvar priečneho profilu

Tvar priečneho profilu

Brainlab m3: Nastavenie poľa MLC pre merania profilu (smer X a Y):

IEC 1217: -40mm 0mm +40mm

Obrázok 14  

Otvorené lamely:
Č. lamely: 2 - 4, 7 - 20, 24 - 25

Zavreté lamely

IEC 1217 pozícia lamiel -40 mm a +40 mm -50 mm

Tvar priečneho profilu
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5.2 Údaje lúča pre Elekta Agility

Kontrolný zoznam

Pri meraní nepoužívajte „guard leaves“ (napr. žiadne otvorené páry lamiel navyše pod čeľusťou v
blízkosti a v rovnakej pozícii ako posledná lamela v poli).

Meranie Pozri tiež Vykona-
né

Kalibrácia lineárneho urýchľovača (NLOut) pomocou kalibrovanej komory.
• Otvor čeľustí Y: 100 mm
• Veľkosť poľa MLC a čeľustí: 100 x 100 mm², žiadne „guard leaves“

Strana 46 ☐

Únik na pozadí pre otvorenú a zavretú čeľusť Y s použitím kalibrovanej komory:
Zadajte SSD, hĺbku merania, hodnoty úniku a NLOut pomocou režimu Raw Data v časti
Physics Administration alebo do šablóny programu Excel.
POZNÁMKA: Ak čeľuste nemožno umiestniť nezávisle od poľa MLC, použite malé otvory
medzi lamelami umiestnené mimo stredu, aby ste vynútili otvorenie čeľustí pri zavretom
MLC. 

Strana 49 ☐

Profil hĺbky dávky (PDD/TPR) pomocou ionizačnej komory a detektora s vysokým rozlíše-
ním:
• Veľkosti polí MLC (čeľustí) (žiadne „guard leaves“) [mm²]([mm]):

10 x 10 (10),
20 x 20 (20),
30 x 30 (30),
40 x 40 (40),
60 x 60 (60),
80 x 80 (80),
100 x 100 (100),
140 x 140 (140),
200 x 200 (200),
300 x 300 (300),
400 x 400 (400)
Po ukončení merania vložte hodnoty TPR alebo PDD do režimu Raw Data v časti Physics
Administration alebo do šablóny v programe Excel.
Nezabudnite použiť správny detektor pre malé a veľké veľkosti poľa.

Strana 50/
Strana 21 ☐

Faktory rozptylu pomocou ionizačnej komory a detektora s vysokým rozlíšením:
• Otvory čeľustí Y

10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 140, 200, 300, 400 [mm]
Ak čeľuste nemožno umiestniť nezávisle od poľa MLC, použite malé otvory medzi lamelami
umiestnené mimo stredu, aby ste vynútili väčšie otvorenie čeľustí ako pole MLC.
• Polia MLC, žiadne „guard leaves“

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200,
300 x 300, 400 x 400 [mm²]
Vzorová matica je uvedená na str. 72. Po ukončení merania vložte faktory rozptylu do reži-
mu Raw Data v časti Physics Administration alebo do šablóny v programe Excel.
Nezabudnite použiť správny detektor pre malé a veľké veľkosti poľa s príslušnou kalibráciou.

Strana 50/
Strana 21 ☐
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Meranie Pozri tiež Vykona-
né

Diagonálne radiálne profily pomocou ionizačnej komory:
• Otvor čeľustí Y: 400 [mm]
• Stiahnuté lamely MLC, veľkosť poľa 400 x 400 mm²

POZNÁMKA: Zmerajte od rohu k rohu, aj keď sa najkrajnejšie lamely v rohoch poľa úplne
nestiahnu. 

Po ukončení merania vložte diagonálne radiálne profily do režimu Raw Data v časti Physics
Administration alebo do šablóny v programe Excel.

Strana 54 ☐

Priečne profily pomocou detektora s vysokým rozlíšením:
• Otvory čeľustí Y: Y1 čeľusť na -75 mm, Y2 čeľusť na 55 mm (5 mm rezerva na otvorenie

poľa MLC)
• Polia MLC (pozri str. 73)

Po ukončení merania vložte priečne profily do režimu Raw Data v časti Physics Adminis-
tration alebo do šablóny v programe Excel.

Strana 57 ☐

Dynamický posun lamiel pomocou kalibrovaného detektora:
Pre ožiarenie dynamickej medzery medzi lamelami použite príslušné súbory DICOM.
Pre každé pole: Použite 300 MU pri miere dávky 300 MU/min.
Použite správnu kombináciu m MU a m MU/min, ak miera dávky (300 MU/min) nie je k di-
spozícii.
Vypočítajte dynamický posun lamiel pomocou režimu Raw Data v časti Physics Adminis-
tration alebo šablóny v programe Excel.

Strana 62 ☐

Spracujte namerané údaje pomocou režimu Raw Data v časti Physics Administration ale-
bo pošlite vyplnený súbor programu Excel priamo do centrály spoločnosti Brainlab (ra-
dio.physics@brainlab.com), alebo svojmu miestnemu technikovi podpory.

☐

Pripravte požadovaný profil lúča pomocou Physics Administration (režim Machine Profi-
le). V Príručke používateľa softvéru Physics Administration nájdete informácie o tom,
ako môžete pripraviť profil stroja na základe metódy Nespracované údaje alebo metódy sú-
boru v programe Excel.

☐

Guard Leaves

Pri Elekta Agility nepoužívajte „guard leaves“.
Keďže algoritmus Pencil Beam je založený na vyhľadávacej tabuľke, spustenie bez použitia
„guard leaves“ je pri použití softvéru na plánovanie vyšetrenia od spoločnosti Brainlab z
nasledujúcich dôvodov presnejšie:
• Pole s veľkosťou 100 x 100 mm² bez „guard leaves“ má pole žiarenia 100 x 100 mm² (bez

zohľadnenia rádiologických posunov), a teda ekvivalentnú veľkosť štvorcového poľa 100 mm.
Toto meranie (napr. rozptyl, PDD) sa do systému Physics Administration zadáva s použitím
veľkosti poľa 100 mm.

• Pole s veľkosťou 100 x 100 mm² s použitím „guard leaves“ má ekvivalentnú veľkosť
štvorcového poľa, ktorá je nepatrne väčšia ako 100 mm („guard leaves“ nepatrne zvyšujú
celkovú fluenciu, keďže je prienik pomedzi čeľuste malý, nie však nulový). Ak sa takéto
výsledky zadajú do systému Physics Administration s použitím ekvivalentnej veľkosti
100 mm, predstavuje to veľmi malú chybu.

• Pri plánovaní liečby pomocou softvéru od spoločnosti Brainlab má pole s veľkosťou 100 x 100
mm² s použitím „guard leaves“ ekvivalentnú veľkosť štvorcového poľa, ktorá je nepatrne väčšia
ako 100 mm („guard leaves“ nepatrne zvyšujú celkovú fluenciu, keďže je prienik pomedzi
čeľuste malý, nie však nulový). Preto sa pre veľkosť poľa mierne väčšiu ako 100 mm odčítajú
údaje rozptylu/PDD z údajov Pencil Beam.

• Inými slovami, vplyv „guard leaves“ (aj v prípade, že je malý) by bol pri výpočte PB dávky
zohľadnený dvakrát.

Spustenie bez „guard leaves“ pre algoritmus Pencil Beam od spoločnosti Brainlab založený na
tabuľkách a pre definície polí uvedených v tejto príručke teda funguje lepšie.

Údaje lúča pre Elekta Agility
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Ak by sme pri meraní lúča chceli simulovať rovnaké podmienky ako počas vyšetrenia, museli by
sme upraviť veľkosti poľa v údajoch lúča (rozptyl, tabuľka PDD a normalizovaná veľkosť poľa) v
systéme Physics Administration. Tento spôsob je však mätúci a nastáva pri ňom viac chýb ako
pri použití existujúceho odporúčania (napr. nastavenie poľa s veľkosťou 100 x 100 mm², ktoré sa
musí zadať ako 100 mm).
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5.2.1 Doplňujúce informácie

Vzorová matica

POZNÁMKA: Namerané údaje pre váš lineárny urýchľovač sa môžu líšiť. Nepoužívajte tento
príklad na klinické účely. 

Elekta Agility MLC: Možné namerané faktory rozptylu (len príklady)

Nastavenia veľkosti poľa čeľuste Y [mm]

Veľkosti poľa
MLC [mm²] 10 20 30 40 60 80 100 140 200 300 400

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Žiadne „guard leaves“.
• Ak čeľuste nemožno umiestniť nezávisle od poľa MLC, použite malé otvory medzi lamelami

umiestnené mimo stredu, aby ste vynútili väčšie otvorenie čeľustí ako pole MLC.
• Sivé polia sa musia zmerať vo všetkých prípadoch.
• Biele polia predstavujú kombinácie MLC a čeľustí, ktoré sa neodporúča používať so softvérom

na plánovanie rádioterapeutického vyšetrenia od spoločnosti Brainlab.
• Nevyplnené polia nie sú povolené (pozri str. 52).
• Narozdiel od iných typov MLC, pri MLC Elekta Agility sa musia faktory rozptylu zmerať aj pre

určité veľkosti poľa MLC, ktoré sú väčšie ako príslušná veľkosť poľa čeľustí (pozri sivé položky
pod uhlopriečkou v tabuľke rozptylu). Vyžaduje sa to pre správne znázornenie „guard leaves“ a
funkcie traktografie čeľustí počas výpočtu dávky Pencil Beam. V plánoch vyšetrenia pomocou
MLC Elekta Agility čeľuste prekrývajú pole MLC.

Doplňujúce informácie
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5.2.2 Tvar priečneho profilu

Tvar priečneho profilu

Elekta Agility MLC: Nastavenie poľa MLC pre merania profilu (smer X a Y):

Obrázok 15  

Otvorené lamely:
Č. lamely: 27 - 34, 37 - 44, 49 - 50

Zavreté lamely

IEC 1217 pozícia lamiel -25 mm a +75 mm -125 mm (s minimálnou me-
dzerou)

• Žiadne „guard leaves“
• Otvoriť lamely č. 25 a č. 52 od -125 mm do -120 mm a automaticky nastaviť čeľuste, ak čeľuste

y nemožno nastaviť ručne na Y1 = -75 mm, Y2 = 55 mm
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5.3 Údaje lúča pre MHI MLC 60

Kontrolný zoznam

Meranie Pozri tiež Vykona-
né

Kalibrácia lineárneho urýchľovača (NLOut) pomocou kalibrovanej komory. Strana 46 ☐

Únik na pozadí pre zavreté pole MLC s použitím kalibrovanej komory:
Zadajte SSD, hĺbku merania, hodnoty úniku a NLOut pomocou režimu Raw Data v časti
Physics Administration alebo do šablóny programu Excel.

Strana 49 ☐

Profil hĺbky dávky (PDD/TPR) pomocou ionizačnej komory a detektora s vysokým rozlíše-
ním:
• Polia MLC

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150 [mm²]
Po ukončení merania vložte hodnoty TPR alebo PDD do režimu Raw Data v časti Physics
Administration alebo do šablóny v programe Excel.
Nezabudnite použiť správny detektor pre malé a veľké veľkosti poľa.

Strana 50 ☐

Faktory rozptylu pomocou ionizačnej komory a detektora s vysokým rozlíšením:
• Polia MLC

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150 [mm²]
Vzorová matica je uvedená na str. 75. Po ukončení merania vložte faktory rozptylu do reži-
mu Raw Data v časti Physics Administration alebo do šablóny v programe Excel.
Nezabudnite použiť správny detektor pre malé a veľké veľkosti poľa s príslušnou kalibráciou.

Strana 50/
Strana 21 ☐

Diagonálne radiálne profily pomocou ionizačnej komory:
• Stiahnuté lamely MLC

Po ukončení merania vložte diagonálne radiálne profily do režimu Raw Data v časti Physics
Administration alebo do šablóny v programe Excel.

Strana 54 ☐

Priečne profily pomocou detektora s vysokým rozlíšením:
• Polia MLC (pozri str. 76)

Po ukončení merania vložte priečne profily do režimu Raw Data v časti Physics Adminis-
tration alebo do šablóny v programe Excel.

Strana 57 ☐

Spracujte namerané údaje pomocou režimu Raw Data v časti Physics Administration ale-
bo pošlite vyplnený súbor programu Excel priamo do centrály spoločnosti Brainlab (ra-
dio.physics@brainlab.com), alebo svojmu miestnemu technikovi podpory.

☐

Pripravte požadovaný profil lúča pomocou Physics Administration (režim Machine Profi-
le). V Príručke používateľa softvéru Physics Administration nájdete informácie o tom,
ako môžete pripraviť profil stroja na základe metódy Nespracované údaje alebo metódy sú-
boru v programe Excel.

☐

Údaje lúča pre MHI MLC 60
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5.3.1 Doplňujúce informácie

Vzorová matica

POZNÁMKA: Namerané údaje pre váš lineárny urýchľovač sa môžu líšiť. Nepoužívajte tento
príklad na klinické účely. 

MHI MLC 60: Možné namerané faktory rozptylu (len príklady)

Nastavenia čeľustí pre Physics Administration
[mm]

Veľkosti poľa MLC [mm²] 150

10 x 10 0,828

20 x 20 0,934

30 x 30 0,953

40 x 40 0,964

60 x 60 0,977

80 x 80 0,988

100 x 100 1,000

120 x 120 1,010

150 x 150 1,022

• Pre zadanie údajov do systému Physics Administration použite nastavenie veľkosti poľa
čeľustí na 150 mm.

PENCIL BEAM: KONTROLÉ ZOZNAMY ÚDAJOV LÚČA
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5.3.2 Tvar priečneho profilu

Tvar priečneho profilu

MHI MLC 60: Nastavenie poľa MLC pre merania profilu (smer X a Y):

Obrázok 16  

Otvorené lamely:
Č. lamely: 6 - 8, 12 - 19, 22 - 25

Zavreté lamely

IEC 1217 pozícia lamiel -50 mm a +50 mm -78 mm a -77,5 mm

Tvar priečneho profilu
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5.4 Údaje lúča pre Novalis

Kontrolný zoznam

Meranie Pozri tiež Vykona-
né

Kalibrácia lineárneho urýchľovača (NLOut) pomocou kalibrovanej komory:
• Čeľuste: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

POZNÁMKA: Zadajte štvorcovú veľkosť poľa 98 mm pre štvorcovú veľkosť poľa NLOut Pen-
cil Beam. 

Strana 46 ☐

Únik na pozadí pre otvorené a zavreté čeľuste s použitím kalibrovanej komory:
Zadajte SSD, hĺbku merania, hodnoty úniku a NLOut pomocou režimu Raw Data v časti
Physics Administration alebo do šablóny programu Excel.
Otvorené pole:
• Čeľuste: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Strana 49 ☐

Profil hĺbky dávky (PDD/TPR) pomocou ionizačnej komory a detektora s vysokým rozlíše-
ním:
• Polia MLC (čeľuste) [mm²]

6 x 6 (8 x 8),
12 x 12 (14 x 14),
18 x 18 (20 x 20),
30 x 30 (32 x 32),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (98 x 98)
Po ukončení merania vložte hodnoty TPR alebo PDD do režimu Raw Data v časti Physics
Administration alebo do šablóny v programe Excel.
Nezabudnite použiť správny detektor pre malé a veľké veľkosti poľa.
POZNÁMKA: Zadajte účinnú štvorcovú veľkosť poľa 98 mm pre najväčší profil hĺbky dávky. 

Strana 50 ☐

Faktory rozptylu pomocou ionizačnej komory a detektora s vysokým rozlíšením:
• Polia čeľustí

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

6 x 6, 12 x 12, 18 x 18, 24 x 24, 30 x 30, 36 x 36, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100 [mm²]
Vzorová matica je uvedená na str. 79. Po ukončení merania vložte faktory rozptylu do reži-
mu Raw Data v časti Physics Administration alebo do šablóny v programe Excel.
Nezabudnite použiť správny detektor pre malé a veľké veľkosti poľa s príslušnou kalibráciou.
POZNÁMKA: Zadajte štvorcovú veľkosť poľa 100 mm pre najväčšie pole MLC (riadok) a
98 mm pre najväčšie pole čeľustí (stĺpec). 

Strana 50/
Strana 21 ☐

Diagonálne radiálne profily pomocou ionizačnej komory:
• Pole MLC: 100 x 100 mm²
• Pole čeľustí: 98 x 98 mm²

Po ukončení merania vložte diagonálne radiálne profily do režimu Raw Data v časti Physics
Administration alebo do šablóny v programe Excel.

Strana 54 ☐
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Meranie Pozri tiež Vykona-
né

Priečne profily pomocou detektora s vysokým rozlíšením:
• Pole čeľustí: 98 x 98 [mm²]
• Polia MLC (pozri str. 80)

Po ukončení merania vložte priečne profily do režimu Raw Data v časti Physics Adminis-
tration alebo do šablóny v programe Excel.

Strana 57 ☐

Dynamický posun lamiel pomocou kalibrovaného detektora:
• Pre ožiarenie dynamickej medzery medzi lamelami použite súbory MLC: „M3_1.d01“,

„M3_5.d01“, … , „M3_100.d01“.
• Pre každé pole: použite 320 MU pri miere dávky 320 MU/min.

Vypočítajte dynamický posun lamiel pomocou režimu Raw Data v časti Physics Adminis-
tration alebo pomocou šablóny v programe Excel.

Strana 62 ☐

Spracujte namerané údaje pomocou režimu Raw Data v časti Physics Administration ale-
bo pošlite vyplnený súbor programu Excel priamo do centrály spoločnosti Brainlab (ra-
dio.physics@brainlab.com), alebo svojmu miestnemu technikovi podpory.

☐

Pripravte požadovaný profil lúča pomocou Physics Administration (režim Machine Profi-
le). V Príručke používateľa softvéru Physics Administration nájdete informácie o tom,
ako môžete pripraviť profil stroja na základe metódy Nespracované údaje alebo metódy sú-
boru v programe Excel.

☐

Údaje lúča pre Novalis
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5.4.1 Doplňujúce informácie

Vzorová matica

POZNÁMKA: Namerané údaje pre váš lineárny urýchľovač sa môžu líšiť. Nepoužívajte tento
príklad na klinické účely. 

Novalis: Možné namerané faktory rozptylu (len príklady)

Nastavenie čeľustí [mm]

Veľkosti poľa
MLC [mm²] 8 x 8 14 x 14 20 x 20 44 x 44 60 x 60 80 x 80 98 x 98

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Sivé polia sa musia zmerať vo všetkých prípadoch.
• Biele polia predstavujú kombinácie MLC a čeľustí, ktoré sa neodporúča používať so softvérom

na plánovanie rádioterapeutického vyšetrenia od spoločnosti Brainlab.
• Nevyplnené polia nie sú povolené (pozri str. 52).
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5.4.2 Tvar priečneho profilu

Tvar priečneho profilu

Novalis: Nastavenie poľa MLC pre merania profilu (smer X a Y):

IEC1217: -40mm 0mm +40mm
Obrázok 17  

Otvorené lamely:
Č. lamely: 2 - 4, 7 - 20, 24 - 25

Zavreté lamely

IEC 1217 pozícia lamiel -40 mm a +40 mm -50 mm

Referencie

Viac príkladov dozimetrických charakteristík pre Novalis nájdete v publikácii Yin et al., 2002 (pozri
všeobecné referencie uvedené na str. 157).

Tvar priečneho profilu
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5.5 Údaje lúča pre Varian HD120 (SRS
homogenizačný filter)

Kontrolný zoznam

POZNÁMKA: Režim SRS odkazuje na SRS-režim homogenizačného filtra lineárnych
urýchľovačov Novalis Tx a Varian Trilogy. Tento režim SRS používa 6 MV fotónové lúče a vysokú
mieru dávky 1 000 MU/min v kombinácii s obmedzenou maximálnou veľkosťou poľa na
150 x 150 mm². Ak je lineárny urýchľovač v režime SRS, používa odlišný homogenizačný filter.
Preto sa údaje lúča pre režim Štandard a SRS mierne líšia. 

Meranie Pozri tiež Vykona-
né

Kalibrácia lineárneho urýchľovača (NLOut) pomocou kalibrovanej komory. Strana 46 ☐

Únik na pozadí pre otvorené a zavreté čeľuste s použitím kalibrovanej komory:
Zadajte SSD, hĺbku merania, hodnoty úniku a NLOut pomocou režimu Raw Data v časti
Physics Administration alebo do šablóny programu Excel.

Strana 49 ☐

Profil hĺbky dávky (PDD/TPR) pomocou ionizačnej komory a detektora s vysokým rozlíše-
ním:
• Polia MLC (čeľuste) [mm²]

5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
30 x 30 (32 x 32),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
120 x 120 (120 x 120),
150 x 150 (150 x 150)
Po ukončení merania vložte hodnoty TPR alebo PDD do režimu Raw Data v časti Physics
Administration alebo do šablóny v programe Excel.
Nezabudnite použiť správny detektor pre malé a veľké veľkosti poľa.

Strana 50 ☐

Faktory rozptylu pomocou ionizačnej komory a detektora s vysokým rozlíšením:
• Polia čeľustí

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

5 x 5, 10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150
[mm²]
Vzorová matica je uvedená na str. 83. Po ukončení merania vložte faktory rozptylu do reži-
mu Raw Data v časti Physics Administration alebo do šablóny v programe Excel.
Nezabudnite použiť správny detektor pre malé a veľké veľkosti poľa s príslušnou kalibráciou.

Strana 50/
Strana 21 ☐

Diagonálne radiálne profily pomocou ionizačnej komory:
• Pole čeľustí: 150 x 150 [mm²]
• Lamely MLC zaparkované, veľkosť poľa 150 x 150 mm2

Po ukončení merania vložte diagonálne radiálne profily do režimu Raw Data v časti Physics
Administration alebo do šablóny v programe Excel.

Strana 54 ☐
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Meranie Pozri tiež Vykona-
né

Priečne profily pomocou detektora s vysokým rozlíšením:
• Pole čeľustí: 150 x 150 [mm²]
• Polia MLC (pozri str. 84)

Po ukončení merania vložte priečne profily do režimu Raw Data v časti Physics Adminis-
tration alebo do šablóny v programe Excel.

Strana 57 ☐

Dynamický posun lamiel pomocou kalibrovaného detektora:
• Pre ožiarenie dynamickej medzery medzi lamelami použite súbory MLC: „NTx_1.d01“,

„NTx_5.d01“, … , „NTx_100.d01“, alebo príslušné súbory DICOM „DynLeafShift - Varian
HD120 - ...dcm“.

• Pre každý prípad: použite 1 000 MU pri miere dávky 1 000 MU/min.
Vypočítajte dynamický posun lamiel pomocou režimu Raw Data v časti Physics Adminis-
tration alebo pomocou šablóny v programe Excel.

Strana 62 ☐

Spracujte namerané údaje pomocou režimu Raw Data v časti Physics Administration ale-
bo pošlite vyplnený súbor programu Excel priamo do centrály spoločnosti Brainlab (ra-
dio.physics@brainlab.com), alebo svojmu miestnemu technikovi podpory.

☐

Pripravte požadovaný profil lúča pomocou Physics Administration (režim Machine Profi-
le). V Príručke používateľa softvéru Physics Administration nájdete informácie o tom,
ako môžete pripraviť profil stroja na základe metódy Nespracované údaje alebo metódy sú-
boru v programe Excel.

☐

Údaje lúča pre Varian HD120 (SRS homogenizačný filter)
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5.5.1 Doplňujúce informácie

Vzorová matica

POZNÁMKA: Namerané údaje pre váš lineárny urýchľovač sa môžu líšiť. Nepoužívajte tento
príklad na klinické účely. 

Varian HD120 (SRS): Možné namerané faktory rozptylu (len príklady)

Nastavenie čeľustí [mm]

Veľkosti poľa
MLC [mm²] 8 x 8 12 x 12 22 x 22 32 x 32 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 100 120 x 120 150 x 150

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Sivé polia sa musia zmerať vo všetkých prípadoch.
• Biele polia predstavujú kombinácie MLC a čeľustí, ktoré sa neodporúča používať so softvérom

na plánovanie rádioterapeutického vyšetrenia od spoločnosti Brainlab.
• Nevyplnené polia nie sú povolené (pozri str. 52).
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5.5.2 Tvar priečneho profilu

Tvar priečneho profilu

Varian HD120 (SRS): Nastavenie poľa MLC pre merania profilu (smer X a Y):

Obrázok 18  

Otvorené lamely:
Č. lamely: 13 - 14, 23 - 38, 43 - 52

Zavreté lamely

IEC 1217 pozícia lamiel -35 mm a +65 mm -75 mm

Referencie

Viac príkladov dozimetrických charakteristík pre Varian HD120 nájdete v publikácii Chang et al.,
2008 (pozri všeobecné referencie uvedené na str. 157).

Tvar priečneho profilu
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5.6 Údaje lúča pre Varian HD120 (Štandardný režim
ožarovania a režim bez homogenizačného filtra)

Kontrolný zoznam

Meranie Pozri tiež Vykona-
né

Kalibrácia lineárneho urýchľovača (NLOut) pomocou kalibrovanej komory. Strana 46 ☐

Únik na pozadí pre otvorené a zavreté čeľuste s použitím kalibrovanej komory:
Zadajte SSD, hĺbku merania, hodnoty úniku a NLOut pomocou režimu Raw Data v časti
Physics Administration alebo do šablóny programu Excel.

Strana 49 ☐

Profil hĺbky dávky (PDD/TPR) pomocou ionizačnej komory a detektora s vysokým rozlíše-
ním:
• Polia MLC (čeľuste) [mm²]

5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
30 x 30 (32 x 32),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
140 x 140 (140 x 140),
220 x 220 (220 x 220),
300 x 220 (300 x 220)
Po ukončení merania vložte hodnoty TPR alebo PDD do režimu Raw Data v časti Physics
Administration alebo do šablóny v programe Excel.
Nezabudnite použiť správny detektor pre malé a veľké veľkosti poľa.

Strana 50 ☐

Faktory rozptylu pomocou ionizačnej komory a detektora s vysokým rozlíšením:
• Polia čeľustí

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

5 x 5, 10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 220 x 220,
300 x 220 [mm²]
Vzorová matica je uvedená na str. 87. Po ukončení merania vložte faktory rozptylu do reži-
mu Raw Data v časti Physics Administration alebo do šablóny v programe Excel.
Nezabudnite použiť správny detektor pre malé a veľké veľkosti poľa s príslušnou kalibráciou.

Strana 50/
Strana 21 ☐

Diagonálne radiálne profily pomocou ionizačnej komory:
• Pole čeľustí: 400 x 400 [mm²]
• Lamely MLC zaparkované, veľkosť poľa 400 x 400 mm2

Po ukončení merania vložte diagonálne radiálne profily do režimu Raw Data v časti Physics
Administration alebo do šablóny v programe Excel.

Strana 54 ☐

Priečne profily pomocou detektora s vysokým rozlíšením:
• Pole čeľustí: 150 x 150 [mm²]
• Polia MLC (pozri str. 88)

Po ukončení merania vložte priečne profily do režimu Raw Data v časti Physics Adminis-
tration alebo do šablóny v programe Excel.

Strana 57 ☐
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Meranie Pozri tiež Vykona-
né

Dynamický posun lamiel pomocou kalibrovaného detektora:
• Pre ožiarenie dynamickej medzery medzi lamelami použite súbory MLC: „NTx_1.d01“,

„NTx_5.d01“, … , „NTx_100.d01“, alebo príslušné súbory DICOM „DynLeafShift - Varian
HD120 - ...dcm“.

• Pre každé pole: použite 300 MU pri miere dávky 300 MU/min.
Použite správnu kombináciu m MU a m MU/min, ak miera dávky 300 MU/min nie je k dispo-
zícii.
Vypočítajte dynamický posun lamiel pomocou režimu Raw Data v časti Physics Adminis-
tration alebo šablóny v programe Excel.

Strana 62 ☐

Spracujte namerané údaje pomocou režimu Raw Data v časti Physics Administration ale-
bo pošlite vyplnený súbor programu Excel priamo do centrály spoločnosti Brainlab (ra-
dio.physics@brainlab.com), alebo svojmu miestnemu technikovi podpory.

☐

Pripravte požadovaný profil lúča pomocou Physics Administration (režim Machine Profi-
le). V Príručke používateľa softvéru Physics Administration nájdete informácie o tom,
ako môžete pripraviť profil stroja na základe metódy Nespracované údaje alebo metódy sú-
boru v programe Excel.

☐

Údaje lúča pre Varian HD120 (Štandardný režim ožarovania a režim bez homogenizačného filtra)
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5.6.1 Doplňujúce informácie

Vzorová matica

POZNÁMKA: Namerané údaje pre váš lineárny urýchľovač sa môžu líšiť. Nepoužívajte tento
príklad na klinické účely. 

Varian HD120 (Štandardný režim ožarovania): Možné namerané faktory rozptylu (len príklady)

Nastavenie čeľustí [mm]

Veľkosti
poľa
MLC
[mm²]

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

2 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x
100

140 x
140

220 x
220

300 x
220
(254 x
254)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

300 x
220
(254 x
254)

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

• Sivé polia sa musia zmerať vo všetkých prípadoch.
• Biele polia predstavujú kombinácie MLC a čeľustí, ktoré sa neodporúča používať so softvérom

na plánovanie rádioterapeutického vyšetrenia od spoločnosti Brainlab.
• Nevyplnené polia nie sú povolené (pozri str. 52).
• Pri faktoroch rozptylu nameraných pre obdĺžnikový tvar poľa 300 x 220 mm² je nutné použiť

ekvivalentnú veľkosť štvorcového poľa 254 mm v systéme Physics Administration.
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5.6.2 Tvar priečneho profilu

Tvar priečneho profilu

Varian HD120 (Štandardný režim ožarovania): Nastavenie poľa MLC pre merania profilu (smer X
a Y):

Obrázok 19  

Otvorené lamely:
Č. lamely: 13 - 14, 23 - 38, 43 - 52

Zavreté lamely

IEC 1217 pozícia lamiel -35 mm a +65 mm -75 mm

Referencie

Viac príkladov dozimetrických charakteristík pre Varian HD120 nájdete v publikácii Chang et al.,
2008 (pozri všeobecné referencie uvedené na str. 157).

Tvar priečneho profilu
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5.7 Údaje lúča pre Varian 120 (SRS homogenizačný
filter)

Kontrolný zoznam

POZNÁMKA: Režim SRS odkazuje na SRS-režim homogenizačného filtra lineárnych
urýchľovačov Novalis Tx a Varian Trilogy. Tento režim SRS používa 6 MV fotónové lúče a vysokú
mieru dávky 1 000 MU/min v kombinácii s obmedzenou maximálnou veľkosťou poľa na
150 x 150 mm². Ak je lineárny urýchľovač v režime SRS, používa odlišný homogenizačný filter.
Preto sa údaje lúča pre režim Štandard a SRS mierne líšia. 

Meranie Pozri tiež Vykona-
né

Kalibrácia lineárneho urýchľovača (NLOut) pomocou kalibrovanej komory. Strana 46 ☐

Únik na pozadí pre otvorené a zavreté čeľuste s použitím kalibrovanej komory:
Zadajte SSD, hĺbku merania, hodnoty úniku a NLOut pomocou režimu Raw Data v časti
Physics Administration alebo do šablóny programu Excel.

Strana 49 ☐

Profil hĺbky dávky (PDD/TPR) pomocou ionizačnej komory a detektora s vysokým rozlíše-
ním:
• Polia MLC (čeľuste) [mm²]

10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
30 x 30 (32 x 32),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
120 x 120 (120 x 120),
150 x 150 (150 x 150)
Po ukončení merania vložte hodnoty TPR alebo PDD do režimu Raw Data v časti Physics
Administration alebo do šablóny v programe Excel.
Nezabudnite použiť správny detektor pre malé a veľké veľkosti poľa.

Strana 50 ☐

Faktory rozptylu pomocou ionizačnej komory a detektora s vysokým rozlíšením:
• Polia čeľustí

12 x 12, 22 x 22, 32 x 32, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150 [mm²]
• Polia MLC

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150 [mm²]
Vzorová matica je uvedená na str. 91. Po ukončení merania vložte faktory rozptylu do reži-
mu Raw Data v časti Physics Administration alebo do šablóny v programe Excel.
Nezabudnite použiť správny detektor pre malé a veľké veľkosti poľa s príslušnou kalibráciou.

Strana 50/
Strana 21 ☐

Diagonálne radiálne profily pomocou ionizačnej komory:
• Pole čeľustí: 150 x 150 [mm²]
• Lamely MLC zaparkované, veľkosť poľa 150 x 150 mm2

Po ukončení merania vložte diagonálne radiálne profily do režimu Raw Data v časti Physics
Administration alebo do šablóny v programe Excel.

Strana 54 ☐

Priečne profily pomocou detektora s vysokým rozlíšením:
• Pole čeľustí: 150 x 150 [mm²]
• Polia MLC (pozri str. 92)

Po ukončení merania vložte priečne profily do režimu Raw Data v časti Physics Adminis-
tration alebo do šablóny v programe Excel.

Strana 57 ☐
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Meranie Pozri tiež Vykona-
né

Dynamický posun lamiel pomocou kalibrovaného detektora:
• Pre ožiarenie dynamickej medzery medzi lamelami použite súbory MLC: „V120_1.d01“,

„V120_5.d01“, … , „V120_100.d01“, alebo príslušné súbory DICOM „DynLeafShift - Varian
120 - ...dcm“.

• Pre každý prípad: použite 1 000 MU pri miere dávky 1 000 MU/min.
Vypočítajte dynamický posun lamiel pomocou režimu Raw Data v časti Physics Adminis-
tration alebo pomocou šablóny v programe Excel.

Strana 62 ☐

Spracujte namerané údaje pomocou režimu Raw Data v časti Physics Administration ale-
bo pošlite vyplnený súbor programu Excel priamo do centrály spoločnosti Brainlab (ra-
dio.physics@brainlab.com), alebo svojmu miestnemu technikovi podpory.

☐

Pripravte požadovaný profil lúča pomocou Physics Administration (režim Machine Profi-
le). V Príručke používateľa softvéru Physics Administration nájdete informácie o tom,
ako môžete pripraviť profil stroja na základe metódy Nespracované údaje alebo metódy sú-
boru v programe Excel.

☐

Údaje lúča pre Varian 120 (SRS homogenizačný filter)
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5.7.1 Doplňujúce informácie

Vzorová matica

POZNÁMKA: Namerané údaje pre váš lineárny urýchľovač sa môžu líšiť. Nepoužívajte tento
príklad na klinické účely. 

Varian 120 (SRS): Možné namerané faktory rozptylu (len príklady)

Nastavenie čeľustí [mm]

Veľkosti poľa
MLC [mm²] 12 x 12 22 x 22 32 x 32 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x

100
120 x
120

150 x
150

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Sivé polia sa musia zmerať vo všetkých prípadoch.
• Biele polia predstavujú kombinácie MLC a čeľustí, ktoré sa neodporúča používať so softvérom

na plánovanie rádioterapeutického vyšetrenia od spoločnosti Brainlab.
• Nevyplnené polia nie sú povolené (pozri str. 52).
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5.7.2 Tvar priečneho profilu

Tvar priečneho profilu

Varian 120 (SRS): Nastavenie poľa MLC pre merania profilu (smer X a Y):

Obrázok 20  

Otvorené lamely:
Č. lamely: 21 - 22, 27 - 34, 37 - 44

Zavreté lamely

IEC 1217 pozícia lamiel -35 mm a +65 mm -75 mm

Tvar priečneho profilu
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5.8 Údaje lúča pre Varian 120 (Štandardný režim
ožarovania a režim bez homogenizačného filtra)

Kontrolný zoznam

Meranie Pozri tiež Vykona-
né

Kalibrácia lineárneho urýchľovača (NLOut) pomocou kalibrovanej komory. Strana 46 ☐

Únik na pozadí pre otvorené a zavreté čeľuste s použitím kalibrovanej komory:
Zadajte SSD, hĺbku merania, hodnoty úniku a NLOut pomocou režimu Raw Data v časti
Physics Administration alebo do šablóny programu Excel.

Strana 49 ☐

Profil hĺbky dávky (PDD/TPR) pomocou ionizačnej komory a detektora s vysokým rozlíše-
ním:
• Polia MLC (čeľuste) [mm²]

10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
30 x 30 (32 x 32),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
140 x 140 (140 x 140),
200 x 200 (200 x 200),
300 x 300 (300 x 300)
Po ukončení merania vložte hodnoty TPR alebo PDD do režimu Raw Data v časti Physics
Administration alebo do šablóny v programe Excel.
Nezabudnite použiť správny detektor pre malé a veľké veľkosti poľa.

Strana 50 ☐

Faktory rozptylu pomocou ionizačnej komory a detektora s vysokým rozlíšením:
• Polia čeľustí

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

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200,
300 x 300 [mm²]
Vzorová matica je uvedená na str. 95. Po ukončení merania vložte faktory rozptylu do reži-
mu Raw Data v časti Physics Administration alebo do šablóny v programe Excel.
Nezabudnite použiť správny detektor pre malé a veľké veľkosti poľa s príslušnou kalibráciou.

Strana 50/
Strana 21 ☐

Diagonálne radiálne profily pomocou ionizačnej komory:
• Lamely MLC stiahnuté, veľkosť poľa 400 x 400 mm2

• Čeľuste stiahnuté, veľkosť poľa 400 x 400 mm2

Po ukončení merania vložte diagonálne radiálne profily do režimu Raw Data v časti Physics
Administration alebo do šablóny v programe Excel.

Strana 54 ☐

Priečne profily pomocou detektora s vysokým rozlíšením:
• Pole čeľustí: 150 x 150 [mm²]
• Polia MLC (pozri str. 96)

Po ukončení merania vložte priečne profily do režimu Raw Data v časti Physics Adminis-
tration alebo do šablóny v programe Excel.

Strana 57 ☐
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Meranie Pozri tiež Vykona-
né

Dynamický posun lamiel pomocou kalibrovaného detektora:
• Pre ožiarenie dynamickej medzery medzi lamelami použite súbory MLC: „V120_1.d01“,

„V120_5.d01“, … , „V120_100.d01“, alebo príslušné súbory DICOM „DynLeafShift - Varian
120 - ...dcm“.

• Pre každé pole: použite 300 MU pri miere dávky 300 MU/min.
Použite správnu kombináciu m MU a m MU/min, ak miera dávky 300 MU/min nie je k dispo-
zícii.
Vypočítajte dynamický posun lamiel pomocou režimu Raw Data v časti Physics Adminis-
tration alebo šablóny v programe Excel.

Strana 62 ☐

Spracujte namerané údaje pomocou režimu Raw Data v časti Physics Administration ale-
bo pošlite vyplnený súbor programu Excel priamo do centrály spoločnosti Brainlab (ra-
dio.physics@brainlab.com), alebo svojmu miestnemu technikovi podpory.

☐

Pripravte požadovaný profil lúča pomocou Physics Administration (režim Machine Profi-
le). V Príručke používateľa softvéru Physics Administration nájdete informácie o tom,
ako môžete pripraviť profil stroja na základe metódy Nespracované údaje alebo metódy sú-
boru v programe Excel.

☐

Údaje lúča pre Varian 120 (Štandardný režim ožarovania a režim bez homogenizačného filtra)
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5.8.1 Doplňujúce informácie

Vzorová matica

POZNÁMKA: Namerané údaje pre váš lineárny urýchľovač sa môžu líšiť. Nepoužívajte tento
príklad na klinické účely. 

Varian 120 (Štandardný režim ožarovania): Možné namerané faktory rozptylu (len príklady)

Nastavenie čeľustí [mm]

Veľkosti
poľa MLC
[mm²]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Sivé polia sa musia zmerať vo všetkých prípadoch.
• Biele polia predstavujú kombinácie MLC a čeľustí, ktoré sa neodporúča používať so softvérom

na plánovanie rádioterapeutického vyšetrenia od spoločnosti Brainlab.
• Nevyplnené polia nie sú povolené (pozri str. 52).
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5.8.2 Tvar priečneho profilu

Tvar priečneho profilu

Varian 120 (Štandardný režim ožarovania): Nastavenie poľa MLC pre merania profilu (smer X a Y)

Obrázok 21  

Otvorené lamely:
Č. lamely: 21 - 22, 27 - 34, 37 - 44

Zavreté lamely

IEC 1217 pozícia lamiel -35 mm a +65 mm -85 mm

Tvar priečneho profilu
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6 MONTE CARLO:
ALGORITMUS

6.1 Úvod do algoritmu Monte Carlo

Všeobecný prehľad

Nasledujúci opis poskytuje prehľad fyzikálnych vlastností algoritmu Monte Carlo (MC) od
spoločnosti Brainlab. Cieľom je umožniť používateľovi prácu so softvérom, porozumieť správaniu
algoritmu MC a pochopiť význam používateľských možností MC. Podrobnejšie informácie o
technikách MC vo všeobecnosti a konkrétne o XVMC nájdete v publikáciách uvedených na str.
157.
Nové techniky liečby rakoviny, akými sú IGRT alebo VMAT, umožňujú presnejšiu aplikáciu dávky v
cieľovom objeme a zvýšenú kontrolu bežných komplikácií súvisiacich s tkanivom. Presný výpočet
dávky je nevyhnutný pre zabezpečenie kvality týchto vylepšených techník. Tradičné spôsoby
výpočtu dávky, napríklad algoritmus Pencil Beam, majú vysokú kvalitu v oblastiach s
homogénnym tkanivom, napr. v rámci mozgu. Avšak, na liečbu v oblasti hlavy a krku alebo v
oblasti hrudníka, t. j. oblasti pozostávajúce z kostí, mäkkého tkaniva a vzduchových dutín, sa
vyžaduje zvýšená presnosť. Je napríklad známe, že algoritmus Pencil Beam nadhodnocuje dávku
cieľového objemu pri liečbe malých pľúcnych nádorov, pretože vypočíta dávku rozdelením jadier
dávky Pencil Beam vo vode, aby zohľadnil heterogenity tkaniva. Táto metóda má však v týchto
oblastiach obmedzenú presnosť. Na druhej strane, algoritmy na výpočet dávky MC poskytujú
presnejšie výsledky, najmä v heterogénnych oblastiach.

Použitie algoritmu Monte Carlo v rádioterapii

V rádioterapii sa techniky MC používajú na vyriešenie problému prenosu ionizujúceho žiarenia v
ľudskom tele. Žiarenie sa tu rozkladá na jednotlivé kvantové častice (fotóny, elektróny, pozitróny).
Pohyb týchto častíc cez ožarovacie zariadenie a ľudské tkanivo je simulovaný zohľadnením
materiálnych vlastností rôznych komponentov hlavice lineárneho urýchľovača a vlastností tkaniva
v každom objemovom elemente (voxel). Fotóny, elektróny a pozitróny vzájomne reagujú s
elektrónmi v atómových obaloch a elektromagnetickým poľom atómových jadier. To spôsobuje
ionizačný účinok. Príslušné vlastnosti vzájomných reakcií sú založené na zákonoch kvantovej
fyziky. V prípade hlavice lineárneho urýchľovača možno tieto vlastnosti vypočítať pomocou
známeho atómového zloženia rôznych komponentov; v prípade pacienta ich možno vypočítať na
základe CT snímkov a Hounsfieldových jednotiek v každom voxeli. Vlastnosti vzájomného
pôsobenia sú dané ako celkové a diferenciálne prierezy. Celkové prierezy charakterizujú
pravdepodobnosť vzájomného pôsobenia častíc s danou energiou v médiu s konkrétnym
atómovým zložením. Diferenciálne prierezy charakterizujú distribučné funkcie pravdepodobnosti
pre generáciu druhotných častíc s konkrétnymi parametrami druhotných častíc, akými sú energia
a uhol rozptylu. Náhodné čísla v simulácii MC sú potrebné na preskúšanie špecifických
parametrov z týchto distribučných funkcií pravdepodobnosti.
Podrobnejší úvod do celej problematiky spojenej s klinickým použitím plánovania liečby na
základe externého lúča Monte Carlo je uvedený v posudku od Reynaert et al. (2007), alebo v
správe AAPM Task Group Report č. 105 (2007).
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6.1.1 Algoritmus Monte Carlo od spoločnosti Brainlab

Základné informácie

Algoritmus Monte Carlo od spoločnosti Brainlab je založený na algoritme X-ray Voxel Monte
Carlo, ktorý vyvinul Iwan Kawrakow a Matthias Fippel (Kawrakow et al. 1996, Fippel et al. 1997,
Fippel 1999, Fippel et al. 1999, Kawrakow a Fippel 2000, Fippel et al. 2003, Fippel 2004).

Algoritmus Monte Carlo od spoločnosti Brainlab

Tri zložky algoritmu MC od spoločnosti Brainlab:

Obrázok 22  

Algoritmus MC od spoločnosti Brainlab pozostáva z troch hlavných zložiek. Prvá zložka sa
používa ako zdroj častíc. Modeluje hornú časť hlavice lineárneho urýchľovača (antikatóda,
primárny kolimátor, homogenizačný filter) a vytvára fotóny, ako aj kontaminačné elektróny z
príslušného rozvodu. Častice sa následne prenesú do druhej zložky, modelu kolimačného
systému. V závislosti od konfigurácie poľa sú častice absorbované, rozptýlené alebo prevedené
cez systém kolimátora bez vzájomnej reakcie. Zostávajúce častice sú prevedené do nástroja na
výpočet dávky pre pacienta. V tejto tretej zložke sa simuluje prenos žiarenia cez štruktúru
pacienta a vypočíta sa rozdelenie dávky. V nasledujúcich častiach sú tri zložky algoritmu MC od
spoločnosti Brainlab opísané ešte podrobnejšie.

Algoritmus Monte Carlo od spoločnosti Brainlab
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6.2 Virtual Energy Fluence Model (VEFM)

Základné informácie

Geometria antikatódy, homogenizačný filter a primárny kolimátor sa pri zmene tvaru poľa
nemenia. Preto možno predpokladať, že fázový priestor fotónov a nabitých častíc nad čeľusťami a
viaclamelovými kolimátormi (MLC) nezávisí od konfigurácie poľa. Na vytvorenie modelu tohto
fázového priestoru sa používa virtuálny model fluencie energie (VEFM). S určitými rozšíreniami je
tento model založený na práci Fippela et al. (2003).

Geometrické parametre

VEFP pozostáva z dvoch alebo troch zdrojov fotónov s dvojrozmernými Gaussovými tvarmi a z
jedného kontaminačného zdroja nabitých častíc (elektrónov). Zdroje fotónov utvárajú fotóny
brzdného žiarenia (Bremsstrahlung) vytvárané v antikatóde a fotóny Comptonovho rozptylu
rozptýlené primárnym kolimátorom a materiálmi homogenizačných filtrov. Pri zdrojoch fotónov sa
vyžadujú rôzne parametre. Napríklad vzdialenosti zdrojov k nominálnemu ohnisku lúča sa
odhadnú alebo prevezmú z technických informácií poskytnutých predajcom lineárneho
urýchľovača. Gaussove šírky (štandardné odchýlky) ako aj relatívne hmotnosti zdrojov fotónov sú
stanovené pomocou nameraného rozdelenia dávky vo vzduchu. Dodatočné parametre na
korekciu výstupkov sú tiež stanovené z týchto meraní. Modelujú odchýlky profilu lúča od
ideálneho plochého profilu.

Energetické parametre

VEFM tiež vyžaduje informácie o energetickom spektre fotónov, ako aj o fluencii kontaminácie
nabitých častíc na povrchu tela pacienta.
Tieto údaje sú odvodené od nameranej krivky hĺbky dávky Dmeas(z) vo vode pre referenčnú
veľkosť poľa (veľkosť poľa použitá pre dávku - kalibrácia monitorovacích jednotiek).
Krivka Dmeas(z) sa používa na minimalizovanie umocneného rozdielu vypočítanej krivky hĺbky
dávky Dcalc(z). Na základe modelových predpokladov je Dcalc(z) stanovená ako:

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

Emax

 weDe z( )+=

Súbor monoenergetických kriviek hĺbky dávky Dmono(E,z) vo vode možno vypočítať pomocou
celého systému MC a parametrov geometrického modelu lúča odvodených po stanovení
nameraných profilov vo vzduchu.

Rozsah energetických parametrov

Súbor sa musí vypočítať pre zoznam energií od minimálnej energie spektra Emin po energiu, ktorá
je o niečo vyššia ako maximálna energia Emax. To nám umožňuje použiť tiež Emax ako vhodný
parameter. Narozdiel od pôvodnej práce (Fippel et al. 2003) my energetické spektrum
modelujeme p(E) s použitím:

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

Táto funkcia je porovnateľná so spektrami vypočítanými pomocou EGSnrc (Kawrakow 2000) a
BEAM (Rogers et al. 1995), najmä v oblasti nízkej energie.
Voľné parametre l, b a normalizačný faktor N je nutné prispôsobiť. Pre Emin a Emax zvyčajne
volíme pevne stanovené hodnoty, je však tiež možné upraviť ich, keďže niekedy sa maximálna

MONTE CARLO: ALGORITMUS

Technická referenčná príručka Rev. 2.2 Fyzikálne princípy Brainlab 99



energia spektra môže líšiť od nastavenia nominálnej fotónovej energie v MV. Parameter wɣ
predstavuje celkovú hmotnosť všetkých zdrojov fotónov. Vypočíta sa pomocou wɣ = 1 - we, kde we
predstavuje hmotnosť zdroja elektrónovej kontaminácie. Parameter we sa tiež udáva pomocou
nameranej hĺbky dávky vo vode a rovnice pre Dcalc(z).
Vyžaduje si to výpočet hĺbky dávky MC čistého zdroja elektrónovej kontaminácie vo vode De(z).
Keďže väčšina elektrónov vzniká v homogenizačnom filtri, za miesto zdroja elektrónov sa
považuje spodná plocha filtra. Podľa Fippela et al, (2003) sa energetické spektrum elektrónov sa
odhaduje exponenciálnym rozložením.

Monte Carlo a Pencil Beam

V rámci postupu spúšťania sa všetky parametre (pevne stanovené a prispôsobené) zadávajú do
súboru profilu dávky. Tento súbor je prepojený s profilom stroja príslušného lineárneho
urýchľovača. Je tiež prepojený s profilom dávky pre algoritmus Pencil Beam. To znamená, že
algoritmus MC na výpočet dávky nemožno použiť bez použitia algoritmu Pencil Beam.
Predstavuje to obmedzenie, ale do softvéru RT na plánovanie liečby od spoločnosti Brainlab bolo
zavedené pre tri hlavné výhody:
• Umožňuje používateľovi krížovú kontrolu výsledkov s použitím dvoch takmer nezávislých

výpočtov dávky.
• Zabezpečuje to plynulý prechod od klinických skúseností (protokolov) založených na výpočtoch

dávky pomocou algoritmu Pencil Beam k presnejšej praxi založenej na výpočtoch dávky
pomocou algoritmu Monte Carlo.

• Rýchlejší algoritmus Pencil Beam sa môže používať pri intermediálnom procese plánovania.
Neskôr môže používateľ prepnúť na algoritmus Monte Carlo a doladiť v ňom plán liečby.

Preto si spustenie algoritmu MC na výpočet dávky vyžaduje spustenie algoritmu Pencil Beam.
Pred klinickým použitím profilu dávky MC je nutné overiť ho porovnaním s rozložením dávky a
faktormi výkonu (rozptylu) nameranými v homogénnom vodnom modeli. Viac informácií o týchto
údajoch nájdete v pokynoch na meranie základných údajov pre algoritmus Monte Carlo.

Virtual Energy Fluence Model (VEFM)
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6.3 Modelovanie kolimačného systému

Čeľuste

Komponenty kolimačného systému (čeľuste a MLC) sú modelované rôznymi spôsobmi. Obdĺžnik
vytvorený pozíciou obidvoch párov čeľustí sa používa na stanovenie vzorového priestoru
vstupných častíc. To znamená, že fotóny a elektróny sa vytvárajú len prechodom cez tento otvor v
čeľustiach. Inými slovami, algoritmus MC predpokladá úplné zablokovanie čeľustí. Chyba tohto
predpokladu sa odhaduje na menej ako 0,5 % z dôvodu hrúbky čeľustí a zoslabenia materiálu
čeľustí. Okrem toho je lúč blokovaný aj MLC, čo vedie k ďalšiemu zníženiu fluencie fotónov mimo
hraníc lúča. Výhodou tohto prístupu je úspora času na počítačové spracovanie. Simulácia histórie
fotónov absorbovaných v rámci materiálu čeľustí by predstavovala plytvanie výpočtového výkonu
a nemala by veľký vplyv na presnosť výpočtu.

Prevedenia lamiel MLC

Rôzne prevedenia lamiel MLC:

① ② ③

④ ⑤ ⑥

Obrázok 23  

Č. Komponent

① Ideálny MLC (žiadne únikové žiarenie)

② Naklonené lamely (Siemens)

③ Krokové prevedenie (Elekta)

④ Prevedenie pera a drážky (Varian)

⑤ Varian Millennium

⑥ Brainlab m3

Pre každé MLC sú zobrazené len 4 páry lamiel.

Simulácia MLC

V závislosti od typu MLC, model MLC zohľadňuje správnu hrúbku MLC, šírky lamiel, materiál
lamiel, zaoblené špičky lamiel (ak sú) a správny dizajn pera a drážky (pozri obrázok vyššie).

Algoritmus simulácie MLC

Algoritmus, podľa ktorého sú tieto modely navrhnuté, je založený na práci publikovanej Flippelom
(2004). Je to kompletná MC geometrická simulácia prenosu fotónov. Zohľadňuje Comptonove
vzájomné pôsobenia, udalosti tvorby párov a fotoelektrickú absorpciu. Primárne a sekundárne
elektróny sa simulujú s použitím stále sa spomaľujúcej aproximácie. Pri tomto prístupe sa
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štruktúry definujú virtuálnym uložením rovín a povrchov valca do 3D priestoru. Roviny (a povrchy)
definujú hranice medzi oblasťami rôznych materiálov. Pre MLC tieto oblasti pozostávajú zo zliatiny
volfrámu a vzduchu. Pre tieto materiály sa používajú tabuľky prierezov fotónov vopred vypočítané
pomocou počítačového kódu XCOM (Berger a Hubbell 1987), ako aj tabuľky brzdnej schopnosti a
rozsahu elektrónov vopred vypočítané pomocou softvéru ESTAR (Berger 1993). Algoritmus na
sledovanie častíc lúča je založený na bitových maskách a bitových obrazcoch, ktoré určujú indexy
oblasti. Pre rozšírenie pôvodnej práce boli zavedené ďalšie modely MLC.

Určovanie pozícií lamiel

Softvér na plánovanie RT vyšetrenia od spoločnosti Brainlab definuje normálnu pozíciu lamiel v
rovine izocentra. Skutočná pozícia lamiel, ktorú vyžaduje algoritmus MC sa vypočíta z nominálnej
pozície, vo väčšine prípadov, za predpokladu kalibrácie svetelného pozadia. Pre MLC so
zaoblenými špičkami lamiel to znamená, že sa lamela dotýka priamky medzi nominálnym
ohniskom a nominálnou pozíciou lamiel. Týmto spôsobom sa priamka stáva tangensom
zakrivenia špičky lamely. Na druhej strane, v prípade MLC Elekta Agility je výpočet skutočnej
pozície lamiel založený na kalibrácii rádiologického poľa. To si vyžaduje dodatočný posun lamiel v
súvislosti s kalibráciou svetelného pozadia.
Pozície lamiel pre zavreté páry lamiel sa určujú odlišne. V prípade zavretých párov lamiel
prechádza priamka medzi nominálnym ohniskom a nominálnou pozíciou lamiel priamo cez koniec
špičky lamely. Takýto priebeh bol zavedený preto, aby sa predišlo vzduchovým medzerám medzi
protistojacimi špičkami lamiel v prípade, že sú lamely zavreté mimo osi.

Modelovanie kolimačného systému
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6.4 Nástroj MC na výpočet dávky pre pacienta

Základné informácie

Algoritmus MC, ktorý simuluje prenos fotónov a elektrónov cez ľudské tkanivo, je založený na
publikáciách Kawrakow et al. (1996), Fippel (1999), Kawrakow a Fippel (2000). Je to skrátený
algoritmus histórií s nepretržitým prechodom hraníc, ktorý simuluje prenos sekundárnych a
kontaminačných elektrónov. Zohľadňuje a simuluje delta elektróny (voľné sekundárne elektróny
vytvorené pri vzájomnom pôsobení elektrónov) a tiež fotóny brzdného žiarenia (Bremsstrahlung).
Pri simuláciách prenosu fotónov pomocou MC sa zohľadňujú Comptonove vzájomné pôsobenia,
udalosti tvorby párov a fotoelektrická absorpcia. Viaceré techniky redukcie rozdielov, napr.
opakovanie histórie elektrónov, mnohonásobný prenos fotónov alebo Russian Roulette, značne
urýchľujú výpočet dávky v porovnaní so všeobecnými kódmi MC, napr. EGSnrc (Kawrakow 2000).
Histórie častíc MC môžu bežať v paralelných líniách, preto kód plne využíva multiprocesorové
prístroje. Rotácie nosnej konštrukcie (statické a dynamické) sú simulované nepretržite. Táto
vlastnosť je veľkou výhodou v porovnaní s inými algoritmami, napr. Pencil Beam, pretože tie na
vytvorenie modelu rotácie potrebujú samostatné pozície nosnej konštrukcie.

Výpočet hustoty

Pri simuláciách MC je potrebné poznať prierezy fotónov, zrážky elektrónov a brzdné schopnosti
radiácie. Vo všeobecnosti možno tieto parametre vypočítať, ak je známe atómové zloženie typu
tkaniva v každom voxeli. Hodnoty HU sú dostupné z CT snímkov. Medzi HU a určitými typmi
tkaniva však neexistuje mapovanie, pretože vzťah medzi HU a zložením elementov nie je
jedinečný. Inými slovami, existujú rôzne typy tkaniva s rovnakým HU. Preto ak sa HU meria len
pomocou CT, pri určovaní zloženia elementov v konkrétnom voxeli môžu nastať chyby.
Namiesto toho, algoritmus Monte Carlo od spoločnosti Brainlab používa odlišný prístup založený
na kalibračnej krivke CT. Tabuľka na prepočet HU na hustotu elektrónov (ED) prevedie hodnoty
HU špecifické pre CT na hodnoty ED špecifické pre tkanivá. Hodnoty ED sa vzťahujú k vode.
Algoritmus MC premení tieto ED na všetky ostatné parametre potrebné pri výpočtoch pomocou
MC. Tie sú, napríklad, merná hmotnosť, prierezy fotónov a brzdné schopnosti a sily rozptylu
elektrónov. Tento prepočet sa vykonáva priamo, t. j. bez ďalšieho medzikroku pre výpočet
elementárneho zloženia. Viac informácií o tomto prístupe je v publikáciách o VMC/XVMC, na
ktoré sa odkazuje na str. 157.
Ak je merná hmotnosť ρ v špecifickom voxeli známa, celkový prierez pre napr. Comptonove
vzájomné pôsobenia μc(ρ,E) pre fotón s energiu E možno vypočítať pomocou:

μC ρ E,( ) ρ
ρW
------- fC ρ( ) μC

W E( )=

Funkcia μcw(E) je tabuľkový Comptonov prierez vo vode, ρw je merná hmotnosť vody a funkcia
fc(ρ) je zodpovedajúca funkcia založená na analýze údajov prierezu ICRU pre tkanivá ľudského
tela (ICRU 1992). Faktorizácia na funkciu závislú len od ρ a druhú funkciu závislú len od E je len
približná. Údaje správy ICRU Report 46 (1992) však naznačujú, že túto približnosť je možné
použiť pre ľudské tkanivo.

Varovanie
V niektorých prípadoch hodnoty HU zo snímky CT nepredstavujú skutočnú charakteristiku
materiálu (napr. mernú hmotnosť a zloženie materiálu). To môže spôsobiť nesprávny
výpočet dávky pre materiály umelých tkanív (napr. implantáty).
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Pomer Comptonovho prierezu

Obrázok 24  

Obrázok vyššie zobrazuje pomer Comptonovho prierezu verzus merná hmotnosť pre všetky
materiály v správe ICRU Report 46 (kríženia). Riadok predstavuje prispôsobenie týchto údajov.
MC používa túto funkciu na výpočet Comptonovho prierezu.
Čiara na obrázku vyššie predstavuje prispôsobenie týchto údajov. Je stanovené nasledovne:

fc ρ( )
0.99 0.01ρ /ρw, ρ ρw≤+

0.85 0.15 ρ ρw⁄ , ρ ρw≥+



≈

MC používa túto prispôsobenú funkciu na výpočet Comptonovho prierezu. Existuje niekoľko
materiálov s odchýlkami do 1,5 % medzi skutočným pomerom prierezu a prispôsobenou funkciou.
Tieto materiály sú napr. žlčové kamene alebo močové kamene. Navyše, správne elementárne
zloženie v danom voxeli nie je známe. Známe je len číslo HU a zloženia rôznych materiálov môžu
viesť k rovnakému HU. Samotné číslo HU preto predstavuje neurčitosť, ktorá prechádza do
neurčitosti prispôsobenej funkcie. Vplyv neurčitosti čísla HU na rozloženie dávky vypočítanej
algoritmom Monte Carlo sa rozoberal v literatúre (Vanderstraeten et al. 2007). Existujú podobné
prispôsobené funkcie na výpočet tvorby párov a fotoelektrických prierezov, ako aj na zrážky
elektrónov a brzdné schopnosti radiácie. Ich závislosť od mernej hmotnosti sa, samozrejme, líši
od fc(ρ).
Funkcia fc(ρ) sa tiež používa na premenu merných hmotností ρ na hustoty elektrónov ne alebo
naopak. Tento vzťah je stanovený ako:

ne ne
W ρ
ρw
------ fC ρ( )=

pričom new predstavuje hustotu elektrónov vo vode.

Nástroj MC na výpočet dávky pre pacienta
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6.5 Parametre MC

Základné informácie

Používateľ softvéru má vplyv na presnosť výpočtu dávky MC, trvanie výpočtu dávky a výsledný
typ dávky. Možno to urobiť pomocou parametrov MC, ktoré sú k dispozícii v softvéri Brainlab RT
Elements. K dispozícii sú tri parametre:
• Priestorové rozlíšenie (v mm)
• Štatistická neurčitosť (v %)
• Výsledný typ dávky (dávka do média alebo dávka do vody)

Informácie o tom, ktorú možnosť možno upraviť a ako ju možno zmeniť nájdete v príručke
používateľa softvéru príslušného softvéru Brainlab Element.

Priestorové rozlíšenie

Priestorové rozlíšenie definuje veľkosť vnútornej mriežky výpočtu dávky pomocou MC.
Neznamená to však, že konečná veľkosť mriežky MC sa úplne rovná hodnote parametra. Voxely
MC sú zostavené kombináciou celého čísla pixelov pôvodnej CT snímky. Preto sa konečné
veľkosti voxelov len približne rovnajú hodnote parametra priestorového rozlíšenia. Môžu sa tiež
líšiť vo všetkých 3 priestorových smeroch. Okrem toho, nesmú byť menšie ako veľkosti
pôvodných pixelov. Výber tohto parametra má veľký vplyv na trvanie výpočtu. Dvojnásobné
zníženie tohto parametra môže dobu výpočtu predĺžiť šesťnásobne. Priestorové rozlíšenie je
obmedzené na rozsah hodnôt závislých od použitia. Výpočty dávky MC pre malé nádory sa musí
vykonať s priestorovým rozlíšením 1 - 2 mm.

Štatistická neurčitosť

Parameter štatistickej neurčitosti odhaduje počet histórií častíc, ktoré sú potrebné na dosiahnutie
tejto neurčitosti pri každom liečebnom prvku (lúč alebo oblúk) v % maximálnej dávky pre daný
liečebný prvok. Keďže sa tu všetko normalizuje na lúč alebo oblúk, konečná neurčitosť v PTV
môže byť nižšia. Napríklad, ak máme 5 prekrývajúcich sa oblúkov v PTV a každý lúč je vypočítaný
so štatistickou neurčitosťou 2 %, potom je štatistická neurčitosť v PTV približne 1 %.
V oblastiach, ktoré sa neprekrývajú, zostáva neurčitosť 2 %. Štatistická neurčitosť pre voxel klesá
so zvyšujúcim sa počtom histórií Nhist ako:

1 Nhist( )

t. j. štatistickú neurčitosť možno znížiť dvojnásobne, ak sa počet histórií zvýši štvornásobne. Preto
sa trvanie výpočtu zvýši štvornásobne. Štandardné nastavenie závisí od použitia.
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Výsledný typ dávky

①

②

Obrázok 25  

Algoritmus MC umožňuje výpočet dvoch odlišných typov dávky, dávky do média a dávky do vody.
Na ilustráciu rozdielu si predstavte jeden objemový element (voxel) mriežky výpočtu MC (①).
Veľkosť jedného voxela je stanovená veľkosťou pixela CT a hrúbkou rezu CT, ako aj parametrom
priestorového rozlíšenia (pozri vyššie). Napríklad, jeden voxel môže byť taký malý ako 1,0 mm³.
Počas simulácie MC sa vypočítava energia absorbovaná na voxel (t. j. priestorové rozlíšenie
simulácie je dané veľkosťou voxela). Biologické štruktúry (napr. bunky) však môže byť ešte oveľa
menšie. Vo vyššie uvedenom príklade objemového elementu je bunka reprezentovaná malou
oválnou dutinou (②). Použitím predvoleného nastavenia Dose to medium sa energia
absorbované vo voxeli vydelí hmotnosťou voxela, čím sa vypočíta dávka energie. Táto dávka
energie je rovná dávke energie v rámci bunky, ak je bunka tvorená rovnakým tkanivom ako celý
voxel.
Situácia sa zmení, ak sa typ tkaniva v rámci bunky odlišuje od priemerného tkaniva v rámci voxela
(napr. bunka kostnej drene obklopená kostným tkanivom). Vyššia hustota kostného tkaniva
spôsobuje vyššiu fluenciu sekundárnych elektrónov prechádzajúcich bunkou mäkkého tkaniva. V
dôsledku toho je dávka energie v rámci bunky zvýšená v porovnaní s priemernou dávkou v rámci
voxela. Túto situáciu je možné modelovať použitím algoritmu MC, ak vyberiete možnosť Dose to
water namiesto možnosti Dose to medium. Dávka do vody predstavuje energiu absorbovanú v
malej dutine vody vydelenú hmotnosťou danej dutiny, pričom určité tkanivo (napr. kosť) obklopuje
dutinu.
Vzťah medzi dávkou do vody, Dw, a
dávkou do média, Dm, sa vypočíta nasledovne:

pričom

je neobmedzená kolízia elektrónovej hmotnosti, ktorá zastavuje pomer výkonu vody k pomeru
výkonu médiu spriemerovaného nad spektrom fotónového lúča. Tento pomer je približne 1,0 v
prípade mäkkých tkanív s hustotou asi 1,0 g/cm³. Zvyšuje až na ~ 1,15 v prípade kostných tkanív
s hustotou do 2,0 g/cm³.

Parametre MC
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Z tohto dôvodu neexistuje viditeľný rozdiel medzi dávkou do média a dávkou do vody pre väčšinu
typov ľudských mäkkých tkanív. Dávka do vody však môže byť až o 15 % väčšia v porovnaní s
dávkou do média pre kostné tkanivá (AAPM 2007). Možnosť Dose to water je potrebné vybrať,
ak chcete poznať dávku v malých dutinách mäkkého tkaniva vložených v rámci kostnej štruktúry.
Dose to medium je potrebné vybrať, ak chcete poznať priemernú dávku v rámci celého voxela.

Obmedzenia algoritmu Monte Carlo

Varovanie
Presnosť výpočtu dávky pomocou Monte Carlo závisí od definovanej štatistickej
neurčitosti. Hodnota použitá na schválenie konečného plánu liečby musí byť čo najnižšia,
pričom nesmie byť vyššia ako 2 %. Pamätajte, že štatistická neurčitosť je definovaná vo
vzťahu k najvyššej dávke liečebného prvku (lúč alebo oblúk). V dôsledku toho je
neurčitosť hodnôt dávky vnútri OAR v oblasti s nižšou dávkou vyššia v porovnaní s
maximálnou dávkou vnútri OAR.

Varovanie
Všeobecné obmedzenia výpočtu dávky pre malé liečebné polia sú zhrnuté v str. 153.
Ignorovanie týchto obmedzení môže spôsobiť odchýlky vypočítanej dávky od skutočne
poskytnutej dávky o viac ako 10 %.

MONTE CARLO: ALGORITMUS
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7 MONTE CARLO: MERANIE
VŠEOBECNÝCH ÚDAJOV
LÚČA

7.1 Úvod

Účel tejto kapitoly

Táto kapitola opisuje techniky merania odporúčané na získanie údajov lúča, ktoré sú potrebné pre
výpočet dávky s použitím algoritmu Monte Carlo od spoločnosti Brainlab. Okrem všeobecných
pokynov táto kapitola obsahuje špecifické informácie, akými sú veľkosti polí MLC a čeľustí, ktoré
sa majú pri meraniach používať.

Spustenie lineárneho urýchľovača

Pred začatím spúšťania lineárneho urýchľovača by ste sa mali oboznámiť s národnými alebo
medzinárodnými odporúčaniami pre spúšťanie lineárneho urýchľovača (napr. AAPM TG-106
Report):
Táto správa poskytuje usmernenia a odporúčania pre správny výber modelov a detektorov,
nastavenie modelu pre získanie údajov snímkovania a iných údajov, postupy pre získanie
špecifických parametrov fotónového a elektrónového lúča a metódy na zmenšenie chýb pri
meraní (< 1 %), ako aj spracovanie údajov lúča a konvolúciu veľkosti detektora pre stanovenie
presných profilov. Postupy opísané v tejto správe pomôžu kvalifikovaným lekárskym fyzikom pri
meraní kompletného súboru údajov lúča alebo pri overovaní podskupiny údajov pred prvým
použitím, alebo pri pravidelných meraniach na zabezpečenie kvality (Das et al. 2008).

Definície a skratky

Termín Vysvetlenie

CAX Central Axis (Centrálna os)

Linac Linear Accelerator (Lineárny urýchľovač)

MLC Multileaf Collimator (Viaclamelový kolimátor)

PDD Percentage Depth Dose (Percentuálna hĺbka dávky)

SID Source-Isocenter Distance (Vzdialenosť od zdroja k izocentru)
(1 000 mm)

SSD Source-Surface Distance (Vzdialenosť od zdroja k povrchu)

Nevyhnutné podmienky

Algoritmus Monte Carlo na výpočet dávky nemožno použiť bez použitia algoritmu Pencil Beam.
Preto si spustenie algoritmu Monte Carlo na výpočet dávky vyžaduje spustenie algoritmu Pencil
Beam. Viac informácií nájdete na str. 65.
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Účel meraní

Pri výpočtoch dávky pomocou algoritmu Monte Carlo sa všetky údaje namerané vo vode a vo
vzduchu nepoužívajú priamo. Merania vo vzduchu sa používajú pri spracovaní údajov. Vyžadujú
sa najmä na prispôsobenie odchýlok od ideálneho plochého profilu (výstupky atď.) a na určenie
tvarov a hmotností rôznych zdrojov fotónov. Pri tomto prispôsobení sa zohľadňujú účinky objemu
spôsobené veľkosťou komory vrátane mosadznej hlavice pre hromadenie. Parametre
ovplyvňujúce veľkosti zdrojov fotónov a šírky polotieňa profilu sa neprispôsobujú pomocou meraní
vo vzduchu. Upravujú sa s použitím snímkov profilu malého poľa pre SSD = 900 mm vo vode.
Parametre energetického spektra a hmotnosť zdroja elektrónovej kontaminácie sú prispôsobené s
použitím SSD = 1 000 mm, 100 x 100 mm² krivky hĺbky dávky vo vode. Kalibrácia dávky/MU je
tiež upravená s použitím absolútnej dávky pre toto pole. Všetky údaje pre SSD = 900 mm (vrátane
absolútnej dávky) sa používajú na porovnanie s výpočtami dávky pre model, a teda pri overení
konečného modelu hlavice lineárneho urýchľovača. Výsledky porovnania sú zakreslené v súbore
PDF. Tento súbor PDF spolu so súborom prispôsobených parametrov (s názvom Monte Carlo
Dose Profile) je dodaný používateľovi na preštudovanie.

Presnosť merania

Merania špecifikované v tejto príručke používateľa sú dostatočné na dosiahnutie stanovenej
presnosti pre algoritmy dávky od spoločnosti Brainlab. Ak si želáte zvýšiť presnosť výpočtu dávky,
vykonajte tieto merania s mimoriadnou pozornosťou, opakujte ich, vyberte najlepšie výsledky
(napr. najnižší šum) a spriemerujte ich. Menší ako odporúčaný nárast veľkosti poľa, hĺbky alebo
radiálneho smeru, aj keď nie je zakázaný, nemá značný vplyv na zvýšenie presnosti dávky.
Pre dosiahnutie presných výsledkov musíte lineárny urýchľovač a motorizovanú nádrž s vodou
nastaviť s mimoriadnou opatrnosťou. Centrálna os lúča musí byť presne kolmo, t. j. ortogonálne, k
povrchu vody. Smer pohybu detektora musí byť v každom prípade presne zarovnaný s vodnou
hladinou a s centrálou osou lúča.
Pamätajte na to, že citlivosť detektora môže závisieť od jeho orientácie. Dodržiavajte špecifikácie
a odporúčania výrobcu vašich dozimetrických zariadení.

Varovanie
Presnosť všetkých algoritmov dávky od spoločnosti Brainlab priamo závisí od presnosti a
rozsahu meraní údajov lúča. Je potrebné zaistiť, aby meranie údajov lúča pokrylo rozsah
veľkostí poľa a hĺbok, ktoré sa budú používať pri následnom plánovaní liečby. Týka sa to
najmä meraní faktorov rozptylu, radiálnych profilov a hĺbky dávky.

Overenie profilu lúča

Nemocničný fyzik je zodpovedný za správne overenie každého novovytvoreného alebo
upraveného profilu lúča (profilu stroja). To musí zahŕňať koncové testovanie každého variantu
liečby a podmienok liečby, ktoré sa majú používať klinicky. Pre účely zabezpečenia kvality by ste
sa vždy mali oboznámiť s relevantnými národnými alebo medzinárodnými odporúčaniami (napr.
IAEA TRS-430).

Zodpovednosť

Keď sú namerané údaje odoslané do spoločnosti Brainlab, spoločnosť Brainlab nemá možnosť
overiť správnosť:
• údajov prijatých od používateľa
• údajov odoslaných späť používateľovi

Akákoľvek spätná väzba alebo odporúčania poskytnuté spoločnosťou Brainlab na základe
prijatých údajov závisí od správnosti dodaných údajov. Ak boli prijaté údaje spracované
spoločnosťou Brainlab a odoslané späť používateľovi, v žiadnom prípade to nezaručuje správnosť
odoslaných údajov. Používateľ je plne zodpovedný za overenie správnosti údajov prijatých od
spoločnosti Brainlab a tiež za overenie správnosti akejkoľvek spätnej väzby alebo odporúčaní
poskytnutých spoločnosťou Brainlab. Pred vyšetrením pacienta musí používateľ potvrdiť
bezpečnosť a účinnosť údajov prijatých od spoločnosti Brainlab. Skutočnosť, že spoločnosť

Úvod
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Brainlab spracovala určité údaje nemá vplyv na celkovú zodpovednosť používateľa za správnosť
konečného profilu lúča.
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7.1.1 Odporúčané zariadenia

Zariadenie

Komponent Vysvetlenie

Motorizovaná
vodná nádrž

Použite motorizovanú vodnú nádrž dostatočnej veľkosti: nádrž by mala mini-
málne o 50 mm presahovať všetky štyri strany meranej veľkosti poľa a hĺbky
merania. Tiež by mala minimálne o 50 mm presahovať maximálnu hĺbku me-
rania. Pre štandardnú veľkosť poľa 400 x 400 mm2 do hĺbky 350 mm je po-
trebný model s rozmerom základne väčším ako 500 x 500 mm2 a hĺbkou vo-
dy minimálne 400 mm.

Kalibrovaná ko-
mora

Použite kalibrovanú komoru: kalibrovaná valcová ionizačná komora s obje-
mom dutiny minimálne 0,125 cm3, nie však viac ako 0,6 cm3. Účinný bod
merania sa určí na základe platných medzinárodných dozimetrických štan-
dardov (napr. IAEA TRS-398) a príslušného odporúčania poskytovateľa de-
tektora.

Ionizačná komora

Použite ionizačnú komoru: Valcová ionizačná komora s objemom dutiny
0,125 cm3 alebo menším. Účinný bod merania sa určí na základe platných
medzinárodných dozimetrických štandardov (napr. IAEA TRS-398) a prísluš-
ného odporúčania poskytovateľa detektora.

Detektor s vyso-
kým rozlíšením

Použite veľmi malý detektor na merania profilov s vysokým rozlíšením a do-
zimetriu malých polí. Spoločnosť Brainlab odporúča používať netienenú ste-
reotaktickú diódu alebo jednokryštálový diamantový detektor.

Malá hlavica na
hromadenie

Na merania vo vzduchu použite malú hlavicu na hromadenie vyrobenú z mo-
sadze alebo z materiálu s podobnou mernou hmotnosťou. Hrúbka hlavice na
hromadenie:

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.≈≈

Odporúčané zariadenia
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7.2 Systémy koordinátov

Základné informácie

Merania opísané v tomto dokumente sú založené na systéme koordinátov, ktorý je zobrazený
nižšie.
• Všetky jednotky dĺžky sú uvádzané v mm.
• Pri všetkých meraniach musí byť uhol kolimátora a nosnej konštrukcie nastavený na 0°.
• Pozrite špecifický kontrolný zoznam pre váš MLC (pozri str. 119).

Systém koordinátov

①

②

Obrázok 26  

Č. Komponent

① Merania vo vzduchu

② Merania vo vode

Pochopenie systému koordinátov

Systém koordinátor zodpovedá pevne stanovenému systému IEC 1217, je však otočený o 180°
okolo osi X, t. j. osi Y a Z ukazujú na opačné smery.

Meranie Vysvetlenie

Vzduch

Pri všetkých meraniach vo vzduchu nie je počiatok systému koordinátov
umiestnený v izocentre, ale v nominálnom bod zdroja fotónov v antikatóde, t.
j. vo vzdialenosti SID od izocentra, ktorá je uvedená vyššie. To znamená, že
koordináty Z pri všetkých meraniach vo vzduchu (najmä pre profily Z) musia
byť stanovené ako vzdialenosť k bodu zdroja (ohniska) v milimetroch.

Voda

Systém koordinátov pri meraniach vo vode je mierne odlišný. Počiatok je tu
umiestnený na povrchu vodného modelu, t. j. krivky hĺbky dávky sa merajú
ako dávka pre hĺbku vody v milimetroch. Smer osí X, Y a Z zostáva nezmene-
ný. Tieto smery nezávisia od smeru upevnenia MLC. Inými slovami, je možné
použiť MLC s lamelami pohybujúcimi sa v smere X a MLC s lamelami, ktoré
sa pohybujú v smere Y.
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7.3 Korekcia údajov

Základné informácie

Povoľuje sa obmedzená korekcia údajov s cieľom odstrániť drobné chyby, ktoré vznikli pri
získavaní nameraných údajov. Takéto korekcie sa však musia vykonávať opatrne. Je vždy lepšie
vyhnúť sa korekciám nameraním údajov, ktoré nie je potrebné upravovať.
Napríklad, pre zohľadnenie odchýlok centrálnej osi spôsobených chybami v meraní je vhodné
posunúť profily o príslušnú vzdialenosť od osi.
Tiež môže byť vhodné symetrizovať namerané profily, pretože prispôsobovací algoritmus pracuje
so symetrickými profilmi. Je vždy lepšie, ak môže urýchľovač vytvoriť symetrické (alebo takmer
symetrické) a ploché profily.
Symetrizácia by sa nemala vykonať pred centrovaním profilov (zohľadnenie odchýlok centrálnej
osi).

Formát údajov

Všetky namerané údaje (vo vode a vo vzduchu) je potrebné zadať do režimu Monte Carlo Raw
Data v softvéri Physics Administration, ktorý poskytuje spoločnosť Brainlab. Výsledné súbory (s
koncovkou súboru *.xmcdat) obsahujúce kompletný súbor meraní energie fotónov je potrebné
poslať na adresu radio.physics@brainlab.com.

Korekcia údajov
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7.4 Merania údajov lúča vo vzduchu

Ionizačné komory

Na meranie profilov X, Y a Z vo vzduchu pre všetky energie fotónov a rôzne veľkosti poľa použite
ionizačnú komoru a mosadznú hlavicu na hromadenie (alebo z podobného materiálu). Veľkosti
poľa pre váš MLC sú uvedené v príslušnom kontrolnom zozname.

Hlavica na hromadenie

Hlavným účelom mosadznej hlavice na hromadenie pri snímaní vo vzduchu je odstrániť elektróny
vytvorené v hlavici lineárneho urýchľovača z meracieho signálu. Preto musí byť hrúbka hlavice
väčšia ako maximálny rozsah týchto elektrónov.
Na druhej strane, znižuje sa priestorové rozlíšenie snímania profilu vo vzduchu a artefakty
spriemerovania objemu z dôvodu vyššej hrúbky steny ovplyvňujú merania faktorov výkonu malých
polí vo vzduchu. Preto sa vzorec na str. 112 musí považovať za kompromis medzi obidvomi
požiadavkami. Ak hlavica na hromadenie podľa tohto odporúčania nie je k dispozícii, môže sa
použiť hlavica s vyššou hrúbkou, pretože odstraňovanie kontaminácie elektrónmi je dôležitejšie
ako priestorové rozlíšenie.

Tvary poľa MLC a čeľustí

Ak je to možné, polia by sa mali kolimovať len pomocou čeľustí (t. j. lamely MLC by mali zostať
stiahnuté). Ak to nie je možné (napr. pri MLC Elekta), použite MLC ako pár čeľustí. V prípade
lineárneho urýchľovača, ktorý obsahuje len MLC (žiadne čeľuste, napr. MHI), použite na kolimáciu
poľa MLC.
Vždy zadajte správne tvary poľa MLC pre každú veľkosť poľa, ktorú je možné špecifikovať
použitím nastavení veľkosti poľa MLC a čeľustí v súbore Monte Carlo Raw Data (*.xmcdat). Ak
príslušné zariadenie X alebo Y nie je dostupné alebo úplne stiahnuté, nastavte veľkosť poľa MLC
alebo čeľustí na 400 mm.
Musia sa zmerať nasledujúce údaje:
• Profil Z (hĺbka dávky) na centrálnej osi (X = Y = 0) od približne Z = 850 do Z = 1 150 (Z = 0:

zodpovedá nominálnemu ohnisku zdroja fotónov)
• 3 profily X pre Y = 0 a Z = 850, Z = 1 000, Z = 1 150
• 3 profily Y pre X = 0 a Z = 850, Z = 1 000, Z = 1 150
• Faktory výkonu merané vo vzduchu na Z = 1 000 pre všetky veľkosti poľa normalizované

jedným z polí, zvyčajne poľom s veľkosťou 100 x 100 mm²

Údaje lúča bez meraní vo vzduchu

Spustenie algoritmu výpočtu dávky Monte Carlo (MC) vo všeobecnosti vyžaduje merania dávky
(faktory výkonu, krížové profily a krivky hĺbky dávky) pre rôzne veľkosti štvorcových a
obdĺžnikových polí vo vzduchu použitím ionizačnej komory s mosadznou hlavicou na hromadenie.
Tieto merania vyžaduje spoločnosť Brainlab na úpravu určitých geometrických parametrov
virtuálneho modelu hlavice lineárneho urýchľovača. Analýza internej databázy meraní zákazníkov
MC však preukázala len malú zmenu údajov vo vzduchu, a to najmä pre lineárne urýchľovače
Novalis Tx, TrueBeam a TrueBeam STx s rovnakou energiou a režimom lúča (t. j. štandardný
režim (STD), stereotaktická rádiochirurgia (SRS) alebo režim homogenizačného filtra (FFF)). Z
tohto dôvodu sa získavanie údajov vo vzduchu môže vynechať pre nasledujúce typy lineárnych
urýchľovačov, energie [MV] a režimy homogenizačného filtra:

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

TrueBeam (Millennium 120)
- STD: 6, 10

TrueBeam STx (HD 120)
- STD: 4, 6, 10, 15
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- FFF: 6, 10
Pri všetkých ostatných kombináciách typu lineárneho urýchľovača, energie a režimu
homogenizačného filtra sa musia vykonať všetky merania vo vzduchu, pretože zákaznícke súbory
údajov nie sú dostatočné na analýzu variácií merania.
Ak sa do spoločnosti Brainlab odošlú údaje lúča MC bez meraní vo vzduchu, nemusí sa vytvoriť
presný virtuálny model hlavice lineárneho urýchľovača. Napríklad, ak medzi nameranými údajmi
vo vode a výsledkami overovacích výpočtov neexistuje žiadna zhoda. V tomto prípade sa údaje
vo vzduchu musia získať neskôr. Ak sa chcete vyhnúť takejto situácii, spoločnosť Brainlab
odporúča meranie údajov MC vo vzduchu pre všetky kombinácie typu lineárneho urýchľovača,
energie a režimu homogenizačného filtra.
Informácie o zadávaní údajov merania MC a vytvorení súboru Nespracované údaje s údajmi vo
vzduchu alebo bez nich nájdete v príručke používateľa softvéru Physics Administration.

Merania údajov lúča vo vzduchu
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7.5 Merania údajov lúča vo vode

Tvary poľa MLC a čeľustí

Vždy zadajte správne tvary poľa MLC pre každú veľkosť poľa, ktorú je možné špecifikovať
použitím nastavení veľkosti poľa MLC a čeľustí v súbore Monte Carlo Raw Data (*.xmcdat). Ak
príslušné zariadenie X alebo Y nie je dostupné alebo úplne stiahnuté, nastavte veľkosť poľa MLC
alebo čeľustí na 400 mm.

Absolútna dávka

Musíte zmerať absolútnu dávku v jednotkách Gray na každú monitorovaciu jednotku (Gy/MU) pre
veľkosť poľa 100 x 100 mm² a pre SSD = 900 mm a SSD = 1 000 mm v referenčnej hĺbke
100 mm vo vodnom modeli. Pri tom sa musí použiť ionizačná komora kalibrovaná na merania
absolútnej dávky. Pole musí byť kolimované čeľusťami aj MLC.

Merania vo vode (SSD = 1 000 mm)

Profily X, Y a Z (hĺbka dávky) vo vode sa vyžadujú pre všetky energie fotónov a pre veľkosť poľa
100 x 100 mm2 (vzdialenosť od zdroja k povrchu vodného modelu: SSD = 1 000 mm). Polia musia
byť kolimované čeľusťami aj MLC:
• Profil Z (hĺbka dávky) na centrálnej osi (X = Y = 0), Z = 0: zodpovedá povrchu vodného modelu
• 3 profily X pre Y = 0 a hĺbku maximálnej dávky, Z = 100, Z = 200
• 3 profily Y pre X = 0 a hĺbku maximálnej dávky, Z = 100, Z = 200

Profily X a Y sa musia merať pomocou detektorov, ktoré sú dostatočne malé pre príslušnú veľkosť
poľa a správne reprodukujú polotieň. Krivka hĺbky dávky centrálnej osi sa musí merať s použitím
ionizačnej komory alebo diódového detektora. Používa sa na určenie rozloženia energie fotónov a
množstva kontaminácie elektrónmi.

Merania vo vode (SSD = 900 mm)

Profily X, Y a Z (hĺbka dávky) vo vode sa vyžadujú pre všetky energie fotónov a pre rôzne veľkosti
polí (vzdialenosť od zdroja k povrchu vodného modelu: SSD = 900 mm). Veľkosti poľa pre váš
MLC sú uvedené v príslušnom kontrolnom zozname (pozri str. 119). Polia musia byť kolimované
čeľusťami aj MLC:
• Profil Z (hĺbka dávky) na centrálnej osi (X = Y = 0), Z = 0: zodpovedá povrchu vodného modelu
• 3 profily X pre Y = 0 a hĺbku maximálnej dávky, Z = 100, Z = 200
• 3 profily Y pre X = 0 a hĺbku maximálnej dávky, Z = 100, Z = 200
• Faktory výkonu na Z = 100 pre všetky veľkosti polí normalizované poľom s veľkosťou

100 x 100 pri SSD = 900 mm
Všetky PDD, profily X a Y a faktory výkonu sa musia merať pomocou detektorov, ktoré sú
dostatočne malé pre príslušnú veľkosť poľa a správne reprodukujú polotieň (pozri str. 21).
PDD veľkých polí a faktory výkonu sa musia merať pomocou ionizačnej komory so stredným
alebo veľkým objemom (0,1 cm3 - 0,6 cm3), aby sa zabránilo efektu odchýlky energetickej odozvy
(pozri časť III.D.5 a obr. 1 v správe AAPM TG-106 Report (Das et al. 2008)).

Zabezpečenie presnosti

Aby ste získali presné meranie dávky absorbovanej do vody, musíte na údaje z dozimetra použiť
niekoľko korekcií (napr. kvalita lúča (energia lineárneho urýchľovača), tlak, teplota a polarita).
Musíte si prečítať dokumentáciu poskytnutú s vaším dozimetrickým zariadením a národné
štandardy platné vo vašej krajine.
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Merania údajov lúča vo vode
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8 MONTE CARLO:
KONTROLÉ ZOZNAMY
ÚDAJOV LÚČA

8.1 Údaje lúča pre Elekta Agility

Guard Leaves

Použitím nastavení veľkostí poľa MLC a čeľustí v súbore Monte Carlo Raw Data (*.xmcdat) vždy
špecifikujte, či sa „guard leaves“ použili alebo nie. „Guard leaves“ sú dva otvorené páry lamiel
navyše na každej strane pod čeľusťami v blízkosti a v rovnakej fyzickej pozícii ako posledná
lamela v poli. Napríklad, pole s rozmerom 30 x 30 mm² s „guard leaves“ je špecifikované
veľkosťou poľa MLC 30 x 50 mm² a veľkosťou poľa čeľustí 400 x 30 mm² a pole s rozmerom
30 x 30 mm² bez „guard leaves“ je špecifikované veľkosťou poľa MLC 30 x 30 mm² a veľkosťou
poľa čeľustí 400 x 30 mm². Veľkosti poľa čeľustí X vždy nastavte na 400 mm, pretože čeľuste X
nie sú dostupné.

Kontrolný zoznam

Úloha Počet meraní Zariadenie Pozri tiež Vykona-
né

Profily CAX vo vzduchu
MLC: s „guard leaves“;
Veľkosti poľa: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60, 100 x 100,
200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 400 x 50
Z = 850 … 1 150

8
Ionizačná komo-
ra s hlavicou pre
hromadenie

Strana 115 ☐

Profily X vo vzduchu
MLC: s „guard leaves“;
Veľkosti poľa: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60, 100 x 100,
200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 400 x 50;
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

24
Ionizačná komo-
ra s hlavicou pre
hromadenie

☐

Profily Y vo vzduchu
MLC: s „guard leaves“;
Veľkosti poľa: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60, 100 x 100,
200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 400 x 50;
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

24
Ionizačná komo-
ra s hlavicou pre
hromadenie

☐

Výstupné faktory vo vzduchu
MLC: s „guard leaves“;
Veľkosti poľa: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60, 100 x 100,
200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 400 x 50;
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

8
Ionizačná komo-
ra s hlavicou pre
hromadenie

☐
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Úloha Počet meraní Zariadenie Pozri tiež Vykona-
né

Absolútna dávka v Gy na MU
Veľkosť poľa MLC: 100 x 120 alebo 100 x 100;
Otvor čeľustí Y: 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora Strana 117 ☐

Absolútna dávka v Gy na MU
Veľkosť poľa MLC: 100 x 120 alebo 100 x 100;
Otvor čeľustí Y: 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora ☐

CAX PDD vo vode
Veľkosť poľa MLC: 100 x 120 alebo 100 x 100;
Otvor čeľustí Y: 100;
SSD = 1 000

1 Ionizačná komo-
ra Strana 117 ☐

Profily X vo vode
Veľkosť poľa MLC: 100 x 120 alebo 100 x 100;
Otvor čeľustí Y: 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detektor s vyso-
kým rozlíšením ☐

Profily Y vo vode
Veľkosť poľa MLC: 100 x 120 alebo 100 x 100;
Otvor čeľustí Y: 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detektor s vyso-
kým rozlíšením ☐

CAX PDD vo vode
Veľkosti poľa MLC (X x Y) a čeľustí (Y):
6 x 30 (6) s uhlom kolimátora 0°,
6 x 30 (6) s uhlom kolimátora 90°,
10 x 30 (10) alebo 10 x 10 (10),
30 x 50 (30) alebo 30 x 30 (30),
60 x 80 (60) alebo 60 x 60 (60),
100 x 120 (100) alebo 100 x 100 (100),
200 x 220 (200) alebo 200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
400 x 70 (50) alebo 400 x 50 (50),
SSD = 900

10

Ionizačná komo-
ra a detektor s
vysokým rozlíše-
ním

Strana 117 ☐

Profily X vo vode
Veľkosti poľa MLC (X x Y) a čeľustí (Y):
6 x 30 (6) s uhlom kolimátora 0°,
6 x 30 (6) s uhlom kolimátora 90°,
10 x 30 (10) alebo 10 x 10 (10),
30 x 50 (30) alebo 30 x 30 (30),
60 x 80 (60) alebo 60 x 60 (60),
100 x 120 (100) alebo 100 x 100 (100),
200 x 220 (200) alebo 200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
400 x 70 (50) alebo 400 x 50 (50),
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

30 Detektor s vyso-
kým rozlíšením ☐

Údaje lúča pre Elekta Agility
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Úloha Počet meraní Zariadenie Pozri tiež Vykona-
né

Profily Y vo vode
Veľkosti poľa MLC (X x Y) a čeľustí (Y):
6 x 30 (6) s uhlom kolimátora 0°,
6 x 30 (6) s uhlom kolimátora 90°,
10 x 30 (10) alebo 10 x 10 (10),
30 x 50 (30) alebo 30 x 30 (30),
60 x 80 (60) alebo 60 x 60 (60),
100 x 120 (100) alebo 100 x 100 (100),
200 x 220 (200) alebo 200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
400 x 70 (50) alebo 400 x 50 (50),
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

30 Detektor s vyso-
kým rozlíšením ☐

Výstupné faktory vo vode
Veľkosti poľa MLC (X x Y) a čeľustí (Y):
6 x 30 (6) s uhlom kolimátora 0°,
6 x 30 (6) s uhlom kolimátora 90°,
10 x 30 (10) alebo 10 x 10 (10),
30 x 50 (30) alebo 30 x 30 (30),
60 x 80 (60) alebo 60 x 60 (60),
100 x 120 (100) alebo 100 x 100 (100),
200 x 220 (200) alebo 200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
400 x 70 (50) alebo 400 x 50 (50),
SSD = 900; X = 0; Y = 0, Z = 100

10

Ionizačná komo-
ra a detektor s
vysokým rozlíše-
ním

☐

Spôsob merania pri rôznych uhloch kolimátora v prípade polí malých rozmerov

Na podporu výpočtu dávky Monte Carlo v prípade veľkostí poľa po hodnotu 6 x 6 mm² sa faktory
výkonu a profily pre túto veľkosť poľa musia vždy merať pomocou „guard leaves“, ako aj pri
uhloch kolimátora 0° a 90°.

Krok

1. Nastavte veľkosť poľa MLC na 6 x 30 mm² (s „guard leaves“) a veľkosti poľa čeľustí Y na
6 mm.

2. Odmerajte faktor výkonu, PDD a krížové profily použitím uhla kolimátora 0°.

3. Otočte kolimátor o 90° a nastavenie MLC a čeľustí ponechajte nezmenené.

4. Odmerajte faktor výkonu, PDD a krížové profily znova.
Je to nevyhnutné na modelovanie oválneho tvaru primárneho zdroja fotónov v rámci cieľa
brzdného žiarenia (Bremsstrahlung).

Tvar primárneho zdroja fotónov v kombinácii so správaním „guard leaves“ zodpovedajú za zmenu
výkonu dávky veľmi malých polí, keď je kolimátor otočený.
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8.2 Údaje lúča pre MHI MLC 60

Kontrolný zoznam

Úloha Počet meraní Zariadenie Pozri tiež Vykonané

Profily CAX vo vzduchu
Veľkosti poľa MLC: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50
Z = 850 ... 1 150

8
Ionizačná komo-
ra s hlavicou pre
hromadenie

Strana 115 ☐

Profily X vo vzduchu
Veľkosti poľa MLC: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

24
Ionizačná komo-
ra s hlavicou pre
hromadenie

☐

Profily Y vo vzduchu
Veľkosti poľa MLC: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

24
Ionizačná komo-
ra s hlavicou pre
hromadenie

☐

Výstupné faktory vo vzduchu
Veľkosti poľa MLC: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

8
Ionizačná komo-
ra s hlavicou pre
hromadenie

☐

Absolútna dávka v Gy na MU
Veľkosť poľa MLC: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora Strana 117 ☐

Absolútna dávka v Gy na MU
Veľkosť poľa MLC: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora ☐

CAX PDD vo vode
Veľkosť poľa MLC: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Ionizačná komo-
ra Strana 117 ☐

Profily X vo vode
Veľkosť poľa MLC: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detektor s vyso-
kým rozlíšením ☐

Profily Y vo vode
Veľkosť poľa MLC: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detektor s vyso-
kým rozlíšením ☐

CAX PDD vo vode
Veľkosti poľa MLC: 10 x 10, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50;
SSD = 900

8

Ionizačná komo-
ra a detektor s
vysokým rozlíše-
ním

Strana 117 ☐

Profily X vo vode
Veľkosti poľa MLC: 10 x 10, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50;
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Detektor s vyso-
kým rozlíšením ☐

Profily Y vo vode
Veľkosti poľa MLC: 10 x 10, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50;
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Detektor s vyso-
kým rozlíšením ☐

Údaje lúča pre MHI MLC 60
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Úloha Počet meraní Zariadenie Pozri tiež Vykonané

Výstupné faktory vo vode
Veľkosti poľa MLC: 10 x 10, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50;
SSD = 900; X = 0; Y = 0, Z = 100

8

Ionizačná komo-
ra a detektor s
vysokým rozlíše-
ním

☐
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8.3 Údaje lúča pre Novalis/Brainlab m3

Kontrolný zoznam

Úloha Počet meraní Zariadenie Pozri tiež Vykonané

Profily CAX vo vzduchu
Veľkosti poľa MLC: plne stiahnuté
Veľkosti poľa čeľustí: 18 x 18, 24 x 24, 42 x 42,
60 x 60, 80 x 80, 98 x 98, 24 x 98, 98 x 24
Z = 850 ... 1 150

8
Ionizačná komo-
ra s hlavicou pre
hromadenie

Strana 115 ☐

Profily X vo vzduchu
Veľkosti poľa MLC: plne stiahnuté
Veľkosti poľa čeľustí: 18 x 18, 24 x 24, 42 x 42,
60 x 60, 80 x 80, 98 x 98, 24 x 98, 98 x 24
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

24
Ionizačná komo-
ra s hlavicou pre
hromadenie

☐

Profily Y vo vzduchu
Veľkosti poľa MLC: plne stiahnuté
Veľkosti poľa čeľustí: 18 x 18, 24 x 24, 42 x 42,
60 x 60, 80 x 80, 98 x 98, 24 x 98, 98 x 24
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

24
Ionizačná komo-
ra s hlavicou pre
hromadenie

☐

Výstupné faktory vo vzduchu
Veľkosti poľa MLC: plne stiahnuté
Veľkosti poľa čeľustí: 18 x 18, 24 x 24, 42 x 42,
60 x 60, 80 x 80, 98 x 98, 24 x 98, 98 x 24
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

8
Ionizačná komo-
ra s hlavicou pre
hromadenie

☐

Absolútna dávka v Gy na MU
Veľkosť poľa MLC: 100 x 100;
Veľkosť poľa čeľustí: 98 x 98
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora Strana 117 ☐

Absolútna dávka v Gy na MU
Veľkosť poľa MLC: 100 x 100;
Veľkosť poľa čeľustí: 98 x 98
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora ☐

CAX PDD vo vode
Veľkosť poľa MLC: 100 x 100;
Veľkosť poľa čeľustí: 98 x 98
SSD = 1 000

1 Ionizačná komo-
ra Strana 117 ☐

Profily X vo vode
Veľkosť poľa MLC: 100 x 100;
Veľkosť poľa čeľustí: 98 x 98
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detektor s vyso-
kým rozlíšením ☐

Profily Y vo vode
Veľkosť poľa MLC: 100 x 100;
Veľkosť poľa čeľustí: 98 x 98
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detektor s vyso-
kým rozlíšením ☐

Údaje lúča pre Novalis/Brainlab m3
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Úloha Počet meraní Zariadenie Pozri tiež Vykonané

CAX PDD vo vode
Veľkosti poľa MLC (čeľustí):
6 x 6 (8 x 8)
12 x 12 (14 x 14),
18 x 18 (20 x 20),
24 x 24 (26 x 26),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (98 x 98),
24 x 100 (26 x 98),
100 x 24 (98 x 26),
SSD = 900

9

Ionizačná komo-
ra a detektor s
vysokým rozlíše-
ním

Strana 117 ☐

Profily X vo vode
Veľkosti poľa MLC (čeľustí):
6 x 6 (8 x 8)
12 x 12 (14 x 14),
18 x 18 (20 x 20),
24 x 24 (26 x 26),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (98 x 98),
24 x 100 (26 x 98),
100 x 24 (98 x 26),
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

27 Detektor s vyso-
kým rozlíšením ☐

Profily Y vo vode
Veľkosti poľa MLC (čeľustí):
6 x 6 (8 x 8)
12 x 12 (14 x 14),
18 x 18 (20 x 20),
24 x 24 (26 x 26),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (98 x 98),
24 x 100 (26 x 98),
100 x 24 (98 x 26),
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

27 Detektor s vyso-
kým rozlíšením ☐

Výstupné faktory vo vode
Veľkosti poľa MLC (čeľustí):
6 x 6 (8 x 8)
12 x 12 (14 x 14),
18 x 18 (20 x 20),
24 x 24 (26 x 26),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (98 x 98),
24 x 100 (26 x 98),
100 x 24 (98 x 26),
SSD = 900; X = 0; Y = 0, Z = 100

9

Ionizačná komo-
ra a detektor s
vysokým rozlíše-
ním

☐
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8.4 Údaje lúča pre Varian HD120 (SRS
homogenizačný filter)

Kontrolný zoznam

POZNÁMKA: Režim SRS odkazuje na SRS-režim homogenizačného filtra lineárnych
urýchľovačov Novalis Tx a Varian Trilogy. Tento režim SRS používa 6 MV fotónové lúče a vysokú
mieru dávky 1 000 MU/min v kombinácii s obmedzenou maximálnou veľkosťou poľa na
150 x 150 mm². Ak je lineárny urýchľovač v režime SRS, používa odlišný homogenizačný filter.
Preto sa údaje lúča pre režim Štandard a SRS mierne líšia. 

Úloha Počet meraní Zariadenie Pozri tiež Vykonané

Profily CAX vo vzduchu
Veľkosti poľa MLC: plne stiahnuté
Veľkosti poľa čeľustí: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50
Z = 850 ... 1 150

8
Ionizačná komo-
ra s hlavicou pre
hromadenie

Strana 115 ☐

Profily X vo vzduchu
Veľkosti poľa MLC: plne stiahnuté
Veľkosti poľa čeľustí: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

24
Ionizačná komo-
ra s hlavicou pre
hromadenie

☐

Profily Y vo vzduchu
Veľkosti poľa MLC: plne stiahnuté
Veľkosti poľa čeľustí: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

24
Ionizačná komo-
ra s hlavicou pre
hromadenie

☐

Výstupné faktory vo vzduchu
Veľkosti poľa MLC: plne stiahnuté
Veľkosti poľa čeľustí: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

8
Ionizačná komo-
ra s hlavicou pre
hromadenie

☐

Absolútna dávka v Gy na MU
Veľkosť poľa MLC a čeľustí: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora Strana 117 ☐

Absolútna dávka v Gy na MU
Veľkosť poľa MLC a čeľustí: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora ☐

CAX PDD vo vode
Veľkosť poľa MLC a čeľustí: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Ionizačná komo-
ra Strana 117 ☐

Profily X vo vode
Veľkosť poľa MLC a čeľustí: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detektor s vyso-
kým rozlíšením ☐

Profily Y vo vode
Veľkosť poľa MLC a čeľustí: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detektor s vyso-
kým rozlíšením ☐

Údaje lúča pre Varian HD120 (SRS homogenizačný filter)
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Úloha Počet meraní Zariadenie Pozri tiež Vykonané

CAX PDD vo vode
Veľkosti poľa MLC (čeľustí):
5 x 5 (8 x 8)
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50);
SSD = 900

9

Ionizačná komo-
ra a detektor s
vysokým rozlíše-
ním

Strana 117 ☐

Profily X vo vode
Veľkosti poľa MLC (čeľustí):
5 x 5 (8 x 8)
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50);
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

27 Detektor s vyso-
kým rozlíšením ☐

Profily Y vo vode
Veľkosti poľa MLC (čeľustí):
5 x 5 (8 x 8)
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50),
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

27 Detektor s vyso-
kým rozlíšením ☐

Výstupné faktory vo vode
Veľkosti poľa MLC (čeľustí):
5 x 5 (8 x 8)
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50);
SSD = 900; X = 0; Y = 0, Z = 100

9

Ionizačná komo-
ra a detektor s
vysokým rozlíše-
ním

☐

MONTE CARLO: KONTROLÉ ZOZNAMY ÚDAJOV LÚČA

Technická referenčná príručka Rev. 2.2 Fyzikálne princípy Brainlab 127



8.5 Údaje lúča pre Varian HD120 (Štandardné
ožarovanie a režim bez homogenizačného filtra)

Kontrolný zoznam

Úloha Počet meraní Zariadenie Pozri tiež Vykona-
né

Profily CAX vo vzduchu
Veľkosti poľa MLC: plne stiahnuté
Veľkosti poľa čeľustí: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
100 x 100, 150 x 150, 220 x 220, 50 x 220, 250 x 50
Z = 850 ... 1 150

8
Ionizačná komo-
ra s hlavicou pre
hromadenie

Strana 115 ☐

Profily X vo vzduchu
Veľkosti poľa MLC: plne stiahnuté
Veľkosti poľa čeľustí: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
100 x 100, 150 x 150, 220 x 220, 50 x 220, 250 x 50
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

24
Ionizačná komo-
ra s hlavicou pre
hromadenie

☐

Profily Y vo vzduchu
Veľkosti poľa MLC: plne stiahnuté
Veľkosti poľa čeľustí: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
100 x 100, 150 x 150, 220 x 220, 50 x 220, 250 x 50
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

24
Ionizačná komo-
ra s hlavicou pre
hromadenie

☐

Výstupné faktory vo vzduchu
Veľkosti poľa MLC: plne stiahnuté
Veľkosti poľa čeľustí: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
100 x 100, 150 x 150, 220 x 220, 50 x 220, 250 x 50
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

8
Ionizačná komo-
ra s hlavicou pre
hromadenie

☐

Absolútna dávka v Gy na MU
Veľkosť poľa MLC a čeľustí: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora Strana 117 ☐

Absolútna dávka v Gy na MU
Veľkosť poľa MLC a čeľustí: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora ☐

CAX PDD vo vode
Veľkosť poľa MLC a čeľustí: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Ionizačná komo-
ra Strana 117 ☐

Profily X vo vode
Veľkosť poľa MLC a čeľustí: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detektor s vyso-
kým rozlíšením ☐

Profily Y vo vode
Veľkosť poľa MLC a čeľustí: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detektor s vyso-
kým rozlíšením ☐

Údaje lúča pre Varian HD120 (Štandardné ožarovanie a režim bez homogenizačného filtra)
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Úloha Počet meraní Zariadenie Pozri tiež Vykona-
né

CAX PDD vo vode
Veľkosti poľa MLC (čeľustí):
5 x 5 (8 x 8)
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
220 x 220 (220 x 220),
50 x 220 (50 x 220),
250 x 50 (250 x 50);
SSD = 900

9

Ionizačná komo-
ra a detektor s
vysokým rozlíše-
ním

Strana 117 ☐

Profily X vo vode
Veľkosti poľa MLC (čeľustí):
5 x 5 (8 x 8)
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
220 x 220 (220 x 220),
50 x 220 (50 x 220),
250 x 50 (250 x 50);
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

27 Detektor s vyso-
kým rozlíšením ☐

Profily Y vo vode
Veľkosti poľa MLC (čeľustí):
5 x 5 (8 x 8)
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
220 x 220 (220 x 220),
50 x 220 (50 x 220),
250 x 50 (250 x 50);
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

27 Detektor s vyso-
kým rozlíšením ☐

Výstupné faktory vo vode
Veľkosti poľa MLC (čeľustí):
5 x 5 (8 x 8)
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
220 x 220 (220 x 220),
50 x 220 (50 x 220),
250 x 50 (250 x 50),
SSD = 900; X = 0; Y = 0, Z = 100

9

Ionizačná komo-
ra a detektor s
vysokým rozlíše-
ním

☐

MONTE CARLO: KONTROLÉ ZOZNAMY ÚDAJOV LÚČA
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8.6 Údaje lúča pre Varian 120 (SRS homogenizačný
filter)

Kontrolný zoznam

POZNÁMKA: Režim SRS odkazuje na SRS-režim homogenizačného filtra lineárnych
urýchľovačov Novalis Tx a Varian Trilogy. Tento režim SRS používa 6 MV fotónové lúče a vysokú
mieru dávky 1 000 MU/min v kombinácii s obmedzenou maximálnou veľkosťou poľa na
150 x 150 mm². Ak je lineárny urýchľovač v režime SRS, používa odlišný homogenizačný filter.
Preto sa údaje lúča pre režim Štandard a SRS mierne líšia. 

Úloha Počet meraní Zariadenie Pozri tiež Vykona-
né

Profily CAX vo vzduchu
Veľkosť poľa MLC: 400 x 400;
Veľkosti poľa čeľustí: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50
Z = 850 ... 1 150

8
Ionizačná komo-
ra s hlavicou pre
hromadenie

Strana 115 ☐

Profily X vo vzduchu
Veľkosť poľa MLC: 400 x 400;
Veľkosti poľa čeľustí: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

24
Ionizačná komo-
ra s hlavicou pre
hromadenie

☐

Profily Y vo vzduchu
Veľkosť poľa MLC: 400 x 400;
Veľkosti poľa čeľustí: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

24
Ionizačná komo-
ra s hlavicou pre
hromadenie

☐

Výstupné faktory vo vzduchu
Veľkosť poľa MLC: 400 x 400;
Veľkosti poľa čeľustí: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

8
Ionizačná komo-
ra s hlavicou pre
hromadenie

☐

Absolútna dávka v Gy na MU
Veľkosť poľa MLC a čeľustí: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora Strana 117 ☐

Absolútna dávka v Gy na MU
Veľkosť poľa MLC a čeľustí: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora ☐

CAX PDD vo vode
Veľkosť poľa MLC a čeľustí: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Ionizačná komo-
ra Strana 117 ☐

Profily X vo vode
Veľkosť poľa MLC a čeľustí: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detektor s vyso-
kým rozlíšením ☐

Profily Y vo vode
Veľkosť poľa MLC a čeľustí: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detektor s vyso-
kým rozlíšením ☐

Údaje lúča pre Varian 120 (SRS homogenizačný filter)
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Úloha Počet meraní Zariadenie Pozri tiež Vykona-
né

CAX PDD vo vode
Veľkosti poľa MLC (čeľustí):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50);
SSD = 900

8

Ionizačná komo-
ra a detektor s
vysokým rozlíše-
ním

Strana 117 ☐

Profily X vo vode
Veľkosti poľa MLC (čeľustí):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50);
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Detektor s vyso-
kým rozlíšením ☐

Profily Y vo vode
Veľkosti poľa MLC (čeľustí):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50);
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Detektor s vyso-
kým rozlíšením ☐

Výstupné faktory vo vode
Veľkosti poľa MLC (čeľustí):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50);
SSD = 900; X = 0; Y = 0, Z = 100

8

Ionizačná komo-
ra a detektor s
vysokým rozlíše-
ním

☐

MONTE CARLO: KONTROLÉ ZOZNAMY ÚDAJOV LÚČA
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8.7 Údaje lúča pre Varian 120 (Štandardné
ožarovanie a režim bez homogenizačného filtra)

Kontrolný zoznam

Úloha Počet meraní Zariadenie Pozri tiež Vykona-
né

Profily CAX vo vzduchu
Veľkosť poľa MLC: 400 x 400;
Veľkosti poľa čeľustí: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 400 x 50
Z = 850 ... 1 150

8
Ionizačná komo-
ra s hlavicou pre
hromadenie

Strana 115 ☐

Profily X vo vzduchu
Veľkosť poľa MLC: 400 x 400;
Veľkosti poľa čeľustí: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 400 x 50
Y = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

24
Ionizačná komo-
ra s hlavicou pre
hromadenie

☐

Profily Y vo vzduchu
Veľkosť poľa MLC: 400 x 400;
Veľkosti poľa čeľustí: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 400 x 50
X = 0; Z = 850, 1 000, 1 150

24
Ionizačná komo-
ra s hlavicou pre
hromadenie

☐

Výstupné faktory vo vzduchu
Veľkosť poľa MLC: 400 x 400;
Veľkosti poľa čeľustí: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 400 x 50
X = 0; Y = 0; Z = 1 000

8
Ionizačná komo-
ra s hlavicou pre
hromadenie

☐

Absolútna dávka v Gy na MU
Veľkosť poľa MLC a čeľustí: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora Strana 117 ☐

Absolútna dávka v Gy na MU
Veľkosť poľa MLC a čeľustí: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Kalibrovaná ko-
mora ☐

CAX PDD vo vode
Veľkosť poľa MLC a čeľustí: 100 x 100;
SSD = 1 000

1 Ionizačná komo-
ra Strana 117 ☐

Profily X vo vode
Veľkosť poľa MLC a čeľustí: 100 x 100;
SSD = 1 000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detektor s vyso-
kým rozlíšením ☐

Profily Y vo vode
Veľkosť poľa MLC a čeľustí: 100 x 100;
SSD = 1 000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detektor s vyso-
kým rozlíšením ☐

Údaje lúča pre Varian 120 (Štandardné ožarovanie a režim bez homogenizačného filtra)
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Úloha Počet meraní Zariadenie Pozri tiež Vykona-
né

CAX PDD vo vode
Veľkosti poľa MLC (čeľustí):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
300 x 300 (300 x 300),
50 x 300 (50 x 300),
300 x 50 (300 x 50);
SSD = 900

8

Ionizačná komo-
ra a detektor s
vysokým rozlíše-
ním

Strana 117 ☐

Profily X vo vode
Veľkosti poľa MLC (čeľustí):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
300 x 300 (300 x 300),
50 x 300 (50 x 300),
300 x 50 (300 x 50);
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Detektor s vyso-
kým rozlíšením ☐

Profily Y vo vode
Veľkosti poľa MLC (čeľustí):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
300 x 300 (300 x 300),
50 x 300 (50 x 300),
300 x 50 (300 x 50),
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Detektor s vyso-
kým rozlíšením ☐

Výstupné faktory vo vode
Veľkosti poľa MLC (čeľustí):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
300 x 300 (300 x 300),
50 x 300 (50 x 300),
300 x 50 (300 x 50),
SSD = 900; X = 0; Y = 0, Z = 100

8

Ionizačná komo-
ra a detektor s
vysokým rozlíše-
ním

☐

MONTE CARLO: KONTROLÉ ZOZNAMY ÚDAJOV LÚČA
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9 DYNAMICKÁ APLIKÁCIA
9.1 Úvod

Základné informácie

Aplikácie na plánovanie vyšetrení od spoločnosti Brainlab podporujú dynamické oblúky alebo
oblúky Volumetrickej modulovanej oblúkovej terapie (VMAT). Pri dynamických oblúkoch majú
lamely v každom kontrolnom bode tvar zhodný s tvarom PTV. Miera dávky a rýchlosť nosnej
konštrukcie sú konštantné. V porovnaní s tým, pozície lamiel pri oblúkoch VMAT nezávisia od
tvaru PTV. Ich pohyb medzi kontrolnými bodmi je obmedzený najmä maximálnou rýchlosťou
lamiel.
V závislosti od schopností systému (lineárny urýchľovač a MLC) môže byť miera dávky a rýchlosť
nosnej konštrukcie konštantná (napr. lineárne urýchľovače vybavené MLC m3) alebo môžu byť
rôzne (napr. väčšina moderných lineárnych urýchľovačov), alebo je miera dávky variabilná a
rýchlosť nosnej konštrukcie konštantná (napr. staršie lineárne urýchľovače).

DYNAMICKÁ APLIKÁCIA
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9.2 Miera dodávania oblúkov

Prehľad radenia lamiel

Softvér na plánovanie rádioterapeutického vyšetrenia od spoločnosti Brainlab vytvára vzor pohybu
lamiel pre dynamické oblúky a polia VMAT pomocou zabudovaného algoritmu na radenie lamiel.
Pri takýchto vzoroch sú pozície lamiel definované v niekoľkých kontrolných bodoch ako funkcia
kumulatívnej zlomkovej dávky, ktorá bola doteraz aplikovaná.

Správny pohyb lamiel a dávka segmentu počas aplikácie dávky

Aby bolo možné správne aplikovať vypočítaný vzor pohybu lamiel, musí systém (lineárneho
urýchľovača a MLC) postupovať presne podľa vzoru lamiel vypočítaného ako funkcia kumulatívnej
zlomkovej dávky a tiež presne ožiariť požadovanú čiastkovú dávku pre každý segment (dávka
segmentu).

Pohyb lamiel do východiskovej pozície

Páry lamiel, ktoré sa v aktuálnom kontrolnom bode nepoužívajú, sa posunú do východiskovej
pozície, kde môžu byť prekryté čeľusťami. Zvyčajne je to čo najďalej od centra. Ak sa pár lamiel
nepoužíva v žiadnom kontrolnom bode, zostáva vo východiskovej pozícii po celú dobu trvania
oblúka. Ak sa pár lamiel používa aspoň v jednom kontrolnom bode, počas doby, kedy sa
nepoužíva, sa dočasne presunie do východiskovej pozície. Vzdialenosť do východiskovej pozície
môže však byť príliš veľká, aby ju pár lamiel prešiel, kým sa bude znova používať. V takom
prípade je pár lamiel zaparkovaný v blízkosti hranice PTV.

Odchýlky dávky

Môžu sa vyskytnúť odchýlky medzi plánovanou a aplikovanou dávkou, ak systém nemôže
správne umiestniť lamely podľa stanovenej čiastkovej dávky, alebo ak neožiari požadovanú
čiastkovú dávku pre daný segment VMAT. Nižšie sú uvedené príklady scenárov, ktoré môžu viesť
k značným odchýlkam pri aplikácii dávky na pacienta:
• Všeobecné obmedzenia presnosti umiestnenia lamiel MLC.
• Pri aplikácii VMAT systém nedosiahne požadované pozície pre určitú aplikovanú čiastkovú

dávku. Zvyčajne to nastáva vtedy, keď sa prekročí maximálna rýchlosť lamiel MLC a/alebo sa
použije vysoká hodnota povolenej odchýlky lamiel (pozri str. 138). Pri vytváraní profilu stroja
dbajte na to, aby ste do systému Physics Administration zadali správne obmedzenia stroja.
To umožní radiču lamiel VMAT vytvárať plány, ktoré možno úspešne aplikovať alebo vydávať
správne upozornenia pri prekročení obmedzení stroja.

• Okrem iných parametrov radič lamiel VMAT používa maximálnu rýchlosť nosnej konštrukcie a
maximálnu mieru dávky lineárneho urýchľovača na odvodenie rôznych obmedzení stroja.
Nastavenie nesprávnej maximálnej rýchlosti nosnej konštrukcie alebo maximálnej miery dávky
v systéme Physics Administration pri vytváraní profilu stroja môže viesť k vytvoreniu
nerealizovateľných plánov. V takom prípade radič lamiel nemôže pri porušení obmedzení stroja
vydať správne upozornenia.

• Z dôvodu času odozvy ovládacieho systému lineárneho urýchľovača/MLC a/alebo náhodných
nepravidelností stability žiarenia sa aplikovaná čiastková dávka pre segment VMAT môže
odchýliť od plánovanej čiastkovej dávky. Platí to najmä pre malé čiastkové dávky v segmente.
Napríklad ak dávka pre segment je 2 MU a lineárny urýchľovač aplikuje túto dávku v rámci ±1
MU, potenciálna chyba dávky na segment môže byť až 50 %. Vyššia miera dávky môže tieto
odchýlky zvýšiť.

• Ak sú tvary lamiel VMAT príliš zložité alebo členené, výpočet dávky môže byť nepresný.
Zvyčajne sa to spája s nezvyčajne vysokým celkovým počtom MU. Zvážte zníženie modulácie
pre takéto plány, ak to podporuje vaša aplikácia na plánovanie vyšetrení od spoločnosti
Brainlab. Takéto plány si vyžadujú dôkladné zabezpečenie kontroly špecifické pre pacienta.

Informácie o zabezpečení kontroly v súvislosti so strojom a o zabezpečení kontroly špecifickej pre
pacienta pre VMAT možno nájsť, napríklad, v nasledujúcich prácach: Clifton Ling 2008, Bedford
2009, Masi 2011, Van Esch 2011 a Wang 2013.

Miera dodávania oblúkov
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Bezpečnostné poznámky

Scenáre, ktoré sú tu opísané, slúžia len ako príklady možných obmedzení, ktoré môžu viesť k
značným odchýlkam medzi plánovanou a aplikovanou dávkou. Tieto scenáre neponúkajú
kompletný opis potenciálnych problémov. Malo by sa dôkladne overiť, či komplexné plány VMAT,
napr. s nízkymi dávkami segmentu, vedú k prijateľným liečebným výsledkom.

Varovanie
Plánovací systém pre vyšetrenia pomocou dynamického oblúka a VMAT s použitím Elekta
Agility nezohľadňuje maximálnu povolenú rýchlosť čeľustí. Vo výnimočných prípadoch to
môže viesť k nepresnej aplikácii dávky. Uistite sa, že vaše bežné skúšky pre zabezpečenie
kvality dokážu zistiť tieto nepresnosti. Na základe testov ovládač lineárneho urýchľovača
zníži mieru dávky v prípadoch, kedy by došlo k prekročeniu rýchlosti čeľustí. Môže to viesť
k o niečo dlhšej dobe aplikácie liečby. V iných prípadoch môže systém aplikácie zamietnuť
tieto plány vyšetrenia práve pre túto skutočnosť.

Varovanie
Použitie systému na aplikáciu liečby s najvyššími parametrami (t. j. vysoká miera dávky,
nízke MU na lúč alebo vysoká rýchlosť lamiel) môže viesť k nepresnej aplikácii plánovanej
liečebnej dávky. Fyzik je zodpovedný za zabezpečenie správnej aplikácie plánovanej
liečebnej dávky na pacienta. Zahŕňa to tiež zodpovednosť za výber príslušných parametrov
liečby.

DYNAMICKÁ APLIKÁCIA
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9.3 Povolená odchýlka lamiel

Základné informácie

Schémy radenia lamiel pri liečbach oblúkom s použitím lineárneho urýchľovača Varian sú
definované v súboroch DMLC. Tieto súbory obsahujú plánované pozície lamiel ako funkciu
kumulatívnej čiastkovej dávky (relatívna hodnota kumulatívnej dávky) pre určité segmenty. Tieto
súbory sú do ovládača MLC odoslané prostredníctvom systému R&V.
Za normálnych podmienok, t. j. ak nedôjde k prekročeniu maximálnej rýchlosti lamiel, môže
ovládač MLC v kombinácii s lineárnym urýchľovačom sledovať plánovanú schému radenia lamiel
s prijateľnou presnosťou (za predpokladu lineárnej závislosti pozícií lamiel medzi po sebe
nasledujúcimi segmentami). Aby sa zabezpečila presnosť aplikácie, pracovná stanica MLC v
príslušných intervaloch opakovania testuje skutočnú pozíciu lamiel a kumulatívnu čiastkovú dávku
aplikovanú lineárnym urýchľovačom (aktuálna doba testovania ovládača Varian MLC je cca 55
ms). Tieto výsledky sa následne porovnávajú s hodnotami stanovenými danou sekvenciou lamiel.
Ak niektoré lamely v určitých bodoch aplikácie prekročia maximálnu rýchlosť lamiel, skutočné
pozície lamiel sa budú líšiť od tých plánovaných. Ak táto odchýlka prekročí hodnotu povolenej
odchýlky stanovenú v súbore DMLC, pracovná stanica MLC vyšle do lineárneho urýchľovača
signál na zadržanie lúča, aby sa ožarovanie zastavilo.

Požiadavky na presnosť pozície lamiel

Výber vysokej hodnoty povolenej odchýlky, ktorá umožní veľké odchýlky v pozícii lamiel, môže
spôsobiť značné rozdiely medzi aplikovanou a plánovanou dávkou. Na druhej strane, výber veľmi
malej povolenej odchýlky môže viesť k veľkému množstvu zadržaní lúča, a to môže zvýšiť
odchýlku medzi plánovanou a aplikovanou dávkou. Ďalšie informácie sú uvedené v publikácii
Hernandeza (2015).
Pre overenie obmedzení stroja uložených v profile stroja a zvolenej hodnoty povolenej odchýlky
pre aplikáciu oblúka je potrebné vykonať modelové liečby s použitím rôznych plánov s rôznou
zložitosťou a s meraniami absolútnej dávky pre celý objem žiarenia. Tieto merania sa následne
musia porovnať s plánovaným/vypočítaných rozložením dávky.
Chyby pozícií lamiel a dávky zaznamenané pracovnou stanicou MLC (súbor DynaLog) sa tiež
môžu použiť na zistenie problémov pri aplikácii plánu. Hodnotu povolenej odchýlky lamiel možno
upraviť v systéme R&V. Ďalšie informácie o nastavovaní tohto parametra sú uvedené v
dokumentácii k vášmu systému R&V.

Bezpečnostné poznámky

Pred overením plánu liečby pomocou modelu je vhodné vykonať analýzu chýb umiestnenia lamiel,
ktoré zaznamená pracovná stanica MLC (súbor DynaLog), aby bolo možné zistiť potenciálne
odchýlky od aplikácie plánu. Viac informácií o narábaní s údajmi a ich vyhodnocovaní nájdete v
príslušnej dokumentácii.

Povolená odchýlka lamiel
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9.4 Dynamický posun lamiel pri modulovaných
liečbach

Základné informácie

Pri konformných lúčoch a pri statických a dynamických konformných oblúkoch sa statický posun
lamiel používa na korekciu prenosu radiácie cez zaoblené špičky lamiel väčšiny MLC. Statický
posun lamiel teda spája fyzickú pozíciu lamiel s rádiologickou pozíciou lamiel.
Pri modulovaných liečbach, napr. dynamické IMRT alebo VMAT, lamely často prekrývajú časti
PTV. To zvyšuje prínos úniku dávky k celkovej dávke. Pri modelovaní možno použiť dynamický
posun lamiel, pozri str. 62. Model celkom dobre vyhovuje pre plány IMRT s posuvným oknom,
pretože v tomto prípade sa lamely pohybujú cez PVT presne raz za lúč.
Pri oblúkoch VMAT je situácia v porovnaní s dynamickým IMRT oveľa zložitejšia. Odporúča sa, že
pre každý plán VMAT by mal byť iný optimálny dynamický posun lamiel, pozri Kielar 2012 a Yao
2015. Jediná, optimalizovaná hodnota rádiologického posunu lamiel však môže priniesť
dostatočnú zhodu medzi plánovanou a aplikovanou dávkou.
Algoritmus VMAT systému Brainlab RT Elements umožňuje pri plánovaní liečby použiť statický
alebo dynamický posun lamiel. Táto možnosť je nastavená v systéme Machine Profile a možno
ju zmeniť pomocou Physics Administration. Ďalšie informácie nájdete v Príručke používateľa
softvéru, Physics Administration.

Bezpečnostné poznámky

Fyzik je zodpovedný za overenie toho, ktorý statický alebo dynamický posun lamiel je optimálny
pre ich stroj. Môže sa líšiť pre plány IMRT a VMAT.

DYNAMICKÁ APLIKÁCIA
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10 ZABEZPEČENIE KVALITY
10.1 Úvod do Zabezpečenia kvality

Dôležitosť zabezpečenia kvality

Zavedenie programu komplexného zabezpečenia kvality je jednou z najdôležitejších úloh
oddelenia radiačnej onkológie. Na určenie vhodných postupov a procesov sú k dispozícii rôzne
publikácie, ktoré poskytujú podrobné informácie o aspektoch, ktoré je nutné vziať do úvahy.
Najkomplexnejšie články s touto problematikou predstavujú správy vydávané Medzinárodnou
agentúrou pre atómovú energiu (IAEA) (TRS-430 2004) a pracovnou skupinou výboru
rádioterapie Americkej asociácie fyzikov v medicíne - AAPM Radiation Therapy Committee Task
Group 40 (Kutcher et al., 1994).

Účel tohto dokumentu

Účelom tohto dokumentu nie je poskytovať úplné usmernenie alebo pracovné pokyny. Ani
nevyhlasuje, že predstavuje kompletný zoznam postupov, ktoré je potrebné urobiť pred začatím
ošetrenia pacienta. Opisuje len metódy, ktoré sú všeobecne relevantné pre spustenie systému a
poskytuje odkazy na súvisiace dokumenty vydávané medzinárodným spoločenstvom lekárskych
fyzikov. Zariadenia, metódy a testy, ktoré sú tu navrhované si preto môžu vyžadovať úpravu v
súlade s danými štandardmi, predpismi alebo pokynmi.

Prehľad postupov na zabezpečenia kvality

Postupy na zabezpečenia kvality možno rozdeliť na:
• Zabezpečenie kvality v súvislosti so strojmi (pozri str. 143)
• Zabezpečenie kvality v súvislosti s pacientmi (pozri str. 146)
• Zabezpečenie kvality špecifické pre pacienta (pozri str. 148)

ZABEZPEČENIE KVALITY
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10.1.1 Požadované zariadenia

Štandardné požiadavky na zariadenia

Každé oddelenie rádioterapie potrebuje určité dozimetrické zariadenia. Pre uľahčenie potrebných
postupov pri spúšťaní, musí byť k dispozícii nasledujúce štandardné zariadenie:
• Motorizovaná vodná nádrž s riadiacim softvérom
• Rôzne detektory relatívnej dávky (ionizačná komora, diódové alebo diamantové)
• Absolútne kalibrovaný detektor dávky a kalibrovaný elektromer
• Pevné vodné modely vybavené komorovými vývrtmi na meranie absolútnej dávky, ktoré

zároveň podporujú vloženie rádiografického alebo rádio-chromatického filmu
• Rádiografický film a zariadenia na vyvolávanie filmu, alebo rádio-chromatický film, kalibrovaný

snímač filmu, softvér na analýzu filmu a porovnanie dávky (alebo dvojrozmerná sústava s
dostatočným priestorovým rozlíšením a riadiacim softvérom)

• Voliteľné: antropomorfická figurína na overovanie heterogenity tkaniva

Kalibrácia zariadení

Musíte zabezpečiť, aby boli použité zariadenia správne kalibrované. Pre účely porovnania by
malo byť k dispozícii niekoľko zariadení podobného typu, napr. dva alebo viacero detektorov
žiarenia.

Požiadavky na skúšky

Skúšanie sa musí vykonávať podľa usmernení stanovených riaditeľom nemocnice a lekárskym
fyzikom zodpovedným na prevádzku systému. Požadované skúšky sa líšia v závislosti od
použitého lineárneho urýchľovača a hardvéru na kolimáciu lúča, a v závislosti od indikácií, ktoré
sa s použitím tohto hardvéru majú liečiť. Požiadavky pre každý prípad sa tiež môžu líšiť podľa
miestnej legislatívy.

Plánovací softvér

Plánovací softvér od spoločnosti Brainlab obsahuje nástroje na podporu procesu zabezpečenia
kvality. Napríklad softvér RT QA a možnosť exportovania dávky umožňujú vykonávať
vyhodnotenie rozloženia dávky a porovnanie plánu s meraniami pomocou softvéru poskytovaného
treťou stranou.

Požadované zariadenia
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10.2 Zabezpečenie kvality v súvislosti so strojmi

Kedy sa požaduje zabezpečenie kvality v súvislosti so strojmi?

Zabezpečenie kvality v súvislosti so strojmi sa musí vykonať vždy, keď dôjde k výmene alebo
úprave časti systému. Zabezpečenie kvality v súvislosti so strojmi by ste mali vykonávať
pravidelne (napr. niekoľkokrát do roka), aby ste zabezpečili správnu presnosť celého systému.

Bezpečnostné poznámky

Varovanie
Uistite sa, že vaše merania údajov lúča sú aktuálne a že algoritmy dávok sú správne
nakonfigurované a kalibrované. Pomocou merania modelov pravidelne kontrolujte
konfiguráciu a kalibráciu.

Varovanie
Ak došlo k zmene, výmene alebo rekalibrácii jedného alebo viacerých komponentov
systému na poskytovanie ošetrenia, musí sa vykonať opätovné overenie systému na
plánovanie vyšetrenia v kombinácii so systémom na poskytovanie liečby v súlade s vašimi
postupmi na zabezpečenie kvality. Ak došlo k zmene komponentov, ktoré ovplyvňujú
dozimetrické parametre systému, musí sa opakovať meranie údajov lúča a tieto
aktualizované údaje sa musia zadať do systému pomocou funkcie Physics Administration.

ZABEZPEČENIE KVALITY
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10.2.1 Špecifické skúšky

Základné informácie

Spúšťanie stroja musí zahŕňať minimálne tie položky, ktoré sú uvedené nižšie.

Snímacie jednotky

• Preskúšajte, napr. overením kalibrácie HU CT skenera.
• Hounsfieldove jednotky prevedené na hustotu elektrónov sú základom všetkých algoritmov na

výpočet dávky. Preto je presnosť snímacej jednotky nevyhnutne dôležitá.

Mechanické a kinetické vlastnosti systému lineárneho urýchľovača

Preskúšajte nasledujúce:
• Reprodukovateľnosť izocentra, závislosť od rotácií (nosná konštrukcia, stôl a kolimátor) a

Winston-Lutzove skúšky
• Presnosť a reprodukovateľnosť umiestnenia (napr. s použitím lokalizačných laserov,

polohovadiel antikatódy alebo systémov masiek)
• Presnosť a reprodukovateľnosť pozícií a pohybov lamiel a závislosť pozície lamiel od pozície

nosnej konštrukcie (gravitácia)
• Skúška presnosti rotácie kolimátora (star test, Rosca et al., 2006)

Výpočet údajov lúča a dávky

Typ skúšky Mala by zahŕňať

Všetky varianty lieč-
by

• Merania absolútnej dávky pre rôzne veľkosti poľa pokrývajúce celú šká-
lu typov liečby.

• Overenie profilu lúča s rôznymi nastaveniami a s použitím rôznych de-
tektorov. Príklady zahŕňajú rozloženia hĺbky dávky, radiálne/priečne pro-
fily, presnosť polotieňa, pravidelné a nepravidelné polia ožarovania a
relatívne porovnanie 2D a 3D rozdelenia dávky pre rôzne polia a rôzne
nastavenia.

• Prenos pomedzi a cez lamely (meranie pomocou filmu, Cosgrove et al.,
1999).

• Nezávislé kontroly vypočítaných MU.

Liečby oblúkom
(Grebe et al. 2001)

• Pohyby nosnej konštrukcie (spoľahlivosť uhlov zapnutia a vypnutia, ply-
nulý pohyb, poskytovanie MU počas ožarovania oblúkom, rýchlosť otá-
čania nosnej konštrukcie, závislosti miery dávky a závislosť rýchlosti la-
miel).

• Dynamické posuny lamiel.
• Prerušená/pokračujúca liečba.

Prenos údajov

• Správnosť prenosu údajov do systému R&V a lineárneho urýchľovača (konvencia stupnice
Linac)

• Správnosť prenosu údajov do systému na umiestňovanie pacienta, napr. ExacTrac

Špecifické skúšky
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Skúška svetelného pozadia

① ②

Obrázok 27  

Pomocou tejto skúšky sa overí, či boli parametre stroja, akými sú pozícia lamiel/čeľustí, uhol
kolimátora, uhol lineárneho urýchľovača a uhol stola, správne prevedené zo systému plánovania
liečby do lineárneho urýchľovača. Keďže systém RT QA sa dodáva s každým softvérom
plánovania liečby Brainlab RT, skúšku svetelného poľa je potrebné vykonať iba v systéme RT QA.

Krok

1. V systéme RT QA s použitím pracovného toku Beam Model Verification vytvorte oblúk s
malým otočením ležadla a kolimátora (napr. uhol stola 30°, uhol kolimátora -20°, počiatoč-
ný uhol 0°, uhol pri zastavení 120° (IEC 1217)). Pre jednoduché rozpoznanie obrátenej
pozície čeľustí alebo lamiel definujte asymetrické počiatočné pole ①. Pole pri zastavení
by malo byť menšie ako počiatočné pole, aby boli čeľuste zarovnané priamo za špičkami
lamiel v počiatočnom poli.

2. V súlade s klinickým procesom preveďte plán liečby do stroja.

3. V prípade lineárneho urýchľovača použite svetelné pole a výtlačok Beam’s Eye View ②
zo systému RT QA na overenie správneho tvaru poľa čeľustí a MLC. Pri počiatočnom
uhle 0° by sa svetelné pole malo zhodovať s výtlačkom, ak je výtlačok umiestnený na sto-
le (vo výške izocentra) a ikona pacienta je správne zarovnaná so stolom.

4. Z prostredia mimo miestnosti zapnite lúč a overte správnu rotáciu nosnej konštrukcie a
pohyb lamiel.

5. Opätovne porovnajte svetelné pole uhlu pri zastavení s výtlačkom.

POZNÁMKA: Medzi výtlačkom a svetelným poľom môžu nastať menšie odchýlky spôsobené
kalibráciou tlačiarne alebo tým, že MLC je kalibrovaný pre radiačné pole a nie pre svetelné pole. 

ZABEZPEČENIE KVALITY
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10.3 Zabezpečenie kvality v súvislosti s pacientom

Kedy sa požaduje zabezpečenie kvality v súvislosti s pacientmi?

Po spustení stroja musia vykonávané postupy pre zabezpečenie kvality simulovať celkový
pracovný tok liečby pacienta. Musí to zahŕňať liečby zvyčajne vykonávané v danej nemocnici a
samostatný výpočet dávky vo vybraných bodoch modelu. V takých prípadoch možno dávku
stanoviť manuálne alebo s použitím alternatívneho algoritmu.

Bezpečnostné poznámky

Varovanie
S použitím modelov zmerajte absolútnu presnosť softvéru na plánovanie liečby RT
Elements od spoločnosti Brainlab v kombinácii s používanými systémami poskytovania
liečby. Nameraná presnosť sa musí zohľadniť pri konfigurácii parametrov plánu, aby sa
zabezpečilo adekvátne poskytnutie liečby.

Zabezpečenie kvality v súvislosti s pacientom
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10.3.1 Odporúčané postupy

Simulácia liečby pacienta

Odporúča sa, aby sa simulácia liečby pacienta vykonávala použitím antropomorfického modelu.
• Musí obsahovať všetky kroky liečby, od CT a MR snímania, cez syntézu snímok, plánovanie

liečby, prenos údajov, umiestňovanie, aplikácie žiarenia na model, meranie dávky a porovnanie
dosiahnutých výsledkov.

• Simulácia sa musí opakovať pre všetky možné varianty liečby, indikácie a energetické hladiny.

Meranie absolútnej a relatívnej dávky

Musí sa vykonať pre jednotlivé oblúky a plán liečby ako celok pomocou vhodných detekčných
systémov, napr. filmu s nástrojom na analýzu filmov, vzdialenosti k dohodnutým rozmerom (Harms
et al., 1998), gama indexu (Low et al., 2003) a termoluminiscenčnej dozimetrie.

ZABEZPEČENIE KVALITY
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10.4 Zabezpečenie kvality špecifické pre pacienta

Kedy sa požaduje zabezpečenie kvality špecifické pre pacienta?

Po úspešnom vykonaní zabezpečenia kvality v súvislosti so strojmi a pacientom a po schválení
systému na liečbu pacienta podľa štandardov kvality vášho oddelenia sa musia pred každou
liečbou pacienta vykonať nasledujúce doplnkové kontroly.

Bezpečnostné poznámky

Varovanie
Zabezpečte správne poskytnutie plánu vyšetrenia pacientovi. Dôrazne sa odporúča
vykonať overenie každého plánu liečby na figuríne s použitím rovnakých nastavení
parametrov, ktoré sa budú používať na pacientovi pri skutočnej liečbe.

Zabezpečenie kvality špecifické pre pacienta
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10.4.1 Zabezpečenie kvality pred liečbou pacienta

Prehľad

Osobitnú starostlivosť je potrebné venovať presnému umiestneniu pacienta. Aby ste zabezpečili
správne používanie stereotaktického hardvéra a umiestňovacieho systému, pozrite príslušnú
používateľskú príručku a vykonajte kroky uvedené nižšie.

Winston-Lutzova skúška

• Minimálne raz denne vykonajte Winston-Lutzovu skúšku na overenie izocentra a lasera.
• Zabezpečte, aby boli všetky výpisy posúdené a podpísané vedúcim fyzikom.

Umiestnenie

Toto platí, ak používate Novalis Body, ExacTrac, značky na pokožke atď.
• Pomocou zvoleného systému umiestnite pacienta podľa požadovaného izocentra.
• Ak je to možné, overte presnosť pozície pomocou porovnania prenosného filmu s DDR.
• S použitím svetelného pozadia lineárneho urýchľovača pri špecifikovanej vzdialenosti filmu od

ohniska (napr. 1 000 mm) skontrolujte vytlačené šablóny lúča pre každý lúč.
• Tiež by ste mali skontrolovať zhodu tvarov MLC s odhadom PTV.

Musí sa vykonať nezávislá kontrola umiestnenia pacienta (napríklad pomocou portálového
snímania, palubného snímania alebo pomocou inej všeobecne prijateľnej kontroly). Druhá osoba
by mala znova skontrolovať, či je umiestnenie správne.
Presnosť celého nastavenia závisí od nastavenia lasera. Overenie lasera sa musí vykonávať
častejšie, ako je zvyčajne požadované pri štandardnej rádioterapii. Toto môže platiť aj pre iné
postupy overovania.

Doplnkové skúšky

Vedúci fyzik je zodpovedný za pridanie doplnkových skúšok alebo kontrol, ktoré majú zabezpečiť
presnosť stanovenú pre lineárny urýchľovač.

ZABEZPEČENIE KVALITY
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10.4.2 Všeobecné zabezpečenie kvality v súvislosti s pacientom

Odporúčania

• Vykonajte merania dávky pre každý plán pacienta, napr. s použitím pevného vodného modelu s
filmom a absolútne kalibrovaných detektorov. Výsledky sa následne musia porovnať s
výpočtom dávky vykonaným pomocou CT snímku tohto modelu.

• Pred prvým nastavením skontrolujte všetky parametre liečby (napr. mechanické vlastnosti
lineárneho urýchľovača a kolimačných zariadení, dozimetrické vlastnosti, predpis, nastavenie
pacienta a nastavenie stola a nosnej konštrukcie) zadané do systému R&V.

• Vykonajte nezávislé posúdenie plánu.
• Odporúča sa vykonať nezávislý výpočet dávky v špecifickom bode plánu.
• Ak je to možné, overte presnosť umiestnenia pacienta v porovnaní s DRR pomocou

prenosného filmu alebo EPID.

Všeobecné zabezpečenie kvality v súvislosti s pacientom
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11 PRÍLOHA 1
11.1 Presnosť algoritmov dávkovania
11.1.1 Pencil Beam a Monte Carlo

Základné informácie

Testovací balíček IAEA opísaný v IAEA-TECDOC-1540, založený na meraniach Vanselaara a
Welleweerda (pozri všeobecné referencie uvedené na str. 157), bol použitý na potvrdenie
dozimetrickej presnosti zavedenia Pencil Beam a Monte Carlo od spoločnosti Brainlab do Brainlab
RT Elements. Testovací balíček pozostáva zo štyroch rôznych energií lúča. Skúšky Co-60 neboli
vykonané, pretože Brainlab RT Elements nepodporuje stroje Co-stroje. Zo zostávajúcich troch
energií lineárneho urýchľovača (6, 10 a 18 MV) bola použitá najnižšia a najvyššia energia. Podľa
Vanselaara a Welleweerda bol údaj 6 MV (Koeficient kvality QI = 0,676) nameraný pomocou
lineárneho urýchľovača Elekta SL 15 a údaj 18 MV (QI = 0,770) pomocou Elekta SL 20. Preto boli
obidva súbory údajov vytvorené pomocou štandardu Elekta MLCi MLC so 40 pármi lamiel, pričom
každá lamela má šírku 1 cm.

Definície

Odchýlka jedného bodu dávky vnútri otvoreného lúča sa vypočíta ako
(Dcalc - Dmeas) * 100 % / Dmeas,
a ako
(Dcalc - Dmeas) * 100 % / Dmeas,cax
pre bod dávky mimo okrajovej oblasti. Hranica spoľahlivosti je definovaná ako
|priemerná odchýlka| + 1,5 * štandardná odchýlka,
pričom štandardná odchýlka sa vypočíta ako geometrický priemer odchýlok. Nasledujúca tabuľka
ponúka prehľad výsledkov pre 6 a 18 MV pre Pencil Beam a Monte Carlo.

Test IAEA 6 MV

Výsledky balíka testov pre výpočty dávok 6 MV:

Č. testu Opis Pencil Beam Monte Carlo

Priemer Hranica spo-
ľahlivosti Priemer Hranica spo-

ľahlivosti

1a-c Štvorec -0,1 % 1 % +0,1 % 1,6 %

2a-b Obdĺžnik +0,2 % 2,6 % +0,4 % 2,7 %

3 Krátke SSD +0,0 % 0,7 % +0,5 % 1,5 %

6 Excentrická rovina +0,3 % 1,6 % +0,7 % 1,9 %

8a-b Pľúcna nehomogénnosť -0,2 % 1,7 % -0,1 % 1,2 %

8c Nehomogénnosť kosti -0,5 % 1,4 % +0,2 % 0,9 %

9 Skrytý výskyt +1,0 % 1,6 % +0,6 % 1,6 %
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Č. testu Opis Pencil Beam Monte Carlo

10a-b Chýbajúce tkanivo +5,8 % 12,6 % +0,3 % 1,5 %

11 Asymetricky otvorený +2,6 % 5,1 % +1,2 % 2,8 %

Test IAEA 18 MV

Výsledky balíka testov pre výpočty dávok 18 MV:

Č. testu Opis Pencil Beam Monte Carlo

Priemer Hranica spo-
ľahlivosti Priemer Hranica spo-

ľahlivosti

1a-c Štvorec +0,0 % 1,6 % +0,9 % 2,3 %

2a-b Obdĺžnik +0,2 % 2,4 % +1,1 % 2,8 %

3 Krátke SSD -0,1 % 3,0 % +1,6 % 2,8 %

6 Excentrická rovina +0,3 % 1,9 % +1,7 % 2,8 %

8a-b Pľúcna nehomogénnosť -0,3 % 1,3 % +0,2 % 1,1 %

8c Nehomogénnosť kosti +0,2 % 0,8 % +0,3 % 1,2 %

9 Skrytý výskyt -0,1 % 1,8 % +0,1 % 1,7 %

10a-b Chýbajúce tkanivo +4,5 % 9,7 % +0,8 % 1,8 %

11 Asymetricky otvorený +0,9 % 2,1 % +0,2 % 1,6 %

Presnosť algoritmov dávkovania
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11.2 Obmedzenia algoritmov dávkovania

Základné informácie

Ak sa softvér na plánovanie rádioterapeutického vyšetrenia od spoločnosti Brainlab používa v
rámci špecifikácií a nastavenia parametrov zodpovedajúcich podmienkam vyšetrenia, vypočíta
dávku v rámci klinicky požadovaných limitov presnosti. Ak tieto podmienky dosahujú limity
algoritmov, je potrebná špeciálna starostlivosť. Ak sa na liečbu pacientov používajú napríklad
veľmi malé veľkosti poľa MLC. „Veľmi malé“ znamená, že veľkosť poľa je:
• V poradí jednej alebo dvoch šírok lamiel,
• Mimo meraného rozsahu tabuľkových hodnôt (napr. tabuľky faktorov výstupu/rozptylu a hĺbky

dávky),
• Blízko jadra rozlíšenia Pencil Beam,
• Blízko priestorového rozlíšenia mriežky výpočtu dávky Monte Carlo,
• Blízko priestorového rozlíšenia 3D mriežky dávky alebo,
• Blízko parametrov rádiologickej korekcie pre lamely so spojom na pero a drážku a oblé konce

lamiel.
Ak sa použije nesprávna kombinácia týchto podmienok, dávka sa vypočíta s menšou presnosťou
ako podľa všeobecne uznávaných štandardov. Ak to používateľ nezohľadní v odporúčanom
zabezpečení kvality plánu vyšetrenia, ožarovanie podľa takého plánu vyšetrenia môže spôsobiť
vážne zranenie pacienta a/alebo neúčinnosť liečby.

Extrapolácia mimo rozsahu tabuľkových hodnôt

Algoritmus Pencil Beam od spoločnosti Brainlab vychádza z tabuľkových hodnôt pre hĺbku dávky,
faktory výkonu (faktory rozptylu) a profily mimo osi (radiálne faktory). Ľubovoľné hodnoty získané
z týchto tabuliek sú náležite interpolované. Ak dôjde k prekročeniu rozsahu tabuľkových hodnôt,
sú potrebné určité prispôsobenia, aby sa zobrazili extrapolované hodnoty dávky. Presnosť
extrapolovaných hodnôt je, samozrejme, nižšia a pred samotnou liečbou sa musí overiť.

Rozlíšenie výpočtovej mriežky

Podobne ako iné systémy na plánovanie liečby softvér na plánovanie vyšetrenia RT Elements od
spoločnosti Brainlab používa niekoľko rozlíšení výpočtovej mriežky, ktoré sú dôležité pre presnosť
výpočtu dávky (v závislosti od povolených funkcií a verzie TPS):
• Rozlíšenie jadra Pencil Beam
• Rozlíšenie výpočtovej mriežky pre Monte Carlo
• Rozlíšenie 3D mriežky dávky

Vo všeobecnosti musí byť rozlíšenie výpočtovej mriežky dostatočne kvalitné, aby zobrazilo hlavné
charakteristiky rozloženia dávky.
Strana 154 zobrazuje príklad profilu dávky veľmi malého poľa žiarenia predstavený len 2 prvkami
mriežky v rámci nominálneho okraja MLC. V dôsledku toho nemožno šírku záberu vrcholu a
polotieňa zobraziť s prijateľnou presnosťou. Rádiologické korekcie, napr. posun pera a drážky
(vybodkovaná zelená čiara) tento účinok ešte zosilňujú.
Profil dávky veľmi malého poľa žiarenia:
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Obrázok 28  

Vonkajšia vertikálna čiara (vybodkovaná oranžovou farbou) predstavuje nominálny okraj MLC,
zatiaľ čo vnútorná vertikálna čiara (vybodkovaná zelenou farbou) zobrazuje veľkosť
rádiologického poľa (pozícia 50 % úrovne izodózy). Červené línie predstavujú profil s dvomi
prvkami mriežky v rámci nominálneho okraja MLC.
Aby sa predišlo neprijateľným rozdielom medzi vypočítaným a skutočným rozložením dávky,
veľkosť poľa nesmie byť menšia ako štvornásobok rozlíšenia mriežky, bez ohľadu na typ mriežky
používaný na výpočet dávky (jadro Pencil Beam, Monte Carlo alebo 3D objem dávky). Zlepšenie
je schematicky znázornené na obrázku nižšie. Spoločnosť Brainlab odporúča vždy zohľadňovať
rozlíšenie výpočtovej mriežky.
Rovnaký profil ako vyššie, avšak zobrazený pomocou štyroch prvkov mriežky v rámci
nominálneho okraja MLC:

Obrázok 29  

Účinok primárneho kolimátora

Varovanie
Algoritmy dávky Pencil Beam a Monte Carlo nemodelujú primárny kolimátor priamo
(nezamieňajte si to s primárnymi čeľusťami). Preto sa presnosť výpočtu dávky môže
značne znižovať v rohoch poľa ožarovania vzdialených od osi, ktoré sú tienené primárnym
kolimátorom (napr. lineárny urýchľovač Varian mimo izocentrického okruhu 220 mm). Ak
tieto oblasti chcete používať na ožarovanie cieľa, musíte vykonať nezávislé zabezpečenie
kvality.

Obmedzenia algoritmov dávkovania
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12 PRÍLOHA 2
12.1 Energia lineárneho urýchľovača

Nominálna energia lineárneho urýchľovača

Nasledujúca tabuľka zobrazuje najbežnejšie fotónové energie. Algoritmy dávkovania pre Brainlab
Pencil Beam a Monte Carlo sa uvádzajú pre koeficienty kvality lúča od QI = 0,61 do QI = 0,80.
Nasledujúca tabuľka poskytuje príslušnú nominálnu energiu lineárneho urýchľovača.

Obrázok 30  

Zdroj: British Journal of Radiology - Supplement 25, “Central Axis Depth Dose Data for Use in
Radiotherapy: 1996“
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Energia lineárneho urýchľovača
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