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1 Johdanto 

Sädehoitoa käytetään erityisesti syövän hoidossa ja sillä pyritään hävittämään syöpäkudos 

ionisoivalla säteilyllä. Käytetyillä säteilyannoksilla säteilyn deterministiset vaikutukset 

korostuvat ja pienetkin muutokset annoksessa voivat aiheuttaa suuria poikkeamia säteilyn 

vaikutuksiin kudoksissa. Näin ollen potilaan saama säteilyannos ja sen jakautuminen 

kudoksissa tulee pystyä määrittämään tarkasti. Sädehoidossa kehitetään jatkuvasti uusia 

tarkempia hoitotekniikoita ja menetelmiä annoksen määrittämiseksi. 

Sädehoito on monivaiheinen prosessi, joka koostuu muun muassa potilaan kuvantamisesta, 

annosmääräyksestä, kohdealueen ja riskielinten määrittämisestä, annossuunnittelusta ja 

hoitokerroista. Näin ollen myös potilaan saaman annoksen määrittämistarkkuuteen 

vaikuttavat monet asiat esimerkiksi annoslaskennassa, säteilyntuotossa ja potilaan asettelussa. 

Annosmäärityksen tarkkuusvaatimuksia laadittaessa on otettu huomioon annosvastekäyrien 

jyrkkyys suurilla säteilyannoksilla ja käytännössä saavutettavissa oleva tarkkuus huomioiden 

sädehoitoprosessin monivaiheisuus ja useat mahdolliset virhelähteet. ICRU (International 

Commission on Radiation Units and Measurements) on määrittänyt, että potilaan saaman 

säteilyannoksen epätarkkuus ei saa olla suurempi kuin 5 %, ja jotta tämä voidaan saavuttaa, 

annoslaskennasta johtuva epätarkkuus saa olla korkeintaan 3 % [1]. 

Annoslaskenta-algoritmeja käytetään laskemaan kohdealueen ja potilaan saama säteilyannos 

sekä mallintamaan annoksen jakautumista kohdealueeseen ja sitä ympäröiviin kudoksiin. 

Käytössä on useita algoritmeja, jotka mallintavat säteilyn ja aineen välisiä vuorovaikutuksia 

erilaisilla tekniikoilla. Laskenta-algoritmien kehittyminen ja laskentatehon kasvaminen ovat 

parantaneet annoslaskennan tarkkuutta. Esimerkiksi uusimmat algoritmit pystyvät laskemaan 

säteilyannoksen suoraan kudoksessa sen sijaan, että väliaineena käytettäisiin vettä ja kudosten 

tiheyksiä mallinnettaisiin muuttamalla veden elektronitiheyttä. Tällöin eri kudokset ja 

laskentatilavuuden heterogeenisuus voidaan huomioidaan paremmin. Lisäksi fysikaalisia 

prosesseja voidaan mallintaa tehokkaammin muun muassa laskentatehon kasvaessa, jolloin 

absorboitunut annos pystytään määrittämään tarkemmin. 

Acuros XB -annoslaskenta-algoritmi on Varian Medical Systemsin kehittämä Eclipse-

annossuunnitteluohjelmiston laskentamalli ulkoisen sädehoidon fotoniannoslaskentaan. Sen 

toiminta perustuu lineaarisen Boltzmannin siirtoyhtälön laskennalliseen ratkaisemiseen. 

Laskentamalli on tarkka ja nopea erityisesti heterogeenisessa väliaineessa. Acuros XB -

algoritmi voi ilmoittaa laskennan tuloksen joko annoksena vedessä tai annoksena kudoksessa. 
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Laskennassa algoritmi käyttää tietoja väliaineen kemiallisesta koostumuksesta ja tiheydestä, 

jolloin väliaineen heterogeenisuus pystytään huomioimaan laskennassa. 

Tässä tutkielmassa käsitellään annoslaskentamallin päivitystä AAA (Anisotropic Analytical 

Algorithm)-mallista tarkempaan Acuros XB -laskentamalliin. Tutkielmassa käydään läpi 

Acuros XB -algoritmin konfigurointi ja erityisesti laskentatulokseen vaikuttavien parametrien 

optimointi. Myös algoritmin käyttöönoton yhteydessä tehdyt validointimittaukset esitellään. 

Lisäksi tarkastellaan kahden mittalaitteen, OCTAVIUS Detector 1000 SRS -

ionisaatiokammiomatriisin ja SRS MapCHECK -puolijohdeilmaisimen, toimintaa pienillä 

säteilykentillä. Pienillä säteilykentillä tarkoitetaan 2cm x 2cm ja tätä pienempiä säteilykenttiä. 

Tutkimus on rajattu koskemaan ulkoista sädehoitoa ja fotoniannoslaskentaa, sillä Acuros XB -

laskentamalli on suunniteltu tähän tarkoitukseen. 

Tutkimus tehtiin HUS Syöpäkeskuksen sädehoito-osastolla. Acuros XB -algoritmin 

konfigurointi suoritettiin kaikille sädehoitoyksikön lineaarikiihdyttimille eli Varianin 

Truebeam-, Edge-, Halcyon ja Clinac iX -kiihdyttimille sekä Elektan Versa HD - ja Axesse-

kiihdyttimille. Tutkimuksessa tarkasteltiin fotonienergioita välillä 6 MV – 18 MV. Erilaiset 

kenttäkoot ja annossuunnittelutekniikat huomioitiin konfiguroinnissa tarkastelemalla muun 

muassa erikokoisia staattisia säteilykenttiä, eri kanturikulmien vaikutusta sekä IMRT 

(Intensity-Modulated Radiation Therapy)- ja VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy)-

tekniikoilla toteutettuja kenttäjärjestelyjä. Tutkimuksessa tarkasteltiin sekä annosjakaumia 

että säteilykentän keskiakseliannosta, ja mittauksissa käytettiin kahta 

ionisaatiokammiomatriisia, ionisaatiokammiota ja puolijohdeilmaisinta. Acuros XB -

algoritmin konfiguroinnissa huomioitiin myös laskentamallin toimivuus pienillä 

säteilykentillä. 
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2 Teoria 

2.1 Ulkoisen sädehoidon perusteet 

Sädehoidon tavoitteena on saada haluttu säteilyannos kohdealueeseen siten, että ympäröivien 

tervekudosten annos on mahdollisimman pieni. Sädehoidossa käytetään ionisoivaa säteilyä 

tuhoamaan syöpäkudosta tai pienentämään sen kokoa ja lievittämään kasvaimen aiheuttamia 

oireita. Ulkoisessa sädehoidossa ionisoiva säteily tuotetaan esimerkiksi lineaarikiihdyttimellä 

ja säteily kohdistetaan kohdealueeseen kehon ulkopuolelta. Yksittäisellä hoitokerralla 

kohdealueen saama annos on tavallisesti muutaman grayn (Gy) luokkaa [2]. Usein hoito 

koostuu useista hoitokerroista, joten kokonaisannoksen suuruus voi olla useita kymmeniä 

graytä. Sädehoito perustuu siihen, että syöpäsolut ovat tavallisesti terveen kudoksen soluja 

herkempiä säteilyn vaikutuksille [2]. Hoidon tarkoituksena on saada mahdollisimman suuri 

säteilyvaikutus hoitokohteeseen ja mahdollisimman pieni säteilyvaikutus ympäröiviin 

tervekudoksiin. 

Suurista säteilyannoksista johtuen säteilyn deterministiset eli varmat vaikutukset korostuvat 

sädehoidossa [3]. Kudosten deterministisiä säteilyvaikutuksia kuvataan usein logistisella 

annosvastekäyrällä. Kun säteilyannos jää kynnysarvon alapuolelle, säteilyvaikutusten 

todennäköisyys on hyvin pieni. Kun säteilyannos on kynnysarvoa suurempi, säteilyn 

vaikutusten todennäköisyys kasvaa nopeasti ja pienikin muutos annoksessa aiheuttaa suuren 

muutoksen säteilyn vaikutuksissa. 

Tavallisesti sädehoidon annossuunnittelu perustuu tietokonetomografiakuvaan (TT-kuva), 

mutta myös magneettikuvausta tai positroniemissiotomografiakuvausta voidaan hyödyntää. 

TT-kuvauksessa potilas asetellaan samaan asentoon, jossa hän tulee olemaan sädehoidon 

aikana. Potilaan liikkumattomuuden varmistamiseksi voidaan käyttää erilaisia tukia ja 

apuvälineitä. Kuvantamisen jälkeen syöpähoitoon erikoistunut lääkäri määrittää TT-kuvien 

perusteella sädehoidon kohdealueen ja hoitoannoksen. Lisäksi TT-kuviin voidaan merkitä 

kohdealueen ympärillä olevat tervekudokset, jotka suojataan hoidon aikana. Tämän jälkeen 

suunnitellaan erilaisia kenttäjärjestelyjä ja tekniikoita käyttäen, miten haluttu annos saadaan 

kohdealueeseen siten, että tervekudosten annokset ovat mahdollisimman pieniä. Suunniteltua 

kenttäjärjestelyä vastaava annosjakauma lasketaan sopivaa algoritmia käyttäen. 



 

4 

 

2.2 Absorboitunut annos vedessä ja kudoksessa 

Annoslaskennassa annos voidaan määrittää joko annoksena vedessä tai annoksena 

kudoksessa. Sädehoidossa annossuureena käytetään absorboitunutta annosta (D), joka 

määritellään absorboituneena energiana (ΔE) massayksikköä (Δm) kohden yhtälöllä [4]: 

𝐷 =
∆𝐸

∆𝑚
           (1) 

Säteilykentän kalibrointi suoritetaan tavallisesti määrittämällä annos veteen [4]. Koska 

ihminen koostuu pääosin pehmytkudoksesta, pyritään annoslaskennassa määrittämään annos 

kudoksessa, jotta laskenta saadaan vastaamaan paremmin ihmiskehon koostumusta. On 

tavoiteltavaa, että lineaarikiihdyttimen tuottama annos kalibroidaan veteen, ja annoslaskenta-

algoritmi tunnistaa eri kudostyypit ja laskee annoksen kudoksessa. Tämä toteutuu esimerkiksi 

Acuros XB -annoslaskenta-algoritmille. 

Ero annoksen vedessä ja annoksen kudoksessa välillä johtuu kahden eri väliaineen erilaisista 

vaikutusaloista, vaimennuskertoimista ja jarrutuskyvyistä, jotka vaikuttavat energian 

siirtymiseen väliaineeseen [4]. Näin ollen annos vedessä ei ole riittävä kuvaamaan tarkasti 

sädehoidossa käytettävää annosjakaumaa ja annoslaskenta-algoritmista riippuen käytetään 

erilaisia tapoja muuntamaan annos vedessä annokseksi kudoksessa. Ennen TT-kuvaukseen 

perustuvaa annossuunnittelua annoslaskennassa oletettiin potilaan koostuvan homogeenisesta 

vedestä [4]. TT-kuvausta käytettäessä saatettiin potilasta mallintaa kemiallisesti vetenä, mutta 

elektronitiheys asetettiin kudoksen elektronitiheydeksi. Jotta näissä tilanteissa pystyttiin 

määrittämään annos kudoksessa, lisättiin kalibroituihin referenssiannoksiin korjauskerroin, 

joka huomioi muutoksen vedestä kudokseen [4]. 

Uudemmat annoslaskenta-algoritmit määrittävä annoksen kudoksessa, eikä referenssiannosten 

korjauskerrointa tarvita. Materiaalin koostumus vokselissa määritetään TT-kuvasta HU 

(Hounsfield Unit) -arvon perusteella. Kalibrointikäyrältä määritetään HU-arvoa vastaava 

tiheys ja vokselille määritetään tiheyttä vastaava materiaali. Näin veteen kalibroitua annosta 

voidaan käyttää annoslaskennassa ja algoritmi tuottaa annoksen kudoksessa. 

Osa algoritmeista, jotka laskevat annoksen kudoksessa, voivat määrittää annoksen myös 

vedessä. Tällöin on huomioitava, että algoritmit laskevat annoksen hyvin pienessä kudoksen 

sisäisessä vesitilavuudessa, eivätkä oleta koko potilaan olevan vettä. Nämä kaksi 

laskentatapaa tuottavat toisistaan poikkeavia lopputuloksia, eivätkä täten välttämättä ole 
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vertailukelpoisia [5]. Tästä johtuen Acuros XB -algoritmilla suositellaan annoksen 

määrittämistä kudoksessa. 

 

2.3 Lineaarikiihdyttimen toiminta ja rakenne 

Ulkoisessa sädehoidossa käytetään lineaarikiihdyttimiä tuottamaan fotoni- ja 

elektronisäteilyä. Fotonisäteilyä tuotetaan kiihdyttämällä elektroneja kiihdytysputkessa ja 

törmäyttämällä kiihdytetyt elektronit kohtioon, jolloin syntyy jarrutussäteilyä. Kiihdytysputki 

on usein sijoitettu kohtisuorasti säteilykeilan suuntaa vastaan ja kiihdytettyjen elektronien 

suuntaa muutetaan sopivaksi kääntömagneeteilla. Fotonisäteilyn energia vastaa 

jarrutussäteilyä, joka on tuotettu 4 – 25 MV:n jännitteellä [6]. Jos kiihdytettyjä elektroneita ei 

törmäytetä kohtioon, saadaan elektronisäteilyä, jonka energia vaihtelee välillä 4 – 25 MeV 

[6]. Annosnopeus keskellä säteilykeilaa on normaalilla hoitoetäisyydellä fotoneilla tavallisesti 

2 – 8 Gy/min ja elektroneilla 2 – 10 Gy/min [6]. Fotonikenttä tasoitetaan kartionmuotoisella 

tasoituskappaleella ja elektronikenttä sirontafolioilla. Lineaarikiihdyttimessä on säteilyn 

tuottoa mittaava ionisaatiokammio eli monitorikammio. Monitorikammion käyttämä yksikkö 

on monitoriyksikkö (Monitor Unit, MU), jota käytetään kiihdyttimen tuottaman säteilyn 

määrän annosteluun. Lineaarikiihdyttimet on tavallisesti suunniteltu siten, että säteilykeilan 

keskiakseli kulkee kanturikulmasta riippumatta saman pisteen eli isosentrin kautta. 

Kiihdyttimen fokukseksi kutsutaan pistettä, josta fotonisäteilyn ajatellaan lähtevän. 

Kiihdytettävät elektronit tuotetaan elektronitykillä, josta irronneet elektronit ohjataan 

kiihdytysputkeen. Kiihdytysputkessa elektronien kiihdytykseen käytetään mikroaaltokenttää. 

Mikroaallot saavat elektroneja kiihdyttävän sähkömagneettisen kentän värähtelemään 

mikroaalloille ominaisella taajuudella. Kiihdytysputkesta riippuen kiihdytyksessä voidaan 

käyttää joko etenevää tai seisovaa aaltoliikettä, jolla elektronit kiihdytetään lähes 

valonnopeuteen [2]. Lineaarikiihdyttimessä käytetään magneetteja elektronisuihkun 

ohjaamiseen. Fokusointimagneeteilla säädetään elektronisuihkun paikkaa ja muotoa 

kiihdytysputkessa ja kiihdytyksen jälkeen elektronien suuntaa voidaan tarvittaessa muuttaa 

kääntömagneeteilla. 

Lineaarikiihdyttimellä tuotetaan fotonisäteilyä törmäyttämällä elektronisuihku 

raskasmetallikohtioon, jolloin osa elektronien liike-energiasta muuttuu jarrutussäteilyksi. 

Kohtio koostuu sisemmästä volframikerroksesta ja ulommasta kuparikerroksesta [6]. 

Syntynyt jarrutussäteily rajataan primäärirajaimella, mikä tuottaa suurimman mahdollisen 
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käytettävissä olevan säteilykentän. Säteilykeila voidaan tasoittaa kartionmuotoisella 

tasoituskappaleella. Tasoituskappale voidaan joissakin lineaarikiihdyttimissä siirtää pois 

säteilykeilasta, jolloin säteilyn intensiteetti on suurin keilan keskellä ja heikkenee, kun 

siirrytään kohti säteilykeilan reunoja. Tällöin käytetään termiä tasoittamaton säteilykeila tai 

FFF (Flattening Filter Free) -keila. 

Tasoituskappaleen jälkeen kiihdyttimessä on ionisaatiokammio eli monitorikammio, jolla 

tarkkaillaan säteilykeilan tasaisuutta ja annosnopeutta [2]. Monitorikammion käyttämä 

mittayksikkö on monitoriyksikkö, joka on verrannollinen lineaarikiihdyttimen tuottamaan 

annokseen referenssipisteessä. Monitorikammion jälkeen säteilykeilaa rajataan 

sekundäärikeilanrajaimella, joka on valmistettu lyijystä tai volframista [6]. Tavallisesti 

kiihdyttimessä on kaksi rajainparia, jotka liikkuvat kohtisuoraan toisiinsa nähden. Lisäksi 

säteilykenttää voidaan rajata moniliuskarajoittimella (Multi-Leaf Collimator, MLC). 

Moniliuskarajoitinta käytetään rajaamaan säteilykenttää, jotta kohdealuetta ympäröiviä 

tervekudoksia voidaan suojata mahdollisimman tehokkaasti. Moniliuskarajoitin koostuu 

useista vierekkäisistä liuskapareista, jotka on asetettu vastakkain siten, että niiden liikesuunta 

on kohtisuorassa säteilykeilan keskiakseliin nähden. Jokaista liuskaa voidaan liikuttaa liuskan 

oman moottorin avulla. Kiihdytintyypistä riippuen liuskapareja on 28 – 60 kappaletta [7]. 

Koska moniliuskarajoitin koostuu useasta yksittäisestä liuskasta, voidaan säteilykentän 

muotoa rajata hoidon aikana tarkasti hoidettavan kohteen mukaan. Liuskoja voidaan liikutella 

yksitellen, mistä johtuen mahdollisuudet rajata säteilykeilan muotoa ovat monipuoliset. 

Liuskojen paksuus säteilykeilansuuntaisesti on noin 8 cm [7]. Liuskat valmistetaan korkean 

järjestysluvun materiaalista, jotta liuskat läpäisevän fotonisäteilyn osuus olisi 

mahdollisimman pieni. Jotta vierekkäisten liuskojen välit läpäisisivät säteilyä 

mahdollisimman vähän, liuskat on asetettu kiihdyttimeen limittäin siten, että liuskan toisessa 

reunassa on uloke ja vastakkaisessa reunassa uloketta vastaava syvennys. Liuskojen 

ulokkeiden ja syvennysten rakenne vaihtelee laitevalmistajasta riippuen. Myös 

moniliuskarajoittimen rakenne ja paikka lineaarikiihdyttimessä vaihtelevat valmistajan ja 

kiihdytintyypin mukaan. 

Moniliuskarajoitinta voidaan käyttää rajaamaan kenttää staattisesti, jolloin liuskat eivät liiku 

säteilytyksen aikana, tai dynaamisesti, jolloin liuskat liikkuvat ja säteilykentän muoto muuttuu 

säteilytyksen aikana. IMRT-tekniikassa hyödynnetään moniliuskarajoittimen dynaamisia 

ominaisuuksia. Tällöin jokaisen hoidossa käytettävän säteilykentän muotoa voidaan muuttaa 
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hoidon aikana. Myös VMAT-tekniikka hyödyntää moniliuskarajoittimen dynaamisia 

ominaisuuksia IMRT-tekniikan tavoin, mutta VMAT-tekniikassa käytetään 

kaarihoitotekniikkaa yksittäisten kenttien sijaan. 

 

2.4 Annoslaskenta-algoritmit 

2.4.1 Annoslaskenta-algoritmien tarkkuusvaatimukset 

Säteilyn biologisia vaikutuksia säteilyannoksen funktiona kuvataan logistisella käyrällä, 

minkä vuoksi pienikin muutos annoksessa voi aiheuttaa suuren muutoksen säteilyn 

vaikutuksessa kudokseen erityisesti kynnysarvon yläpuolella. Tästä johtuen potilaan saama 

säteilyannos tulee pystyä määrittämään tarkasti. Sädehoidon tarkkuusvaatimuksiin vaikuttavat 

logististen käyrien jyrkkyys ja käytännössä mahdollinen saavutettava tarkkuus, kun otetaan 

huomioon sädehoitoprosessin monivaiheisuus ja näiden vaiheiden aiheuttamat epätarkkuudet. 

ICRU on ohjeistanut, että potilaan saaman kokonaissäteilyannoksen epävarmuuden tulee olla 

alle 5 % [1]. Jotta tämä toteutuu, tulee annoslaskennan epävarmuuden olla alle 3 % [1]. 

Annoslaskenta-algoritmin tarkkuuteen vaikuttaa muun muassa se, lasketaanko annos veteen 

vai kudokseen. Kun annos lasketaan kudokseen, eri kudokset ja niiden heterogeenisuus 

voidaan huomioida paremmin. Eritysesti kudosten rajapinnoilla, joissa tiheyserot kudosten 

välillä ovat suuret, annosjakauma voidaan laskea tarkemmin, kun laskennassa huomioidaan 

eri kudosten tiheydet ja mahdollisesti myös kemiallinen koostumus. 

Annoslaskenta-algoritmien ja tietokoneiden kehittyminen on mahdollistanut paremman 

tarkkuuden annoslaskennassa. Nykyiset annoslaskenta-algoritmit pystyvät mallintamaan 

fysikaalisia prosesseja ja säteilyn vuorovaikutuksia väliaineen kanssa tarkemmin järkevässä 

laskenta-ajassa. Annoslaskennassa parempi tarkkuus tarkoittaa tavallisesti pidempää laskenta-

aikaa ja kliinisessä käytössä on tärkeää löytää tasapaino mahdollisimman tarkan laskennan ja 

järkevän laskenta-ajan välillä. Koska teknologia on kehittynyt, päästään nykyisin myös 

monimutkaisemmassa laskennassa lyhempiin laskenta-aikoihin. 

Annoslaskenta-algoritmin tarkkuuteen vaikuttavat myös annoksen määrityksessä ja 

laskennassa käytetyt oletukset ja approksimaatiot. Esimerkiksi Acuros XB -

annoslaskentamallissa virheet ovat pääosin systemaattisia ja johtuvat paikan, energian ja 

suunnan diskretisoinnista, sekä varattujen hiukkasten Coulombin vuorovaikutusten 

approksimoinnista [8]. Lisäksi lineaarikiihdyttimen rakenne on esitetty likimääräisesti, mikä 

osaltaan vaikuttaa laskennan tarkkuuteen. 
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Annossuunnittelutekniikat kehittyvät jatkuvasti ja esimerkiksi IMRT- ja VMAT-tekniikoilla 

on mahdollista tehdä monimutkaisiakin kenttäjärjestelyjä. Annoslaskenta-algoritmien 

kehittämisessä ja tarkkuusvaatimuksissa on tärkeää huomioida myös uudet tekniikat ja 

monimutkaisemmat kenttäjärjestelyt. Jo algoritmin konfiguroinnissa tulee tarkastella 

monipuolisesti erilaisia kenttäkokoja ja annossuunnittelutekniikoita. Tällöin annoslaskenta 

saadaan toimimaan tarkasti ja luotettavasti kaikissa annossuunnittelun tapauksissa. 

Tarkkuuden varmistamiseksi ja ylläpitämiseksi suoritetaan laadunvalvontaa, jossa laskettua ja 

mitattua annosjakaumaa verrataan toisiinsa. 

 

2.4.2 Annoslaskenta-algoritmien kehitys 

Annoslaskenta-algoritmien tulee pystyä tekemään laskenta mahdollisimman tarkasti siten, 

ettei laskenta-aika ole liian pitkä kliinisessä käytössä. Ensimmäiset tietokonepohjaiset 

kolmiulotteiset annossuunnitelmat tehtiin 1970-luvulla, minkä jälkeen on kehitetty eri 

menetelmiin perustuvia annoslaskenta-algoritmeja [9]. Esimerkkejä algoritmeista ovat PBC 

(Pencil Beam Convolution)-algoritmi, superpositio- ja konvoluutioalgoritmit, kuten CCC 

(Collapsed Cone Convolution)- ja AAA-laskentamallit, sekä Monte Carlo -menetelmiin ja 

lineaaristen Boltzmannin siirtoyhtälöiden ratkaisemiseen perustuvat annoslaskenta-algoritmit. 

PBC-, CCC- ja AAA-laskentamallit huomioivat laskennassa massa-alkiota kohden 

vapautuneen kokonaisenergian (KERMA), joka kuvaa primäärifotonien ja väliaineen 

vuorovaikutuksissa aineeseen siirtynyttä energiaa [9]. Lisäksi algoritmit huomioivat 

primäärifotonien ja väliaineen vuorovaikutuksissa sironneiden fotonien ja elektronien 

siirtämän energian (kernel). Mohan esitteli PBC-algoritmin vuonna 1986 [10]. PBC-

algoritmissa laskennassa käytetään hyvin kapeita yksienergisiä sylinterisymmetrisiä 

fotonikeiloja (pencil beam) ja väliaineena käytetään vettä [9]. Algoritmi huomioi laskennassa 

vain kapean keilan keskiakselilla tapahtuvat vuorovaikutukset. Lateraalinen sironta oletetaan 

homogeeniseksi ja heterogeenisuus on näin ollen huomioitu vain longitudisuunnassa [9]. 

PBC-algoritmi laskee annoksen nopeasti riittävällä tarkkuudella homogeenisessa väliaineessa, 

mutta heterogeenisessa väliaineessa päästään parempaan tarkkuuteen käyttämällä muita 

annoslaskenta-algoritmeja. 

CCC- ja AAA-laskentamallit huomioivat heterogeenisuuden sekä longitudi- että 

lateraalisuunnassa [9]. Ne käyttävät annoslaskennassa konvoluutiomallia, jossa annoksen 

laskennassa käytetään fotonivuon jakaumaa ja kerneliä, jolla mallinnetaan 
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vuorovaikutuksessa syntyneiden hiukkasten väliaineeseen levittämää energiaa. Väliaineeseen 

absorboitunut energia lasketaan superpositiolla eli laskemalla yhteen primäärifotoneista, 

sekundäärifotoneista ja sironneista elektroneista väliaineeseen absorboituneet energiat 

jokaisessa kapeassa fotonikeilassa. 

Monte Carlo -menetelmä hyödyntää satunnaislukuja säteilyn kulun ja vuorovaikutuksien 

simuloimiseen väliaineessa. Algoritmilla voidaan simuloida säteilyn ja aineen 

vuorovaikutuksia ja laskea annosjakauma, kun laskentamalliin on syötetty tiedot 

kiihdyttimestä, fotonivuosta, energiaspektristä, väliaineesta ja fysikaalisista prosesseista kuten 

mahdollisista vuorovaikutustapahtumista. Jotta laskennassa päästään riittävään tarkkuuteen, 

tulee simuloitujen hiukkasten määrän olla suuri, mikä pidentää tarvittavaa laskenta-aikaa [9]. 

Monte Carlo -menetelmällä voidaan siis laskea tarkasti annosjakauma, mutta laskenta-ajan 

pituus ei välttämättä sovi kliiniseen käyttöön. Prosessorien kehittäminen ja 

grafiikkasuorittimen käyttö lyhentävät tarvittavaa laskenta-aikaa ja mahdollistavat algoritmin 

käyttämisen myös kliinisessä ympäristössä [9]. 

 

2.4.3 AAA (Anisotropic Analytical Algorithm) 

AAA on Varianin kehittämä ulkoisen sädehoidon fotoniannoslaskennan algoritmi ja osa 

Eclipse-annossuunnitteluohjelmistoa. Algoritmin kehittivät Waldemar Ulmer ja Wolfgang 

Kaissl vuonna 1995 [11] [12], minkä jälkeen sitä on kehitetty, ja Varian on ottanut sen 

käyttöön annossuunnittelussa. Verrattuna vanhempiin annoslaskenta-algoritmeihin, AAA 

laskee annoksen tarkasti ja nopeasti myös heterogeenisessa väliaineessa. 

AAA koostuu konfigurointialgoritmista ja annoslaskenta-algoritmista [13]. 

Konfigurointialgoritmilla määritetään annoslaskennassa käytettävät fysikaaliset parametrit. 

Parametrit kuvaavat säteilykentän fotonien ja elektronien kokonaisvuota ja energiajakaumaa 

sekä niiden sirontaa vesiekvivalentissa materiaalissa [13]. Parametrit määritetään algoritmin 

konfiguroinnin yhteydessä. Ensin parametrit lasketaan alustavasti Monte Carlo -simulointien 

avulla, minkä jälkeen parametreja muokataan vastaamaan käytössä olevan 

lineaarikiihdyttimen mitattua säteilykenttää. 

Annoslaskenta perustuu primäärifotonien, sironneiden fotonien ja säteilykenttää rajaavista 

elementeistä sironneiden elektronien konvoluutiomalleihin [13]. Algoritmi hyödyntää 

annoslaskennassa konfigurointivaiheessa määritettyjä parametreja ja annoslaskennan aikana 

vesiekvivalenttiin materiaaliin lasketut parametrit skaalataan eri kudosten tiheyksiin sopiviksi. 
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Tilavuus, jossa laskenta tehdään, on jaettu laskentavokseleihin, joista jokaiselle on määritetty 

keskiarvoinen elektronitiheys. Elektronitiheydet määritetään TT-kuvasta kalibraatiokäyrän 

perusteella. 

Annoslaskennassa lineaarikiihdyttimen tuottama säteilykenttä jaetaan pienempiin osiin ja 

näiden osien poikkileikkauspinta-ala vastaa laskentavokselien resoluutiota [13]. 

Annoslaskennassa suoritetaan konvoluutioita jokaiselle poikkileikkauspinta-alalle erikseen 

primäärifotoneille, sironneille fotoneille ja sironneille elektroneille. Laskennassa fotonien 

vaimenemista kuvataan syvyyden funktiona ja fotonien sirontaa kuvataan sirontakernelillä, 

joka määrittää lateraalisen annoksen sironnan [13]. Nämä yhtälöt määritellään erikseen 

jokaiselle säteilykentän osalle. Lopullinen annos koko laskentatilavuudessa saadaan 

laskemalla yhteen primäärifotonien, sironneiden fotonien ja sironneiden elektronien vaikutus 

annokseen kaikissa yksittäisissä säteilykentän osissa. Suurin osa konvoluutioista voidaan 

suorittaa analyyttisesti [13]. 

 

2.4.4 Acuros XB -algoritmi 

Acuros XB -annoslaskenta-algoritmi on Varianin kehittämä ulkoisen sädehoidon 

fotoniannoslaskennan algoritmi ja osa Eclipse-annossuunnitteluohjelmistoa. Sen toiminta 

perustuu lineaarisen Boltzmannin siirtoyhtälön (Linear Boltzmann Transport Equation, 

LBTE) ratkaisemiseen. Acuros XB -annoslaskentamallilla annoslaskenta voidaan suorittaa 

nopeasti ja tarkasti eritysesti heterogeenisessa väliaineessa. Laskentamalli on tarkoitettu 

lineaarikiihdyttimien fotonienergioille välillä 4 – 25 MV ja laskentaruudukon (calculation 

grid) vokselien koko voi vaihdella välillä 1 – 3 mm [8]. 

Algoritmi lineaarisen Boltzmannin siirtoyhtälön tarkkaan ratkaisemiseen kehitettiin, jotta 

saataisiin Monte Carlo -simulointia nopeampi tapa esimerkiksi annoslaskentaan. Acuros XB -

algoritmi pohjautuu osin Los Alamosin National Laboratoryn ja Transpire Inc. -yrityksen 

kehittämään Attila-ohjelmaan [8]. Attila-ohjelma kehitettiin yleiseen tarpeeseen simuloida 

fotonien ja elektronien kulkua väliaineessa ja sitä on käytetty esimerkiksi tutkimaan fuusiota 

ja valokerroskuvausta (optical tomography) [14]. Acuros XB -annoslaskenta-algoritmissa 

Attila-ohjelman käyttämiä tekniikoita on muokattu ulkoisen sädehoidon 

fotoniannoslaskentaan sopiviksi. 

Acuros XB -annoslaskenta-algoritmi ilmoittaa laskennan tuloksen joko annoksena kudoksessa 

tai annoksena vedessä. Annoslaskentaa varten algoritmi tarvitsee tiedot väliaineen 
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kemiallisesta koostumuksesta ja tiheydestä. Nämä tiedot algoritmi saa vokselikohtaisesti TT-

kuvan HU-arvoista. Suurin tuettu tiheys on ruostumattomalle teräkselle 8 g/cm3 [8]. Acuros 

XB -annoslaskenta-algoritmi tunnistaa 16 epäorgaanista ainetta ja viisi orgaanista ainetta: 

keuhkon, rasvakudoksen, lihaskudoksen, ruston ja luun [8]. 

Acuros XB käyttää annoslaskennassa makrovaikutusalaa (macroscopic cross section) eli 

tietyn vuorovaikutuksen todennäköisyyttä jollakin hiukkasen kulkemalla matkalla 

tilavuusyksikössä. Makrovaikutusala määritellään kaavalla [8] 

𝜎𝑚𝑎𝑘𝑟𝑜 =
𝑁𝑎𝜌

𝑀
𝜎𝑚𝑖𝑘𝑟𝑜          (2) 

Kaavassa (2) ρ on väliaineen tiheys, Na on Avogadron vakio, M on moolimassa ja σmikro on 

mikrovaikutusala eli vuorovaikutuksen todennäköisyys kuljetulla matkalla atomia kohti. 

Acuros XB -algoritmi käyttää CEPXS-ohjelmiston tuottamia vaikutusaloja [8]. CEPXS-

ohjelmisto huomioi vaikutusaloissa fotonivuorovaikutuksista Comptonin sironnan, 

valosähköilmiön ja parinmuodostuksen [8]. Rayleigh-sirontaa ja väliaineessa tapahtuvissa 

elektronivuorovaikutuksissa syntyvää jarrutussäteilyä ei ole huomioitu, sillä niiden osuus 

vuorovaikutuksista ei ole merkittävä sädehoidossa käytetyillä fotonienergioilla [8]. 

Acuros XB -annoslaskenta-algoritmi laskee annoksen ratkaisemalla lineaarisen Boltzmannin 

siirtoyhtälön, joka kuvaa fotoni-, elektroni- ja neutronisäteilyn käyttäytymistä ja 

vuorovaikutuksia väliaineessa. Sädehoidon annoslaskennassa lineaarista Boltzmannin 

siirtoyhtälöä ei voida ratkaista analyyttisesti, sillä tilanteet ovat monimutkaisia. LBTE 

voidaan ratkaista Monte Carlo -simulaatiolla tai laskennallisilla menetelmillä [8]. Acuros XB 

käyttää laskennallisia menetelmiä LBTE:n ratkaisemiseen. Monte Carlo menetelmällä ja 

laskennallisilla menetelmillä ratkaistut LBTE:t päätyvät samaan lopputulokseen yhtä suurella 

tarkkuudella, kun perusvuorovaikutukset mallinnetaan samalla tarkkuudella. 

Acuros XB -algoritmi ratkaisee ajasta riippumattoman kolmiulotteisen yhtälöryhmän, joka 

koostuu kahdesta tilavuudessa V ja pinta-alalla δv määritellyistä Boltzmannin siirtoyhtälöstä 

[8]: 

Ω̂ ∙ ∇⃗⃗ Ψ𝛾(𝑟 , 𝐸, Ω̂) + 𝜎𝑡
𝛾(𝑟 , 𝐸) Ψ𝛾(𝑟 , 𝐸, Ω̂) = 𝑞𝛾𝛾(𝑟 , 𝐸, Ω̂) 𝑞𝛾(𝐸, Ω̂)    (3) 

Ω̂ ∙ ∇⃗⃗ Ψ𝑒(𝑟 , 𝐸, Ω̂) + 𝜎𝑡
𝑒(𝑟 , 𝐸) Ψ𝑒(𝑟 , 𝐸, Ω̂) −

𝜕

𝜕𝐸
𝑆𝑅 Ψ𝑒(𝑟 , 𝐸, Ω̂) =

𝑞𝑒𝑒(𝑟 , 𝐸, Ω̂) 𝑞𝛾𝑒(𝑟 , 𝐸, Ω̂) 𝑞𝑒(𝐸, Ω̂)        (4) 
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Yhtälöissä (3) ja (4) Ψ𝛾(𝑟 , 𝐸, Ω̂) on kulmahiukkaskertymä fotoneille (angular photon fluence) 

ja Ψ𝑒(𝑟 , 𝐸, Ω̂) on kulmahiukkaskertymä elektroneille (angular electron fluence). 𝜎𝑡
𝛾(𝑟 , 𝐸) on 

fotonien makrovaikutusala ja  𝜎𝑡
𝑒(𝑟 , 𝐸) on elektronien makrovaikutusala. 𝑞𝛾𝛾(𝑟 , 𝐸, Ω̂) kuvaa 

fotonien ja aineen vuorovaikutuksessa syntyvien fotonien lähdettä, 𝑞𝑒𝑒(𝑟 , 𝐸, Ω̂) kuvaa 

elektronien ja aineen vuorovaikutuksissa syntyvien elektronien lähdettä ja 𝑞𝛾𝑒(𝑟 , 𝐸, Ω̂) kuvaa 

fotonien ja aineen vuorovaikutuksessa syntyvien elektronien lähdettä. 𝑞𝛾(𝐸, Ω̂) on ulkoinen 

fotonilähde ja 𝑞𝑒(𝐸, Ω̂) on ulkoinen elektronilähde. 𝑆𝑅 on rajattu törmäys- ja 

säteilyjarrutuskyky. Termit ovat riippuvaisia paikkavektorista 𝑟  = (x, y, z), energiasta E ja 

suuntavektorista Ω̂ = (μ, η, ζ). Yhtälöille (3) ja (4) pätee 𝑟 ∈ 𝑉, Ω̂ ∈ 4𝜋 ja 𝐸 > 0. Yhtälöille 

(3) ja (4) pätevät ulkopinnoilla reunaehdot Ψ𝛾(𝑟 , 𝐸, Ω̂) = 0, kun Ω̂ ∙ �⃗� < 0 ja Ψ𝑒(𝑟 , 𝐸, Ω̂) = 0, 

kun Ω̂ ∙ �⃗� < 0, missä �⃗�  on tasoon δv nähden kohtisuora vektori. Lisäksi oletetaan, että 

parinmuodostuksessa syntyy kaksi elektronia elektronin ja positronin sijaan, ja fotonien 

vuorovaikutuksissa voi syntyä elektroneita, mutta elektronien vuorovaikutuksissa ei synny 

fotoneita. Elektronien vuorovaikutuksissa syntyneiden fotonien energia kuitenkin 

huomioidaan, mutta sen oletetaan absorboituvan aineeseen ilman jatkotapahtumia. 

Yhtälöllä (3) ratkaistaan fotonien siirto aineessa ja yhtälöllä (4) ratkaistaan elektronien siirto 

aineessa. Yhtälöissä (3) ja (4) termit Ω̂ ∙ ∇⃗⃗ Ψ𝛾(𝑟 , 𝐸, Ω̂) ja Ω̂ ∙ ∇⃗⃗ Ψ𝑒(𝑟 , 𝐸, Ω̂) ovat 

virtausoperaattoreita (streaming operator), ja termit 𝜎𝑡
𝛾(𝑟 , 𝐸) Ψ𝛾(𝑟 , 𝐸, Ω̂) ja 

𝜎𝑡
𝑒(𝑟 , 𝐸) Ψ𝑒(𝑟 , 𝐸, Ω̂) ovat törmäys- tai poisto-operaattoreita (collision or removal operator). 

Termi 𝑆𝑅 yhtälössä (4) kuvaa hiukkasten jatkuvaa hidastumista väliaineessa. Se huomioi 

elektronien ja aineen välisistä vuorovaikutuksista kevyet törmäykset. Yhtälöä (4) nimitetään 

Boltzmann Fokker-Planck siirtoyhtälöksi [8]. Yhtälöiden (3) ja (4) oikea puoli kuvaa sirontaa 

ja elektronien ja fotonien tuottoa (termit 𝑞𝛾𝛾(𝑟 , 𝐸, Ω̂), 𝑞𝑒𝑒(𝑟 , 𝐸, Ω̂) ja 𝑞𝛾𝑒(𝑟 , 𝐸, Ω̂)) sekä 

ulkoisia fotoni-ja elektronilähteitä (termit 𝑞𝛾(𝐸, Ω̂) ja 𝑞𝑒(𝐸, Ω̂)). Termit 𝑞𝛾𝛾(𝑟 , 𝐸, Ω̂), 

𝑞𝑒𝑒(𝑟 , 𝐸, Ω̂) ja 𝑞𝛾𝑒(𝑟 , 𝐸, Ω̂) määritellään yhtälöillä [8]: 

𝑞𝛾𝛾(𝑟 , 𝐸, Ω̂) = ∫ 𝑑𝐸′ ∫ 𝑑Ω′𝜎𝑠
𝛾𝛾

(𝑟 , 𝐸′ → 𝐸, Ω̂ ∙ Ω̂′)
4𝜋

∞

0
Ψ𝛾(𝑟 , 𝐸′, Ω′̂)    (5) 

𝑞𝛾𝑒(𝑟 , 𝐸, Ω̂) = ∫ 𝑑𝐸′ ∫ 𝑑Ω′𝜎𝑠
𝛾𝑒

(𝑟 , 𝐸′ → 𝐸, Ω̂ ∙ Ω̂′)
4𝜋

∞

0
Ψ𝛾(𝑟 , 𝐸′, Ω′̂)    (6) 

𝑞𝑒𝑒(𝑟 , 𝐸, Ω̂) = ∫ 𝑑𝐸′ ∫ 𝑑Ω′𝜎𝑠
𝑒𝑒(𝑟 , 𝐸′ → 𝐸, Ω̂ ∙ Ω̂′)

4𝜋

∞

0
Ψ𝑒(𝑟 , 𝐸′, Ω′̂)    (7) 
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𝜎𝑠
𝛾𝛾

 on fotoni-fotoni sironnan differentiaalinen makrovaikutusala, 𝜎𝑠
𝛾𝑒

 on fotoni-elektroni 

tuoton makrovaikutusala ja 𝜎𝑠
𝑒𝑒 on elektroni-elektroni sironnan differentiaalinen 

makrovaikutusala. Kun differentiaaliset makrovaikutusalat lavennetaan Legendren 

polynomeiksi 𝑃𝑙(𝜇0), jossa 𝜇0 = Ω̂ ∙ Ω̂′, ne voidaan esittää yhtälöllä [8]: 

 𝜎𝑠
𝛾𝛾/𝛾𝑒/𝑒𝑒

(𝑟 , 𝐸′ → 𝐸, Ω̂ ∙ Ω̂′) = ∑
2𝑙+1

4𝜋
𝜎𝑠,𝑙

𝛾𝛾/𝛾𝑒/𝑒𝑒
(𝑟 , 𝐸′ → 𝐸)𝑃𝑙(𝜇0)

∞
𝑙=0    (8) 

Kulmahiukkaskertymä Ψ(𝑟 , 𝐸, Ω̂) lavennetaan käyttäen harmonisia pallofunktioita ja saadaan 

yhtälö [8]: 

Ψ(𝑟 , 𝐸′, Ω′̂) = ∑ ∑ 𝜙𝑙,𝑚(𝑟 , 𝐸′)𝑌𝑙,𝑚(Ω′̂)𝑙
𝑚=−1

∞
𝑙=0        (9) 

jossa 𝜙𝑙,𝑚(𝑟 , 𝐸′) = ∫ 𝑑Ω′
4𝜋

𝑌𝑙,𝑚(Ω′̂)Ψ(𝑟 , Ω′̂, 𝐸) 

Acuros XB -algoritmi asettaa indeksin l rajoiksi 0 < l ≤ 7. Kun käytetään Legendren 

summateoreemaa (Legendre addition theorem), saadaan termit 𝑞𝛾𝛾(𝑟 , 𝐸, Ω̂), 𝑞𝑒𝑒(𝑟 , 𝐸, Ω̂) ja 

𝑞𝑒𝑒(𝑟 , 𝐸, Ω̂) muotoon [8]: 

𝑞𝛾𝛾/𝛾𝑒/𝑒𝑒(𝑟 , 𝐸, Ω̂) = ∑ ∑ ∫ 𝑑𝐸′
∞

0
𝑙
𝑚=−1

7
𝑙=0 𝜎𝑠,𝑙

𝛾𝛾/𝛾𝑒/𝑒𝑒
(𝑟 , 𝐸′ → 𝐸)𝜙𝑙,𝑚(𝑟 , 𝐸′)𝑌𝑙,𝑚(Ω̂)  (10) 

Acuros XB -algoritmi ratkaisee yhtälöt (3) ja (4) laskennallisesti jakamalla jatkuvat muuttujat 

eli paikkavektorin, energian ja suuntavektorin pieniin diskreetteihin osiin. Kun 

kulmahiukkaskertymät fotoneille ja elektroneille on laskettu, saadaan annos vokselissa i 

yhtälöstä [8]: 

𝐷𝑖 = ∫ 𝑑𝐸
∞

0
∫ 𝑑Ω̂

𝜎𝐸𝐷
𝑒 (𝑟 ,𝐸)

𝜌(𝑟 )4𝜋
Ψ𝑒(𝑟 , 𝐸, Ω̂)       (11) 

𝜎𝐸𝐷
𝑒 (𝑟 , 𝐸) on elektronin luovuttaman energian makrovaikutusala ja 𝜌(𝑟 ) on väliaineen tiheys. 

Acuros XB -annoslaskenta-algoritmissa systemaattista virhettä aiheuttaa paikan, energian ja 

suunnan diskretisointi. Lisäksi varattujen hiukkasten Coulombin vuorovaikutusten 

approksimointi voi aiheuttaa virhettä. Acuros XB -algoritmin toiminnassa laskentanopeus ja -

tarkkuus vaikuttavat toisiinsa. Jos laskentaa halutaan nopeuttaa, tarkkuus heikkenee ja 

vastaavasti, jos tarkkuutta halutaan parantaa, laskenta-aika pitenee. Verrattuna muihin 

laskenta-algoritmeihin, Acuros XB -algoritmi suorittaa annoslaskennan tarkasti ja järkevässä 

ajassa. Annoslaskentaa voidaan nopeuttaa käyttämällä grafiikkasuoritinta, jolloin laskenta-

aika on kymmenistä sekunneista minuutteihin. 
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2.5 Acuros XB -algoritmin konfigurointi 

Päivitettäessä annoslaskenta-algoritmi AAA-mallista Acuros XB -malliin AAA-mallille 

konfiguroidut säteilykeilan parametrit voidaan siirtää Acuros XB -malliin ja konfiguroida 

uudelleen Acuros XB -algoritmin konfigurointiohjelmalla [15]. Näin ollen muun muassa 

syväannoskäyriä ja kenttäprofiileja ei tarvitse mitata uudelleen Acuros XB -algoritmin 

konfiguroinnin aikana. Joitakin säteilykeilan ominaisuuksia kuvaavia parametreja on 

määritetty automaattisesti ja konfigurointiohjelma optimoi nämä parametrit siten, että 

laskennan tuottama ja mitattu annosjakauma vastaavat toisiaan mahdollisimman hyvin. 

Kaikkia parametreja ei ole määritelty etukäteen, vaan ne tulee optimoida manuaalisesti. 

Fokuspisteen kokoa x- ja y-suunnassa ei optimoida automaattisesti, vaan optimaaliset 

parametrit määritetään erikseen jokaiselle lineaarikiihdyttimelle ja fotonienergialle [15]. 

Fokuspisteen koko mallintaa puolivarjon jyrkkyyttä x- ja y-suunnissa (kuva 2.1). Se vaikuttaa 

laskettuun absoluuttiannokseen erityisesti pienillä kenttäko’oilla, kun kentän leveys on alle 

yksi senttimetri [15]. Fokuspisteen koon määrittämisessä tulee siis huomioida pienet 

kenttäkoot ja kenttäprofiilin puolivarjon leveys. Varian on määrittänyt esimerkkiarvoja 

fokuspisteen koolle [16]. Optimaaliset arvot voidaan määrittää esimerkiksi vertaamalla 

mitattua annosjakaumaa eri fokuspisteen arvoilla laskettuihin annosjakaumiin [17]. 

Moniliuskarajoittimen ominaisuuksia kuvaavia parametreja voidaan konfigurointivaiheessa 

lisätä säteilykeilan parametreihin ilman uudelleenkonfigurointia tai muiden parametrien 

optimointia. Näitä parametreja ovat moniliuskarajoittimen dosimetrinen aukko (Dosimetric 

Leaf Gap, DLG) ja moniliuskarajoittimen läpäisykerroin (Transmission Factor) [15]. 

Annoslaskenta-algoritmi mallintaa moniliuskarajoittimen liuskojen päät tasaisina. 

Todellisuudessa liuskojen päät on pyöristetty ja osa säteilystä pääsee kulkemaan liuskojen 

läpi, vaikka ne olisivat kiinni. Dosimetrisen aukon arvo korjaa liuskojen pyöristettyjen päiden 

vaikutusta laskettuun annokseen. Dosimetrisen aukon arvo vaikuttaa säteilykeilan leveyteen 

(kuva 2.1). Moniliuskarajoitin ei täysin estä säteilyn etenemistä ja pieni osa säteilystä 

kulkeutuu sen lävitse. Moniliuskarajoittimen läpäisevä säteily huomioidaan annoslaskennassa 

läpäisykertoimella. Läpäisykertoimen arvo vaikuttaa säteilyannokseen kenttäprofiilin 

reunoilla (kuva 2.1).  Dosimetrisen aukon ja läpäisykertoimen arvot optimoidaan 

manuaalisesti Acuros XB -algoritmin konfiguroinnin yhteydessä. Parametrien optimointi 

voidaan suorittaa fokuspisteen optimointia vastaavasti vertaamalla mitattua annosjakaumaa 

eri dosimetrisen aukon ja läpäisykertoimen arvoilla laskettuihin annosjakaumiin [17]. 
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Kuva 2.1. Fokuspisteen koon, moniliuskarajoittimen dosimetrisen aukon ja moniliuskarajoittimen 

läpäisykertoimen vaikutus säteilykeilaan. 1) fokus, 2) säteilykeila, 3) moniliuskarajoitin,                     

4) fokuspisteen koko ja moniliuskarajoittimen dosimetrinen aukko vaikuttavat säteilykeilan 

puolivarjon jyrkkyyteen ja leveyteen, 5) moniliuskarajoittimen läpäisykerroin huomioi 

moniliuskarajoittimen liuskat läpäisevän säteilyn ja vaikuttaa säteilykentän profiilin korkeuteen. 

 

Mitattua ja laskettua annosjakaumaa voidaan verrata käyttämällä gammaindeksiä tai 

tarkastelemalla annosjakaumia graafisesti. Gammaindeksi määritetään tutkimalla kahden 

annosjakauman annosten eroja (Dose Difference, DD) ja etäisyyksien eroja (Distance to 

Agreement, DTA) tietyssä pisteessä [18], [19]. DD- ja DTA-kriteerit määritetään 

gammaindeksin laskemista varten etukäteen. Lasketun ja mitatun annoksen ero lasketaan 

jokaisessa pisteessä, ja jos annosten ero ei ylitä annettua DD-arvoa, piste hyväksytään. Jos 

DD-kriteeri ylittyy, laskentaohjelma etsii pisteen ympäriltä muita pisteitä, jotka saavat saman 

annoksen. Jos piste löytyy ja sen etäisyys on pienempi kuin DTA-arvo, piste hyväksytään 

[19]. Muuten piste hylätään. Tarkastelu voidaan tehdä joko kaksi- tai kolmeulotteisesti. 
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2.6 Säteilymittarit 

Ionisoivaa säteilyä voidaan mitata säteilyn ilmaisimilla, joiden toiminta perustuu säteilyn ja 

aineen välisiin vuorovaikutuksiin [20]. Fotonisäteily vaikuttaa aineessa epäsuorasti ja ionisoi 

tai virittää aineen molekyylejä luovuttamalla energiaa aineen varatuille hiukkasille. 

Fotonisäteilyn ja aineen epäsuorasta vuorovaikutuksesta johtuen fotonisäteilyä ei mitata 

suoraan, vaan mitataan vuorovaikutuksessa syntyneitä varattuja hiukkasia. Ionisaatiokammion 

ja puolijohdeilmaisimen toiminta perustuu fotonisäteilyn ja aineen vuorovaikutuksessa 

syntyneiden varattujen hiukkasten havaitsemiseen. 

 

2.6.1 Ionisaatiokammio 

Ionisaatiokammio on tavallisesti kaasutäytteinen säteilyn ilmaisin, joka sähkökentän avulla 

kerää säteilyn ja kaasun vuorovaikutuksessa syntyneet varatut hiukkaset elektrodeille. 

Elektrodeille saapuvat varatut hiukkaset aiheuttavat sähkövirran, joka voidaan mitata 

elektrometrillä [21]. Ionisaatiokammio koostuu kahdesta elektrodista, jotka on sijoitettu 

kaasutilavuuteen. Ionisaatiokammion täytekaasuna käytetään usein ilmaa, mutta myös 

esimerkiksi argonia voidaan käyttää [20]. Ilmatäytteisessä ionisaatiokammiossa voi olla 

ilmakanava, jonka kautta ionisaatiokammion sisäinen ja ulkoinen ilmanpaine ja lämpötila 

tasoittuvat. Kun elektrodien välille kytketään jännite, fotonien ja kaasun vuorovaikutuksessa 

syntyneet ioniparit kerääntyvät elektrodeille sähkökentän vaikutuksesta. Ionisaatiokammiossa 

käytetään keräysjännitettä, jolla lähes kaikki säteilyn ja aineen vuorovaikutuksessa syntyneet 

ioniparit päätyvät elektrodeille eli ioniparien rekombinaatiota ei tapahdu merkittävästi [20]. 

Rekombinaatiossa vuorovaikutuksessa syntynyt ionipari yhtyy neutraaliksi hiukkaseksi, eikä 

päädy elektrodeille. Lineaarikiihdytin tuottaa säteilyä pulssitetusti, jolloin osa elektroneista 

rekombinoituu. Tämä huomioidaan dosimetrissa rekombinaatiokorjauskertoimena. 

Ionisaatiokammiossa käytetyllä keräysjännitteellä ei tapahdu elektronivyöryä. Elektronivyöry 

syntyy, kun säteilyn ja kaasun vuorovaikutuksessa syntyneet elektronit törmäävät väliaineen 

molekyyleihin ja aiheuttavat ionisaatiota, josta syntyneet uudet elektronit edelleen ionisoivat 

väliaineen molekyylejä. 

Ulkoisen sädehoidon fotoniannosmittauksissa käytetään usein ionisaatiokammioita. 

Tavallisesti käytössä on Farmer-tyyppinen sylinteri-ionisaatiokammio [22].  Annosjakaumien 

laadunvalvontamittauksissa voidaan käyttää myös ionisaatiokammiomatriiseja, joissa useita 

pieniä ionisaatiokammioita on asetettu tasolevylle. Ionisaatiokammiomatriiseilla saadaan 
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säteilyannoksen lisäksi tietoa mitatun annoksen paikasta. Mittauksen perusteella voidaan 

muodostaa annosjakauma, jota voidaan verrata annoslaskentaohjelmalla määritettyyn 

annosjakaumaan. Ionisaatiokammion tuottama ionisaatiovirta on pikoampeerin luokkaa, joten 

mittauksissa käytetyn elektrometrin tulee olla tarkka ja vuotovirrat on pystyttävä 

kompensoimaan. 

 

2.6.2 Puolijohdeilmaisin 

Puolijohdeilmaisella ionisoivan säteilyn mittaaminen perustuu säteilyn ja kiinteän aineen 

vuorovaikutuksessa syntyneiden elektroni-aukko-parien havaitsemiseen. Kiinteässä aineessa 

elektronien energiatilat voidaan esittää energiavöinä. Valenssivyöllä elektronit ovat 

sitoutuneet aineen hilarakenteeseen. Johtavuusvyöllä elektronit voivat liikkua vapaammin 

kidehilassa ja ne vaikuttavat aineen sähkönjohtavuuteen. Valenssi- ja johtavuusvyön välillä 

voi olla energia-aukko, jonka suuruus jakaa materiaalit johteisiin, eristeisiin ja puolijohteisiin 

[23]. Johdemateriaaleissa energia-aukko on hyvin pieni tai sitä ei ole, minkä vuoksi elektronit 

voivat vapaasti liikkua aineessa valenssivyöltä johtavuusvyölle. Eriste- ja 

puolijohdemateriaaleissa elektronien tulee ylittää energia-aukko siirtyäkseen valenssivyöltä 

johtavuusvyölle. Eristeillä energia-aukon suuruus on tavallisesti suurempi kuin viisi 

elektronivolttia [23]. Puolijohteilla energia-aukko on tätä pienempi. 

Kun puolijohdemateriaaliin lisätään epäpuhtausatomeita, saadaan n- ja p-tyypin puolijohteita. 

n-tyypin puolijohteissa jaksollisen järjestelmän neljännen pääryhmän alkuaineeseen kuten 

piihin lisätään viidennen pääryhmän alkuainetta kuten fosforia. Fosfori kiinnittyy 

hilarakenteeseen ja yksi sen viidestä valenssielektronista kiinnittyy kidehilaan vain heikosti ja 

se toimii ylimääräisenä varauksen kuljettajana [23]. p-tyypin puolijohteissa jaksollisen 

järjestelmän neljännen pääryhmän alkuaineeseen lisätään kolmannen pääryhmän alkuainetta 

kuten booria. Kolmannen pääryhmän alkuaineella on yksi valenssielektroni vähemmän kuin 

sitä ympäröivän neljännen pääryhmän alkuaineen atomeilla. Kun kolmannen pääryhmän 

alkuaine kiinnittyy hilarakenteeseen, yhtä kovalenttista sidosta ei voida muodostaa puuttuvan 

elektronin takia ja syntyy aukko [23]. 

Puolijohdediodi syntyy, kun n- ja p-tyypin puolijohteet liitetään yhteen. Puolijohdediodissa n- 

ja p-tyypin puolijohteiden välille syntyy tyhjennysalue, jolla n-tyypin puolijohteen vapaat 

elektronit täyttävät p-tyypin puolijohteen aukot [20]. n- ja p-tyypin puolijohteiden 

yhdistämisen seurauksena niiden rajapinnalle muodostuu jännite. Kun puolijohdeilmaisimen 
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tyhjennysalueen atomit vuorovaikuttavat ionisoivan säteilyn kanssa, syntyy elektroni-aukko-

pareja. Jännitteen muodostaman sähkökentän vaikutuksesta elektroni-aukko-parit kerätään ja 

muodostuu mitattava signaali. 

Tavallisesti puolijohdeilmaisimissa käytetään piitä tai germaniumia, mutta myös 

yhdistemateriaaleja kuten kadmiumtelluridia (CdTe) ja kadmiumsinkkitelluridia (CdZnTe) 

tutkitaan ja kehitetään [20]. Puolijohdeilmaisin on ionisaatiokammiota herkempi, sillä sen 

tiheys on suurempi ja elektroni-aukko-parin muodostumiseen tarvitaan vähemmän energiaa 

kuin ioniparin muodostumiseen kaasutäytteisessä ilmaisimessa. Elektroni-aukko-parin 

muodostumiseen tarvittava energia pii- ja germaniumilmaisimissa on noin kolme 

elektronivolttia ja ioniparin syntymiseen tarvittava energia kaasussa on noin kolmekymmentä 

elektronivolttia [23]. Puolijohdeilmaisimien suurempi varattujen hiukkasten määrä parantaa 

ilmaisimen energian erotuskykyä, sillä vuorovaikutuksessa syntyvien varattujen hiukkasten 

määrän suhteellinen vaihtelu pienenee [20]. 
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3 Mittalaitteet ja menetelmät 

HUS Syöpäkeskuksen sädehoito-osastolla tehtiin Aria-tietojärjestelmään versiopäivitys, jonka 

yhteydessä siirryttiin annoslaskennassa AAA-mallista Acuros XB -malliin. Tutkielman 

ensimmäiset annoslaskennat tehtiin AAA-mallilla. Maaliskuussa 2021 saatiin käyttöön 

Acuros XB -mallin versio 15, jota käytettiin algoritmin konfigurointiin. 27. ja 28. maaliskuuta 

2021 suoritettiin Aria-tietojärjestelmän päivitys versiosta 15 versioon 16 ja samalla siirryttiin 

AAA-mallin versiosta 15 Acuros XB -mallin versioon 16. Algoritmin validointi suoritettiin 

käyttöönoton yhteydessä Acuros XB -mallin versiolla 16. 

Acuros XB -annoslaskentamallin toimintaa optimoitiin säätämällä moniliuskarajoittimen 

läpäisykerrointa, moniliuskarajoittimen dosimetrista aukkoa ja fokuspisteen kokoa. 

Parametrien optimointi perustui laskettujen ja mitattujen annosjakaumien sekä 

keskiakseliannosten vertailuun. Parametrit optimoitiin erikseen jokaiselle HUS 

Syöpäkeskuksen lineaarikiihdytintyypille. Mittauksissa käytettiin OCTAVIUS 4D- ja RUBY-

fantomeita [PTW The Dosimetry Company, Freiburg, Saksa]. Pienempien säteilykenttien 

mittauksissa käytettiin StereoPHAN-fantomia [Sun Nuclear Corporation, Melbourne, Florida, 

Yhdysvallat]. Fantomilla tarkoitetaan säteilyn mittaamisessa käytettävää väliainetta tai 

säteilytettävää kohdetta, jossa säteilyn käyttäytyminen vastaa kudosta [24]. 

OCTAVIUS 4D -fantomia käytettiin annosjakaumien tutkimiseen. Mittauksia varten 

laskettiin kaksi VMAT-tekniikalla toteutettua annosjakaumaa jokaisen tarkasteltavan 

lineaarikiihdytintyypin kaikille fotonienergioille. Toinen annosjakaumista edusti suurempaa ja 

toinen pienempää hoitokohdetta. Lasketut annosjakaumat mitattiin, ja laskettujen ja mitattujen 

annosjakaumien vertailun perusteella säädettiin moniliuskarajoittimen läpäisykertoimen ja 

dosimetrisen aukon arvoja. 

RUBY-fantomilla tutkittiin säteilykentän keskiakseliannosta. Jokaisen tutkittavan 

lineaarikiihdytintyypin fotonienergioille laskettiin erikokoisia staattisia säteilykenttiä, sekä 

IMRT-, VMAT- ja SRS-tekniikoilla toteutetut kenttäjärjestelyt. Laskettujen kenttien 

tuottamat annokset mitattiin, ja mittaustuloksia verrattiin laskettuihin annoksiin. Mittausten ja 

laskennan vertailun perusteella tehtiin muutoksia fokuspisteen kokoon. Acuros XB -

annoslaskenta-algoritmin käyttöönoton yhteydessä tehtiin HUS Syöpäkeskuksen jokaisen 

lineaarikiihdyttimen kaikille fotonienergioille algoritmin toiminnan varmistavat 

validointimittaukset RUBY-fantomia käyttäen. 
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StereoPHAN-fantomia käytettiin pienten kenttäkokojen mittaamiseen. Tässä tutkielmassa 

pienellä kenttäkoolla tarkoitetaan 2cm x 2cm ja tätä pienempiä säteilykenttiä. Acuros XB -

annoslaskentamallilla laskettiin annosjakaumat kolmelle kenttäkoolle jokaisen kiihdytintyypin 

kaikille fotonienergioille ja lasketut jakaumat mitattiin. Lasketun ja mitatun annosjakauman 

vertailun perusteella tehtiin muutoksia fokuspisteen kokoon ja moniliuskarajoittimen 

dosimetriseen aukkoon. Muutosten jälkeen laskettiin annosjakaumat OCTAVIUS 4D- ja 

RUBY-fantomeille uudelleen ja tarkistettiin tehtyjen muutosten vaikutus suurempiin 

kenttäkokoihin. 

Lisäksi tukittiin OCTAVIUS 4D- ja StereoPHAN-fantomien sekä niiden kanssa käytettävien 

mittalaitteiden eroja pienten kenttien mittauksissa. Tutkimuksessa käytettiin staattisia 

säteilykenttiä, kartiokeilakollimaattorilla rajattuja säteilykenttiä sekä VMAT-tekniikalla 

toteutettuja säteilykenttiä. Mittaustuloksia verrattiin laskentaan sekä OCTAVIUS 4D- että 

StereoPHAN-fantomille, minkä jälkeen kyseisten fantomien tuloksia verrattiin keskenään. 

Tutkimuksessa käytettyjen fantomien ja mittalaitteiden tiedot on esitetty taulukossa 3.1. 

 

Taulukko 3.1. Käytettyjen mittalaitteiden ominaisuudet. Taulukon tietojen lähteet: [25], [26], [27] 

fantomi OCTAVIUS 4D RUBY StereoPHAN 

     materiaali polystyreeni polystyreeni PMMA-muovi 

     mitat halkaisija: 32,0 cm 

pituus: 34,4 cm 

leveys: 24,14 cm 

syvyys: 23,14 cm 

korkeus: 24,14 cm  

leveys: 27,6 cm 

syvyys: 51,8 cm 

korkeus: 32,3 cm 

mittalaite 

OCTAVIUS 

Detector 1500 

OCTAVIUS 

Detector 1000 

SRS 

TW31010 Semiflex SRS MapCHECK 

     ilmaisintyyppi ilmatäytteinen 

ionisaatiokammio 

nestetäytteinen 

ionisaatiokammio 

ilmatäytteinen 

ionisaatiokammio 

puolijohdeilmaisin 

     matriisin koko 27cm x 27cm 11cm x 11cm - 7,7cm x 7,7cm 

     detektorien määrä 1405 977 1 1013 

     tilavuus 0,06 cm3 0,003 cm3 0,125 cm3 - 

     efektiivinen piste 7,5 mm matriisin 

pinnan 

alapuolella 

9,0 mm matriisin 

pinnan 

alapuolella 

4,5 mm 

etäisyydellä 

kammion päästä 

keskiakselilla 

- 
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Acuros XB -annoslaskentamallin konfiguroinnissa mittauksia tehtiin Varianin ja Elektan 

lineaarikiihdyttimille. Varianin kiihdyttimistä tutkittiin Truebeam-, Edge-, Halcyon- ja Clinac 

iX -malleja. Elektalta tutkittiin Versa HD ja Axesse -lineaarikiihdyttimiä. Truebeam-

kiihdyttimelle mittaukset tehtiin fotonienergioilla 6 MV, 10 MV ja 15 MV, joista energioille  

6 MV ja 10 MV mittaukset tehtiin sekä tasoitetulle että tasoittamattomalle säteilykentälle. 

Edge-kiihdyttimelle mittaukset tehtiin energioiden 6 MV ja 10 MV tasoitetulle ja 

tasoittamattomalle säteilykentälle. Halcyon-kiihdyttimellä mitattiin energian 6 MV 

tasoittamatonta säteilykenttää ja Clinac iX -kiihdyttimellä mitattiin energioiden 6 MV ja      

15 MV tasoitetut säteilykentät. Elektan Versa HD ja Axesse -lineaarikiihdyttimillä mitattiin 

energioiden 6 MV ja 10 MV tasoitettu ja tasoittamaton säteilykenttä sekä energian 15 MV 

tasoitettu säteilykenttä. Acuros XB -algoritmin konfiguroinnissa käytettiin yhteneviä 

parametreja Truebeam- ja Clinac iX -kiihdyttimille, sillä niiden moniliuskarajoittimet ja 

syväannosjakaumien perusmuoto samoilla energioilla vastaavat toisiaan. Myös Elektan Versa 

HD- ja Axesse-kiihdyttimille määritettiin konfiguroinnissa yhtenevät parametrit, sillä 

kiihdyttimien ominaisuudet vastaavat toisiaan. Tietoja laskentamallin konfiguroinnissa 

käytetyistä lineaarikiihdyttimistä on esitetty taulukossa 3.2. 
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Taulukko 3.2. Varianin Truebeam-, Clinac iX-, Edge- ja Halcyon-lineaarikiihdyttimien sekä Elektan 

Versa HD- ja Axesse-lineaarikiihdyttimien ominaisuuksia. Taulukon tietojen lähteet: [28], [29] 

Lineaarikiihdytin Varian, Truebeam 

ja Clinac iX* 

Varian, Edge Varian, Halcyon Elekta, Versa HD ja 

Axesse 

HUS Syöpäkeskuksessa 

käytössä olevat 

fotonienergiat 

6MV (myös*), 

6MV FFF, 10MV, 

10MV FFF,   

15MV (myös*) 

6MV, 6MV FFF, 

10MV,10MV FFF 

6MV FFF 6MV, 10MV, 

15MV 

Moniliuskarajoitin Millenium 120-leaf 

MLC 

HD120 MLC Halcyon MLC Agility MLC 

     rajainparien lukumäärä 60 60 57 80 

     suurin kenttäkoko 40 cm x 40 cm 22 cm x 32 cm 28 cm x 28 cm 40 cm x 40 cm 

     leveys 40 sisempää paria: 

0,5 cm 

20 ulompaa paria: 

1,0 cm 

32 sisempää 

paria: 0,25 cm 

28 ulompaa paria: 

0,5 cm 

1 cm 0,5 cm 

     paksuus 6,7 cm 6,9 cm 7,7 cm 9,0 cm 

     rajaimen pään säde 8,0 cm 16,0 cm 23,4 cm 17,0 cm 

     tiheys 17,15-17,85 g/cm3 18,0-18,7 g/cm3 - 18 g/cm3 

     materiaali W 92,5% W 95 % W 95 % W 95%,Ni 3,75%, 

Fe 1,25% 

 

 

3.1 Annosjakaumamittaukset 

OCTAVIUS 4D -fantomilla tehdyissä mittauksissa käytettiin mittalaitteena OCTAVIUS 

Detector 1500 -ionisaatiokammiomatriisia [PTW The Dosimetry Company, Freiburg, Saksa]. 

Fantomin ja ionisaatiokammiomatriisin tekniset tiedot on esitetty taulukossa 3.1. 

Mittaustilanteessa OCTAVIUS 4D -fantomi asetettiin hoitopöydälle kuvan 3.1 mukaisesti ja 

kohdistettiin isosentriin lasereilla. Fantomiin laitettiin OCTAVIUS Detector 1500 -

ionisaatiokammiomatriisi (kuva 3.2.), joka kiinnitettiin elektrometriin ja VeriSoft-ohjelmaan 

[PTW The Dosimetry Company, Freiburg, Saksa]. Fantomi pyöri kanturikulman suuntaisesti 

360° siten, että mittauksen aikana säteily osui kohtisuorasti fantomiin asetettuun 

ionisaatiokammiomatriisiin. Lineaarikiihdyttimeen kiinnitetty inklinometri mittasi 

kanturikulmaa ja ohjasi fantomin pyörimistä. 
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Kuva 3.1. OCTAVIUS 4D -mittalaitteen asettelu hoitopöydälle mittaustilanteessa.                               

1) ionisaatiokammiomatriisi, 2) fantomi, 3) inklinometri. 

 

 

Kuva 3.2. OCTAVIUS Detector 1500 -ionisaatiokammiomatriisi. 

 

OCTAVIUS 4D -fantomille laskettiin mittauksia varten Varianin Eclipse-

annossuunnitteluohjelmistolla AAA-annoslaskenta-algoritmilla kaksi annosjakaumaa jokaisen 

tarkasteltavan lineaarikiihdytintyypin kaikille fotonienergioille. Konfiguroinnissa tutkittiin 

”isoa” ja ”pientä” kohdetta, jotka edustivat suurempaa ja pienempää hoitokohdetta vastaavia 

kenttäkokoja. Laskennassa huomioitiin myös hoitopöydän vaikutus annosjakaumaan. 

Lasketut annosjakaumat energian 6 MV tasoittamattomalla säteilykentällä on esitetty kuvassa 

3.3. Mittauksia varten laskettiin normituskentät jokaiselle mitattavalle fotonienergialle. 

Kenttäkoolle 10cm x 10cm laskettiin 2 Gy:n suuruinen säteilyannos ja vastaavat 

monitoriyksiköiden arvot. Normituksessa käytetyt 2 Gy:tä vastaavat monitoriyksiköiden arvot 

on esitetty liitteen A taulukoissa 1, 2, 3 ja 4. 
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Kuva 3.3. OCTAVIUS 4D -mittalaitteelle Eclipse-annossuunnitteluohjelmistolla lasketut 

annosjakaumat energian 6MV tasoittamattomalle säteilykentälle. 3.3a: Truebeam-kiihdyttimen iso 

kohde, kohdealueena rinta. 3.3b: Truebeam-kiihdyttimen pieni kohde, kohdealueena eturauhanen. 
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3.3c: Edge-kiihdyttimen iso kohde, kohdealueena aivot, 3.3d: Edge-kiihdyttimen pieni kohde, 

kohdealueena rintarangan nikama, 3.3e: Halcyon-kiihdyttimen iso kohde, kohdealueena lantio, 3.3f: 

Halcyon-kiihdyttimen pieni kohde, kohdealueena kaulan vasemman puolen kasvain, 3.3.g: Elektan 

kiihdyttimen iso kohde, kohdealueena kaula, 3.3h: Elektan kiihdyttimen pieni kohde, kohdealueena 

eturauhanen. 

 

Mittaustilanteessa huomioitiin mittarin stabiloitumiseen tarvittava aika sädettämällä 200 

monitoriyksikköä kenttäkoolla 27cm x 27cm OCTAVIUS 4D -fantomiin kiinnitettyyn 

OCTAVIUS Detector 1500-ionisaatiokammiomatriisiin kanturikulmassa 0°. Tämän jälkeen 

mittalaitteiston signaali normitettiin sädettämällä liitteen A taulukoiden 1, 2, 3 ja 4 mukainen 

määrä monitoriyksiköitä kenttäkoolla 10cm x 10cm kunnes saatu mittausarvo vakiintui. 

Normitus tehtiin jokaiselle energialle erikseen. Normituksen jälkeen tehtiin mittaukset 

sädettämällä lasketut annosjakaumat. 

Mittauksia varten lasketut annosjakaumat isolle ja pienelle kohteelle laskettiin uudelleen 

Acuros XB -annoslaskenta-algoritmilla ja laskennan tuloksia verrattiin mittaustuloksiin 

VeriSoft-ohjelmalla. Acuros XB -annoslaskenta-algoritmin laskema monitoriyksikköarvo 

eroaa AAA-annoslaskentaohjelmalla lasketusta monitoriyksikköarvosta normituksessa 

käytetyllä 2,0 Gy:n annoksella kenttäkoolla 10cm x 10cm. Tämän johdosta mittauksissa 

käytetty normitus korjattiin Acuros XB -annoslaskenta-algoritmia vastaavaksi. Acuros XB -

annoslaskenta-algoritmilla lasketut 2,0 Gy:n annosta vastaavat monitoriyksiköiden arvot 

kenttäkoolla 10cm x 10cm on esitetty liitteen A taulukoissa 1, 2, 3 ja 4. 

 

3.2 Keskiakseliannosmittaukset 

Mittaustilanteessa RUBY-fantomi asetettiin hoitopöydälle kuvan 3.4a. mukaisesti. Fantomiin 

kiinnitettiin System QA -osa (kuva 3.4b), joka sisältää ICRU-suosituksiin perustuvia 

kudosekvivalentteja materiaaleja kuten luun ja keuhkon. Fantomiin asetetiin Semiflex 

TW31010 -ionisaatiokammio [PTW The Dosimetry Company, Freiburg, Saksa] (kuva 3.5.). 

Mittalaitteiden tekniset tiedot on esitetty taulukossa 3.1. Ionisaatiokammio kytkettiin Unidos 

Romeo -elektrometriin [PTW The Dosimetry Company, Freiburg, Saksa] ja jännitteeksi 

asetettiin 200 V. Fantomi kohdistettiin isosentriin lasereilla, minkä lisäksi asettelun tarkkuutta 

parannettiin CBCT (Cone Beam Computed Tomography) -kohdistuskuvalla. 
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Kuva 3.4. 3.4a: RUBY-mittalaitteen asettelu hoitopöydälle mittaustilanteessa. 3.4b: System QA -osa, 

joka sisältää ICRU-suosituksiin perustuvia kudosekvivalentteja materiaaleja. 

 

 

Kuva 3.5. Mittauksessa käytetty tyypin TW31010 Semiflex-ionisaatiokammio. 

 

RUBY-fantomilla tehtäviä mittauksia varten laskettiin Varianin Eclipse-

annossuunnitteluohjelmistolla AAA-annoslaskenta-algoritmilla yksittäisiä säteilykenttiä ja 

useamman kentän annosjakaumia (suunnitelmia) käyttämällä eri kenttäkokoja ja 

kanturikulmia. Suunnitelmia laskettiin kanturikulmassa 0° säteilykeilan rajainpareilla 

rajatuille kenttäko’oille 10cm x 10cm, 5cm x 5cm ja 2cm x 2cm sekä moniliuskarajoittimella 

rajatuille kenttäko’oille 5cm x 5cm ja 2cm x 2cm. Moniliuskarajoittimella rajatuille kentille 

säteilykeilan rajainpareilla rajattiin kenttäkooksi 10cm x 10cm. Lisäksi laskettiin suunnitelmat 

kenttäkoolle 10cm x 10cm kanturikulmissa 225° ja 315°. Kanturikulma 225° huomioi 

hoitopöydän vaikutuksen ja kanturikulma 315° huomioi System QA -osan 

keuhkokudosekvivalentin osan vaikutuksen. Lisäksi laskettiin suunnitelma IMRT-tekniikalla 

kanturikulmissa 270°, 315°, 0°, 45° ja 90°, täyden kierroksen kattava VMAT-suunnitelma ja 

SRS-suunnitelma. SRS-suunnitelmassa on kaarikenttä kanturikulmasta 250° kanturikulmaan 

110° ja moniliuskarajoitin rajaa halkaisijaltaan 1,5 cm ympyrän. 
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Mitattaessa huomioitiin mittarin stabiloitumisaika tekemällä ensin toistomittauksia 

kenttäkoolla 10cm x 10cm kanturikulmassa 0°, kunnes mittaustulokset tasaantuivat. Tämän 

jälkeen mitattiin varaukset kaikilla lasketuilla kentillä. Mittaustulokset normitettiin 

kenttäkoon 10cm x 10cm säteilykenttään ja laskettiin verrannolla mitattuja varauksia 

vastaavat monitoriyksiköiden arvot. Suunnitelmat laskettiin uudelleen Acuros XB -

annoslaskenta-algoritmilla ja lasketut monitoriyksiköiden arvot normitettiin 10cm x 10cm-

kenttään. Mittauksia vastaavia monitoriyksiköiden arvoja verrattiin uusiin laskennan 

tuottamiin monitoriyksiköiden arvoihin. 

 

3.3 Validointimittaukset 

Ennen Acuros XB -annoslaskenta-algoritmin käyttöönottoa tehtiin laskentamallin toiminnan 

varmistavat validointimittaukset, joilla tarkistettiin mallin sopivuus kliiniseen käyttöön. 

Validointimittaukset tehtiin RUBY-fantomilla, Semiflex TW31010 -ionisaatiokammiolla ja 

Unidos Romeo -elektrometrillä jokaisen hoitokoneen kaikille fotonienergioille. 

Fotonienergioiden 6MV ja 10MV tasoitetuille ja tasoittamattomille säteilykentille 

uudelleenoptimoitiin ja laskettiin suunnitelma kenttäkoolla 10cm x 10cm, VMAT-

suunnitelma ja IMRT-suunnitelma jokaiselle hoitokoneelle lukuun ottamatta Varianin Clinac 

iX -lineaarikiihdytintä, jolle VMAT-suunnitelman sijaan tehtiin suunnitelma kanturikulmassa 

225° kenttäkoolla 10cm x 10cm. VMAT-suunnitelma kattoi täyden kanturin kierroksen ja 

IMRT-suunnitelma kanturikulmat 270°, 315°, 0°, 45° ja 90°. Fotonienergialle 15 MV 

uudelleenoptimoitiin ja laskettiin suunnitelmat kenttäkoolla 10cm x 10cm kanturikulmissa 0° 

ja 225°, sekä suunnitelma moniliuskarajoittimella rajatulla kentällä kenttäkoolla 2cm x 2cm. 

Moniliuskarajoittimella rajatulle kentälle rajattiin rajainpareilla kenttäkooksi 10cm x 10cm. 

Eri säteilykenttien ionisaatiokammioon tuottamat varaukset mitattiin ja jokaisen 

fotonienergian mittaustulokset normitettiin kyseessä olevan energian kenttäkoon 10cm x 

10cm säteilykenttään. Ennen mittausta jokaisella lineaarikiihdyttimellä tehtiin 

toistomittauksia kenttäkoolla 10cm x 10cm kanturikulmassa 0°, kunnes mitatut arvot 

tasaantuivat. Jokainen suunnitelma laskettiin tuottamaan 2 Gy:n säteilyannos, joten mittausten 

aikana tarkkailtiin, saadaanko kyseisen hoitokoneen ja energian jokaisella mittauskerralla 

toisiaan vastaavat varauksen arvot. RUBY-fantomi ja Semiflex-ionisaatiokammio aseteltiin, 

kuten on esitetty luvussa 3.2. 
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3.4 Pienten kenttien mittaukset 

Acuros XB -annoslaskenta-algoritmin toimintaa tutkittiin pienillä kenttäko’oilla eli 2cm x 

2cm ja tätä pienemmillä säteilykentillä. Mittauksia tehtiin jokaisen lineaarikiihdytintyypin 

kaikilla käytössä olevilla fotonienergioilla. Lisäksi verrattiin SRS MapCHECK -

puolijohdeilmaisimen [Sun Nuclear Corporation, Melbourne, Florida, Yhdysvallat] ja 

OCTAVIUS Detector 1000 SRS -ionisaatiokammiomatriisin [PTW The Dosimetry Company, 

Freiburg, Saksa] toimintaa, kun mitataan pieniä säteilykenttiä. Mittalaitteiden tarkkuuden 

vertailussa käytettiin Varianin Edge-lineaarikiihdyttimen energian 6 MV tasoittamatonta 

säteilykenttää. 

Mittauksissa StereoPHAN-fantomi asetettiin hoitopöydälle kuvan 3.6 mukaisesti ja SRS 

MapCHECK -mittalaite laitettiin fantomiin kulmaan 0° (kuva 3.6.). Fantomi kohdistettiin 

isosentriin lasereilla ja asettelun tarkkuutta parannettiin CBCT-kohdistuskuvalla. Mittalaite 

kiinnitettiin kaapelilla tietokoneeseen ja SunCHECK Patient -ohjelmaan [Sun Nuclear 

Corporation, Melbourne, Florida, Yhdysvallat]. 

 

  

Kuva 3.6. StereoPHAN-mittalaitteen asettelu hoitopöydälle mittaustilanteessa. 

 

StereoPHAN-fantomille laskettiin Acuros XB-annoslaskentamallilla suunnitelmat 

kenttäko’oille 1cm x 1cm, 2cm x 2cm ja 5cm x 5cm, sekä kaari kanturikulmasta 270° 

kulmaan 90°. Kaarikentässä moniliuskarajoitin rajasi halkaisijaltaan 1,5 cm ympyrän. Kentät 

2cm x 2cm ja 5cm x 5cm rajattiin rajainpareilla, ja kenttä 1cm x 1cm rajattiin 

moniliuskarajoittimella, jolloin rajainparit rajasivat 2cm x 2cm kentän. Kenttäkoon 5cm x 

5cm säteilykenttää käytettiin normitukseen ja se laskettiin tuottamaan 100 monitoriyksikköä. 



 

29 

 

Laskettu 100 monitoriyksikköä vastaava annos graynä kirjattiin ylös ja annokset on esitetty 

liitteen A taulukoissa 5, 6, 7 ja 8. 

Mittaustilanteessa mittalaitteiston signaali normitettiin sädettämällä SRS MapCHECK -

mittalaitteeseen 100 monitoriyksikköä kenttäkoolla 5cm x 5cm. Normitus tehtiin jokaiselle 

energialle erikseen ennen kyseisen energian mittauksia. Normituksen jälkeen lasketut 

suunnitelmat mitattiin ja tulokset analysoitiin SunCHECK Patient -ohjelmalla. 

Lisäksi tutkittiin, miten SRS MapCHECK -puolijohdeilmaisimen ja OCTAVIUS Detector 

1000 SRS -ionisaatiokammiomatriisin (kuva 3.7.) mittaustarkkuudet eroavat toisistaan 

pienillä säteilykentillä. Mittalaitteiden tekniset tiedot on esitetty taulukossa 3.1. Mittaukset 

tehtiin Edge-lineaarikiihdyttimellä kenttäko’oille 1cm x 1cm, 2cm x 2cm, 5cm x 5cm ja 

kanturikulmat 270 asteesta 90 asteeseen kattavalle dynaamiselle kaarikentälle, jossa 

moniliuskarajoitin rajasi halkaisijaltaan 1,5 cm ympyrän. Lisäksi tutkittiin kolme VMAT-

suunnitelmaa ja kaksi dynaamista kaarta, joilla säteilykenttää rajattiin 

kartiokeilakollimaattoreilla. Kartiokeilakollimaattorien rajaamien säteilykenttien halkaisijat 

olivat 5 mm ja 17, 5 mm. Edellä mainituille säteilykentille laskettiin annosjakaumat Acuros 

XB -annoslaskenta-algoritmilla lukuun ottamatta kartiokeilakollimaattoreilla rajattuja kenttiä, 

joiden laskemiseen käytettiin Varianin Eclipse-annossuunnitteluohjelmiston CDC (Cone Dose 

Calculation)-annoslaskenta-algoritmia. 

 

                       

Kuva 3.7. Vasemmalla OCTAVIUS Detector 1000 SRS -ionisaatiokammiolevy ja oikealla SRS 

MapCHECK -puolijohdeilmaisin. 
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Mittaustilanteessa OCTAVIUS 4D -fantomilla ja OCTAVIUS Detector 1000 SRS -

ionisaatiokammiomatriisilla mittausjärjestely oli samanlainen kuin on esitelty luvussa 3.1. 

Mittauksia varten kenttäkoolle 10cm x 10cm laskettiin Acuros XB-algoritmilla energian        

6 MV tasoittamattomalle säteilykentälle 2 Gy:n suuruista annosta vastaavaksi 

monitoriyksikön arvoksi 291 MU, jota käytettiin mittaustulosten normitukseen. Ennen 

mittauksia OCTAVIUS 4D -fantomiin kiinnitettyä OCTAVIUS Detector 1000 SRS -

ionisaatiokammiomatriisia säteilytettiin 200 monitoriyksiköllä kenttäkoolla 27cm x 27cm. 

Tämän jälkeen mittauslaitteiston signaali normitettiin sädettämällä 291 monitoriyksikköä 

kenttäkoolla 10cm x 10cm. Normitusmittauksia tehtiin kunnes mitattu annos vakiintui. Tämän 

jälkeen tehtiin mittaukset sädettämällä lasketut suunnitelmat. Mittaustulokset analysoitiin 

VeriSoft-ohjelmalla. 

StereoPHAN-fantomilla ja SRS MapCHECK -puolijohdeilmaisimella mittausjärjestely 

vastasi tässä luvussa aiemmin esiteltyä kyseisen mittalaitteen mittausjärjestelyä. 

Mittaustulokset normitettiin sädettämällä 100 monitoriyksikköä kenttäkoolla 5cm x 5cm 

kanturikulmassa 0°, minkä jälkeen mitattiin lasketut suunnitelmat. Tulokset analysoitiin 

SunCHECK Patient -ohjelmalla ja mitattuja annosjakaumia verrattiin laskettuihin 

annosjakaumiin. 
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4 Tulokset 

4.1 Acuros XB -mallin konfigurointiprosessi 

Acuros XB -annoslaskentamallin konfigurointi tehtiin säätämällä moniliuskarajoittimen 

läpäisykerrointa, moniliuskarajoittimen dosimetrista aukkoa ja fokuspisteen kokoa. Parametrit 

optimoitiin erikseen jokaiselle HUS Syöpäkeskuksen lineaarikiihdytintyypille. Muutokset 

parametreihin tehtiin mitattujen ja Acuros XB -annoslaskentamallilla laskettujen 

annosjakaumien vertailun perusteella. Vertailussa tutkittiin säteilykentän keskiakseliannosta 

ja annosjakaumia erikokoisilla säteilykentillä. 

Fokuspisteen koko oli aiemmin käytössä olleelle AAA-annoslaskentamallille ollut nolla 

kaikille lineaarikiihdyttimille lukuun ottamatta Elektan kiihdytintä. Tästä johtuen 

fokuspisteen kokoon tehtiin muihin parametreihin verrattuna suurimmat muutokset. 

Säteilykentän keskiakseliannos laskettiin Acuros XB -annoslaskentamallilla ja mittaukset 

tehtiin Semiflex TW31010 -ionisaatiokammiolla eri kenttäko’oilla. Laskennassa käytettiin eri 

fokuspisteiden kokoja, ja mittauksen ja laskennan välistä eroa eri fokuspisteiden ko’oilla 

verrattiin keskenään. Kuvassa 4.1 on esitettynä mitatun ja lasketun annoksen vertailu 

fokuspisteen ko’oilla X = 2,2 mm ja Y = 1,5 mm sekä X = 2,7 mm ja Y = 2,0 mm Elektan 

lineaarikiihdyttimen energian 6MV tasoitetulle säteilykentälle. Fokuspisteen koolle               

X = 2,7 mm ja Y = 2,0 mm mittauksen ja laskennan välinen ero on pienempi kuin 

fokuspisteen koolla X = 2,2 mm ja Y = 1,5 mm. Samanlaista vertailua käytettiin fokuspisteen 

optimoinnissa myös muille energioille ja kiihdyttimille. 

 

Kuva 4.1. Mitatun ja lasketun keskiakseliannoksen vertailu fokuspisteen ko’oilla                                  

X = 2,2mm ja Y = 1,5mm sekä X = 2,7mm ja Y = 2,0mm. 
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Moniliuskarajoittimen läpäisykerrointa ja dosimetrista aukkoa optimoitiin vertaamalla 

OCTAVIUS Detector 1500 -mittalaitteella mitattuja ja Acuros XB -algoritmilla laskettuja 

annosjakaumia isolle ja pienelle kohteelle. Vertailu tehtiin annosjakaumien kuvaajien ja 

gammaindeksien perusteella. Esimerkiksi Edge-lineaarikiihdyttimen energian 6 MV 

tasoitetulle säteilykentälle muutettiin moniliuskarajoittimen dosimetrista aukkoa arvosta    

0,14 cm arvoon 0,11 cm. Annosjakaumien graafisesta vertailusta (kuva 4.2a) havaitaan, että 

dosimetrisen aukon arvolla 0,11 cm laskettu annosjakauma vastaa mitattua annosjakaumaa 

paremmin kuin laskenta, jossa dosimetrisen aukon arvo on 0,14 cm. Dosimetrisen aukon 

arvon muuttamista on havainnollistettu kuvassa 4.2b, jossa on verrattu lasketun ja mitatun 

annosjakauman erotusta moniliuskarajoittimen dosimetrisen aukon arvoilla 0,14 cm ja       

0,11 cm. Dosimetrisen aukon arvolla 0,11 cm annosjakaumien erotus on pienempi eli laskettu 

ja mitattu annosjakauma vastaavat toisiaan paremmin. 

 

 

Kuva 4.2. Edge-lineaarikiihdyttimen energian 6 MV tasoitetulle säteilykentälle tehty lasketun ja 

mitatun annosjakauman vertailu isolle kohteelle TG-suunnassa. Laskettu annosjakauma on esitetty 

moniliuskarajoittimen dosimetrisen aukon arvoilla 0,14 cm ja 0,11 cm. 4.2a: Laskettujen ja mitatun 

annosjakauman vertailu. 4.2b: Lasketun ja mitatun annosjakauman erotukset. 

 

Graafisen tarkastelun lisäksi moniliuskarajoittimen dosimetriselle aukolle ja 

läpäisykertoimelle asetettujen arvojen sopivuutta tutkittiin vertaamalla gammaindeksejä. 

Kuvassa 4.3. on esimerkki gammaindeksien vertailusta Edge-lineaarikiihdyttimen energian 

6MV tasoitetulle säteilykentälle moniliuskarajoittimen dosimetrisen aukon arvoilla 0,14 cm ja 
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0,11 cm. Gammaindeksien arvot ovat lähempänä sataa prosenttia moniliuskarajoittimen 

dosimetrisen aukon arvolla 0,11 cm, mikä vastaa annosjakaumien graafisesta vertailusta 

saatua tulosta. 

 

 

Kuva 4.3. Edge-lineaarikiihdyttimen energian 6 MV tasoitetulle säteilykentälle lasketut 

gammaindeksit isolle kohteelle dosimetrisen aukon arvoilla 0,14 cm ja 0,11 cm. 

 

Fokuspisteen koon, moniliuskarajoittimen dosimetrisen aukon ja moniliuskarajoittimen 

läpäisykertoimen arvoja optimoitiin myös pienten säteilykenttien perusteella. Parametrien 

optimointi tehtiin vertaamalla SRS MapCHECK -mittalaitteella mitattua ja Acuros XB -

algoritmilla laskettua annosjakaumaa. Vertailussa käytettiin mitatun ja lasketun 

annosjakauman kuvaajia sekä gammaindeksejä. Tarkasteltavat kenttäkoot olivat 1cm x 1cm, 

2cm x 2cm ja kanturikulmat 270 asteesta 90 asteeseen kattava kaarikenttä, jossa 

moniliuskarajoitin rajaa halkaisijaltaan 1,5 cm ympyrän. 

Kuvassa 4.4 on esitetty annosjakaumien vertailu kenttäkoolla 2cm x 2cm Edge-

lineaarikiihdyttimen energian 6 MV tasoitetulle säteilykentälle. Pienten kenttien perusteella 

optimoitiin erityisesti fokuspisteen kokoa. Kuvassa 4.4 on laskenta fokuspisteiden ko’oilla    

X = 2,0 mm ja Y = 1,3 mm sekä X = 1,5 mm ja Y = 1,0 mm. Laskenta fokuspisteen koolla    

X = 1,5 mm ja Y = 1,0 mm vastaa mittausta paremmin verrattuna fokuspisteen suurempaan 

kokoon. 
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Kuva 4.4. Edge-lineaarikiihdyttimen energian 6MV tasoitetulla säteilykentällä tehty lasketun ja 

mitatun annosjakauman graafinen vertailu x- ja y-suunnassa kenttäkoolla 2cm x 2cm. Laskennat on 

tehty fokuspisteen ko’oilla X = 2,0 mm ja Y = 1,3 mm sekä X = 1,5 mm ja Y = 1,0 mm. 

 

Myös SRS MapCHECK -mittalaitteelle tehdyille mittauksille tutkittiin annosjakaumien 

kuvaajien lisäksi gammaindeksejä. Kuvassa 4.5 on kuvan 4.4 lasketun ja mitatun 

annosjakauman vertailua vastaavat gammaindeksit. Gammaindeksien arvot ovat lähempänä 

sataa prosenttia fokuspisteen koolla X = 1,5 mm ja Y = 1,0 mm, mikä vastaa annosjakaumien 

graafisesta vertailusta saatua tulosta. 

 

 

Kuva 4.5. Edge-lineaarikiihdyttimen energian 6 MV tasoitetulle säteilykentälle lasketut 

gammaindeksit kenttäkoolla 2cm x 2cm fokuspisteen koolla X = 2,0 mm ja Y = 1,3 mm sekä                

X = 1,5 mm ja Y = 1,0 mm. 

 

Edellä on esitetty Acuros XB -annoslaskentamallin konfigurointiprosessi ja tavat, joilla 

fokuspisteen koko, moniliuskarajoittimen dosimetrinen aukko ja läpäisykerroin on optimoitu 
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siten, että laskentamalli tuottaa madollisimman tarkasti mittausta vastaavan annosjakauman. 

Tekstissä on konfigurointiprosessia kuvailtaessa annettu esimerkkejä parametrien 

optimoinnista tietyille lineaarikiihdyttimille ja niiden energioille. Vastaava parametrien 

optimointi suoritettiin kaikille lineaarikiihdytintyypeille ja niiden fotonienergioille. 

Parametrien optimoinnissa käytettiin erilaisia kenttäkokoja ja mittalaitteita, ja 

konfigurointiprosessissa huomioitiin näiden testien muodostama kokonaisuus. Yhden 

parametrin arvon muuttamisen jälkeen tutkittiin muutoksen vaikutusta myös muihin 

parametreihin ja eri testien tuloksiin. 

 

4.2 Acuros XB -mallin konfiguroinnin tulokset 

Acuros XB -annoslaskentamallin konfigurointi tehtiin muuttamalla fokuspisteen kokoa, 

moniliuskarajoittimen dosimetrista aukkoa ja moniliuskarajoittimen läpäisykerrointa. 

Laskentamallin konfigurointi tehtiin jokaisen lineaarikiihdytintyypin kaikille 

fotonienergioille. Parametrien optimoidut arvot on esitetty taulukossa 4.1. 

Taulukko 4.1. Acuros XB -annoslaskentamallin konfiguroinnin tulokset eri lineaarikiihdytintyyppien 

fotonienergioille. 

 Fokuspisteen koko Moniliuskarajoittimen 

läpäisykerroin 

Moniliuskarajoittimen 

dosimetrinen aukko 

(cm) 
X (mm) Y (mm) 

Varian, Truebeam    

6 MV 2,0 1,3 0,0120 0,17 

6 MV FFF 2,0 1,3 0,0100 0,16 

10 MV 2,2 1,5 0,0140 0,18 

10 MV FFF 2,2 1,5 0,0120 0,17 

15 MV 2,2 1,5 0,0140 0,18 

Varian, Edge    

6 MV 1,5 1,0 0,0100 0,11 

6 MV FFF 1,5 1,0 0,0090 0,10 

10 MV 1,7 1,2 0,0105 0,13 

10 MV FFF 1,7 1,2 0,0110 0,14 

Varian, Halcyon    

6 MV FFF 0,7 0,7 0,0047 0,010 

Elekta, Versa HD    

6 MV 2,7 2,0 0,0004 0,00010 

6 MV FFF 2,7 2,0 0,0004 0,00010 

10 MV 2,7  1,5 0,0008 0,00010 

10 MV FFF 2,2 1,5 0,0008 0,00010 

15 MV 2,2 1,5 0,0010 0,00010 

 

Laskentamallin konfiguroinnissa verrattiin Acuros XB -annoslaskentaohjelmalla laskettua 

annosjakaumaa ja OCTAVIUS Detector 1500 -ionisaatiokammiomatriisilla mitattua 
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annosjakaumaa. Vertailussa käytettiin annosjakaumien kuvaajia ja gammaindeksejä, kuten on 

kerrottu luvussa 4.1. Vertailun perusteella moniliuskarajoittimen dosimetrisen aukon arvoa 

muutettiin Varianin Edge-lineaarikiihdyttimen energian 6 MV tasoitetulla säteilykentällä 

arvosta 0,14 cm arvoon 0,11 cm. 

Kuvassa 4.6 on esitetty VeriSoft-ohjelmalla laskettuja gammaindeksien arvoja tutkituille 

lineaarikiihdytintyypeille energian 6 MV tasoittamattomalla säteilykentällä isolle ja pienelle 

kohteelle. Isolla kohteella gammaindeksit Halcyon-lineaarikiihdyttimelle ovat matalammat 

muihin kiihdytintyyppeihin verrattuna, mutta pienellä kohteella gammaindeksit ovat samaa 

suurusluokkaa Truebeam-kiihdyttimen ja Elektan kiihdyttimen kanssa. Halcyon-

kiihdyttimellä on annoslaskentamallissa valmiiksi määritellyt fokuspisteen koon, 

moniliuskarajoittimen dosimetrisen aukon ja läpäisykertoimen arvot, joita ei voitu muuttaa 

laskentamallin konfiguroinnin yhteydessä. 

Truebeam-kiihdyttimelle ja Elektan kiihdyttimelle gammaindeksien arvot ovat vaatimuksella 

2%/2mm ja tätä löyhemmillä ehdoilla yli 90 % ja asetuksella 1%/1mm yli 65 %. Edge-

lineaarikiihdyttimellä gammaindeksit ovat yli 80 % asetuksella 2%/2mm ja tätä löyhemmillä 

arvoilla, ja yli 30 % vaatimuksella 1%/1mm. Muilla fotonienergioilla saatiin vastaavia 

tuloksia mitatun ja lasketun annosjakauman vastaavuudesta ja tarkat gammaindeksien arvot 

jokaisen kiihdytintyypin kaikille fotonienergioille on esitetty liitteen B taulukoissa 1, 2, 3 ja 4. 

Gammaindeksien virhettä arvioitiin tekemällä kuusi toistomittausta OCTAVIUS 4D -

fantomilla ja OCTAVIUS Detector 1500 -ionisaatiokammiomatriisilla ja jokaisella 

mittauskerralla fantomi aseteltiin uudelleen hoitopöydälle. Toistomittausten perusteella 

gammaindeksien virhe on suurimmillaan ±1,5 prosenttiyksikköä. 

 

  

Kuva 4.6. Gammaindeksien arvoja eri lineaarikiihdytintyypeille energian 6 MV tasoittamattomalla 

säteilykentällä isolle ja pienelle kohteelle. 
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Fokuspisteen koon optimoinnissa verrattiin Semiflex TW31010 -ionisaatiokammiolla ja 

RUBY-fantomilla tehtyjä mittauksia Acuros XB -annoslaskentamallilla tehtyyn laskentaan. 

Laskenta ja mittaukset tehtiin usealla eri kenttäkoolla ja kenttäjärjestelyllä. Truebeam-, Edge-, 

Halcyon- ja Clinac iX -lineaarikiihdyttimille fokuspisteen koot olivat nolla ennen Acuros XB 

-laskentamallin käyttöönottoa ja laskentamallin konfiguroinnissa määritetyt arvot on esitetty 

taulukossa 4.1. Elektan kiihdyttimille fokuspisteen koko oli energian 6 MV tasoitetulle 

säteilykentälle X = 2,0 mm ja Y = 1,0 mm ja energian 10 MV tasoitetulle säteilykentälle       

X = 1,0 mm ja Y = 0,0 mm. Myös Elektan kiihdyttimille optimoidut uudet fokuspisteen koon 

arvot Acuros XB -annoslaskentamallissa on esitetty taulukossa 4.1. 

Fokuspisteen optimoinnissa laskettiin ja mitattiin keskiakseliannosta eri kenttäko’oilla. 

Mitattua ja laskettua annosta verrattiin ja tulokset normitettiin kenttäkoon 10cm x 10cm 

säteilykenttään. Normitetuista tuloksista otetut keskiarvot ja niiden keskivirheet on esitetty 

kuvassa 4.7 jokaisen kiihdytintyypin kaikille fotonienergioille. Normitetut tulokset eri 

kenttäko’oille löytyvät liitteen C taulukoista 1, 2, 3, 4 ja 5. Laskettujen kesiarvojen 

poikkeamat ovat pienempiä kuin ±2,0 % ja lukuun ottamatta Truebeam-kiihdyttimen energian 

10 MV keskiarvoa 0,989±0,0049, keskiarvojen poikkeamat ovat pienempiä kuin ±1,0 %. 

Yksittäisillä kenttäko’oilla suurimmat poikkeamat olivat havaittavissa pienillä kenttäko’oilla 

eli rajainpareilla rajatulla 2cm x 2cm kentällä ja moniliuskarajoittimella rajatulla 2cm x 2cm 

kentällä sekä stereotaktisella SRS-kentällä. 

 

 

Kuva 4.7. Mitattujen ja laskettujen 10cm x 10cm-säteilykenttään normitettujen keskiakseliannosten 

vertailutulosten keskiarvot ja keskivirheet jokaisen lineaarikiihdytintyypin kaikille fotonienergioille. 
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Acuros XB -annoslaskentamallin parametrien optimoinnissa huomioitiin myös pienet 

säteilykentät. SRS MapCHECK -puolijohdeilmaisimella mitattujen ja Acuros XB -

algoritmilla laskettujen annosjakaumien vertailussa käytettiin kuvaajia ja gammaindeksejä, 

kuten on kerrottu luvussa 4.1. Vertailun perusteella tehtiin muutoksia Edge-kiihdyttimen 

fokuspisteen kokoon kaikilla fotonienergioilla. Energian 6 MV tasoitetulla ja 

tasoittamattomalla säteilykentällä muutettiin fokuspisteen koko arvosta X = 2,0 mm ja Y = 

1,3 mm arvoon X = 1,5 mm ja Y = 1,0 mm. Energian 10 MV tasoitetulla ja tasoittamattomalla 

säteilykentällä fokuspisteen koko muutettiin arvosta X = 2,2 mm ja Y = 1,5 mm arvoon X = 

1,7 mm ja Y = 1,2 mm. Lisäksi Edge-kiihdyttimen energian 6 MV tasoittamattomalle 

säteilykentälle muutettiin moniliuskarajoittimen dosimetrisen aukon arvo 0,12 senttimetristä 

0,10 senttimetriin. Elektan kiihdyttimien energian 10 MV tasoitetulle säteilykentälle 

fokuspisteen koko muutettiin arvosta X = 2,2 mm ja Y = 1,5 mm arvoon X = 2,7 mm ja Y = 

1,5 mm. 

Kuvassa 4.8 on esitetty SunCHECK Patient -ohjelmalla laskettuja gammaindeksien arvoja 

Truebeam- ja Edge-lineaarikiihdyttimien sekä Elektan kiihdyttimien energian 6 MV 

tasoitetulle säteilykentälle. Halcyon-lineaarikiihdyttimelle gammaindeksit on esitetty energian 

6 MV tasoittamattomalle säteilykentälle, koska muita fotonienergioita ei ole käytettävissä. 

Gammaindeksit on esitetty kenttäko’oille 1cm x 1cm ja 2cm x 2cm sekä kanturikulmat 270 

asteesta 90 asteeseen kattavalle kaarikentälle, jossa moniliuskarajoitin rajaa halkaisijaltaan    

1,5 cm ympyrän. 

Gammaindeksit ovat kaikille kiihdytintyypeille suurempia kuin 75 % myös ehdolla 1%/1mm. 

Ehdolla 1,5%/1,5mm ja tätä löyhemmillä asetuksilla gammaindeksit ovat yli 90 % lukuun 

ottamatta Elektan kiihdyttimiä kenttäkoolla 1cm x 1cm. Muilla fotonienergioilla saatiin 

vastaavia tuloksia mitatun ja lasketun annosjakauman vastaavuudesta. Tarkat 

gammaindeksien arvot jokaisen kiihdytintyypin kaikille fotonienergioille on esitetty liitteen D 

taulukoissa 1, 2, 3 ja 4. 

 



 

39 

 

 

Kuva 4.8. Gammaindeksien arvoja pienille kenttäko’oille Truebeam- ja Edge-lineaarikiihdyttimien 

sekä Elektan kiihdyttimien energian 6 MV tasoitetulla säteilykentällä ja Halcyon-kiihdyttimen 

energian 6 MV tasoittamattomalla säteilykentällä. Arc viittaa kanturikulmat 270 asteesta 90 asteeseen 

kattavaan kaarikenttään, jossa moniliuskarajoitin rajaa halkaisijaltaan 1,5 cm ympyrän. 

 

4.3 Acuros XB -mallin validoinnin tulokset 

Acuros XB -algoritmin käyttöönoton yhteydessä tehtyjen validointimittausten tulokset on 

esitetty taulukossa 4.2. Taulukon tulokset ovat keskiarvoja kolmesta eri mittauksesta, jotka 

tehtiin jokaisen lineaarikiihdyttimen kaikille kliinisessä käytössä oleville fotonienergioille. 

Yksittäisten mittausten arvot on esitetty liitteen E taulukoissa 1, 2, 3, 4 ja 5. Yksittäiset 

poikkeamat mittauksissa olivat alle kaksi prosenttia lukuun ottamatta Varianin Truebeam S1- 

ja S2-lineaarikiihdyttimien sekä Clinac iX S3 -lineaarikiihdyttimen energian 15 MV 

tasoitetulla säteilykentällä moniliuskarajoittimella rajattua kenttäkoon 2cm x 2cm 

säteilykenttää. S1-lineaarikiihdyttimellä poikkeama oli 3,4 %, S2-lineaarikiihdyttimelle 

poikkeama oli 3,3 % ja S3-lineaarikiihdyttimelle poikkeama oli 2,4 %. Nämä poikkeamat 

aiheuttivat suuremman poikkeaman ja epävarmuuden myös keskiarvoihin verrattuna S1- ja 

S2-lineaarikiihdyttimien muihin fotonienergioihin. Myös Päijät-Hämeen sädehoitoyksikön 

Lahden molemmissa lineaarikiihdyttimissä oli yli kahden prosentin poikkeamia kenttäkoolla 

5cm x 5cm ja kanturikulmalla 225°. Lahden S1-lineaarikiihdyttimellä poikkeama on energian 

6MV tasoitetulla ja tasoittamattomalla säteilykentällä 2,3 % ja Lahden S2-

lineaarikiihdyttimellä energian 6MV tasoitetulla säteilykentällä 2,0 %. Kaikki 

lineaarikiihdyttimet läpäisivät Acuros XB -annoslaskentamallin validointimittaukset ja 

laskentamalli otettiin käyttöön. 
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Taulukko 4.2. Keskiarvot Acuros XB -algoritmin version 16 10cm x 10cm-kenttään normitetuista 

mittaustuloksista jokaisen hoitokoneen käytössä oleville fotonienergioille. 

Acuros XB -algoritmin version 16 validointimittausten tulokset 

  6MV 6FFF 10MV 10FFF 15MV 18 MV 

Varian Truebeam 

(S1) 

 

 

 

 

 

Geneerinen 

laskentamalli 

Truebeam 

0,999±0,0012 1,001±0,0009 1,004±0,0039 1,002±0,0012 0,988±0,0112  

Varian Truebeam 

(S2) 

1,001±0,0006 1,004±0,0020 1,001±0,0007 1,012±0,0059 0,988±0,0104  

Varian Truebeam 

(S14) 

1,003±0,0015 1,004±0,0020 1,002±0,0012 1,004±0,0023   

Varian Truebeam 

(Lahti S1) 

1,004±0,0061 1,004±0,0058 1,007±0,0032    

Varian Clinac iX 

(S3) 

1,007±0,0038    0,992±0,0078  

Varian Clinac iX 

(Lahti S2) 

1,009±0,0048     1,006±0,0036 

Varian Halcyon 

(S4) 

Geneerinen 

laskentamalli 

Halcyon 

 1,004±0,0023     

Varian Halcyon 

(S5) 

 1,003±0,0015     

Elekta Axesse 

(S6) 

 

 

Geneerinen 

laskentamalli 

Elekta 

1,002±0,0009  1,004±0,0023  1,000±0,0032  

Elekta Versa HD 

(S10) 

1,004±0,0023  1,005±0,0026  1,001±0,0044  

Elekta Versa HD 

(S11) 

1,001±0,0061  1,004±0,0027  1,000±0,0029  

Varian Edge 

(S12) 

Geneerinen 

laskentamalli 

Edge 

0,999±0,0004 1,000±0,0012 0,998±0,0012 0,999±0,0006   

Varian Edge 

(S13) 

1,004±0,0026 1,002±0,0009 1,003±0,0015 1,002±0,0012   

 

 

4.4 Pienten säteilykenttien mittalaitteiden vertailu 

OCTAVIUS Detector 1000 SRS- ja SRS MapCHECK -mittalaitteiden toimintaa tutkittiin 

pienillä säteilykentillä. Vertailussa käytettiin mitattuja ja laskettuja annosjakaumia sekä 

gammaindeksejä. Laskenta ja mittaukset tehtiin Varianin Edge-lineaarikiihdyttimen energian 

6 MV tasoittamattomalla säteilykentällä, sillä kyseistä kiihdytintä käytetään erityisesti pienten 

kohteiden hoidossa. 

Gammaindeksejä eri kenttäko’oille on esitetty kuvassa 4.9 ja tarkat arvot ovat liitteen F 

taulukossa 1. Gammaindeksit ovat lähempänä sataa prosenttia SRS MapCHECK -

mittalaitteelle kuin OCTAVIUS Detector 1000 SRS -mittalaitteelle. Ero on havaittavissa 

erityisesti tiukemmilla asetuksilla 1%/1mm tai 1,5%/1,5mm. Suurin ero gammaindekseissä 

havaitaan kenttäkoolla 1cm x 1cm, jolloin gammaindeksien erot mittalaitteille ovat kymmeniä 
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prosenttiyksiköitä. Pienin ero gammaindekseissä havaitaan VMAT-tekniikalla toteutetulla 

kenttäjärjestelyllä.  

 

 

Kuva 4.9. Gammaindeksien arvoja laskettuna SRS MapCHECK- ja OCTAVIUS Detector 1000 SRS -

mittalaitteille eri kenttäko’oilla. Arc viittaa kanturikulmat 270 asteesta 90 asteeseen kattavaan 

kaarikenttään, jossa moniliuskarajoitin rajaa halkaisijaltaan 1,5 cm ympyrän. Cone 5mm ja Cone 

17,5 mm viittaavat erillisillä kartiokeilakollimaattoreilla rajattuihin säteilykenttiin, joissa 

kartiokeilakollimaattorien halkaisijat olivat 5mm ja 17,5mm. VMAT viittaa VMAT-tekniikalla 

toteutettuun kenttäjärjestelyyn. 

 

Lasketun ja mitatun annosjakauman graafinen vertailu on esitetty kuvissa 4.10, 4.11 ja 4.12. 

Kenttäkoolla 1cm x 1cm OCTAVIUS Detector 1000 SRS -ionisaatiokammiomatriisilla 

mitattu annos on suurempi kuin laskettu annos ja SRS MapCHECK -puolijohdeilmaisimella 

mitattu annos on laskettua annosta pienempi (kuva 4.10). Halkaisijaltaan 5 mm:n 

kartiokeilakollimaattorilla rajatulla säteilykentällä SRS MapCHECK -mittalaitteella mitattu 

annos on pienempi kuin laskettu annos (kuva 4.11). OCTAVIUS Detector 1000 SRS -

mittalaitteella tehdyissä mittauksissa on havaittavissa siirtymää (kuvat 4.11 ja 4.12). Pienillä 

kenttäko’oilla mittauksen ja laskennan välisen siirtymän suhteellinen vaikutus tulosten 

vertailuun on suurempi kuin suuremmilla kenttäko’oilla. SRS MapCHECK Patient -

ohjelmalla siirtymää voidaan korjata laskennallisesti, mutta VeriSoft-ohjelmalla, jolla 

OCTAVIUS Detector 1000 SRS -mittalaitteen tuloksia analysoitiin, vastaavaa siirtymän 

korjausta ei voida tehdä.  Kenttäkoolle 2cm x 2cm, kaarikentälle kanturikulmasta 270° 

kulmaan 90° ja VMAT-suunnitelmille tehtiin vastaava graafisten annosjakaumien tarkastelu. 
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Kuva 4.10. Mittalaitteiden vertailu Edge-lineaarikiihdyttimen energian 6 MV tasoittamattomalla 

säteilykentällä kenttäkoolla 1cm x 1cm. Vasemmalla on mitatun ja lasketun annosjakauman vertailu, 

kun mittaus on tehty OCTAVIUS Detector 1000 SRS -mittalaitteella. Oikealla on mitatun ja lasketun 

annosjakauman vertailu, kun mittaus on tehty SRS MapCHECK -mittalaitteella. 

 

 

Kuva 4.11. Mittalaitteiden vertailu Edge-lineaarikiihdyttimen energian 6 MV tasoittamattomalla 

säteilykentällä suunnitelmalla, jossa säteilykeilaa rajattiin erillisellä kartiokeilakollimaattorilla 

(halkaisija 5 mm). Vasemmalla on mitatun ja lasketun annosjakauman vertailu, kun mittaus on tehty 

OCTAVIUS Detector 1000 SRS -mittalaitteella. Oikealla on mitatun ja lasketun annosjakauman 

vertailu, kun mittaus on tehty SRS MapCHECK -mittalaitteella. 

 

 

Kuva 4.12. Mittalaitteiden vertailu Edge-lineaarikiihdyttimen energian 6 MV tasoittamattomalla 

säteilykentällä suunnitelmalla, jossa säteilykeilaa rajattiin erillisellä kartiokeilakollimaattorilla 

(halkaisija 17,5 mm). Vasemmalla on mitatun ja lasketun annosjakauman vertailu, kun mittaus on 

tehty OCTAVIUS Detector 1000 SRS -mittalaitteella. Oikealla on mitatun ja lasketun annosjakauman 

vertailu, kun mittaus on tehty SRS MapCHECK -mittalaitteella. 
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5 Pohdinta 

Sädehoidon annoslaskentamenetelmät kehittyvät jatkuvasti, jotta potilaan saama säteilyannos 

voidaan märittää parhaalla mahdollisella tarkkuudella ja laskenta-aika pysyy järkevänä. 

Acuros XB -algoritmilla annos voidaan laskea väliaineen heterogeenisuus huomioiden. 

Vaikka lineaaristen Boltzmannin siirtoyhtälöiden ratkaiseminen laskennallisesti lyhentää 

laskenta-aikaa Monte Carlo -simulointiin verrattuna, Acuros XB -algoritmin tarkkuus on 

kuitenkin verrattavissa Monte Carlo -menetelmän tarkkuuteen. 

Acuros XB -algoritmi on Varianin kehittämä laskentamalli ja algoritmin suunnittelussa on 

huomioitu sen yhteensopivuus Varianin lineaarikiihdyttimien kanssa. HUS Syöpäkeskuksen 

sädehoito-osastolla on käytössä Varianin kiihdyttimien lisäksi Elektan lineaarikiihdyttimiä, 

joille suoritettiin Acuros XB -laskentamallin konfigurointi Varianin kiihdyttimiä vastaavasti. 

Optimoiduista parametreista (taulukko 4.1) moniliuskarajoittimen läpäisykertoimen ja 

dosimetrisen aukon arvot ovat huomattavasti pienempiä verrattuna Varianin kiihdyttimien 

vastaaviin arvoihin. Nämä erot johtuvat siitä, että Elektan lineaarikiihdyttimille säteilykentän 

kalibrointi tehdään käyttämällä säteilykenttää ja Varianin lineaarikiihdyttimille käyttämällä 

valokenttää. Tulokset osoittavat, että Acuros XB -laskentamallin toiminta tutkimuksessa 

tarkastelluilla Elektan kiihdyttimillä on verrattavissa laskentamallin toimintaan Varianin 

lineaarikiihdyttimillä, eikä huomattavia eroja laskentamallin toiminnassa Elektan ja Varianin 

kiihdyttimien välillä ole havaittavissa. 

Acuros XB -algoritmille Varianin suosittelemat arvot fokuspisteen koolle ovat Varianin 

kiihdyttimelle x- ja y-suunnassa 1,0 mm tai x-suunnassa 1,5 mm ja y-suunnassa 0,0 mm, jos 

moniliuskarajoitin rajaa säteilykenttää [16]. Mittausten ja laskennan vertailun perusteella 

määritetyt fokuspisteen koot ovat suuremmat verrattuna Varianin suosittelemiin arvoihin 

lukuun ottamatta Halcyon-kiihdytintä. Varianin Clinac iX -kiihdyttimen energialle 6 MV 

(120-leaf MLC) on havaittu toimiviksi dosimetrisen aukon arvo 0,14 cm ja läpäisykertoimen 

arvo 0,014 [17]. Truebeam-kiihdyttimelle Acuros XB -algoritmin konfiguroinnissa määritetyt 

läpäisykertoimen arvot ovat samaa suuruusluokkaa ja energioiden 10 MV ja 15 MV 

tasoitetuille säteilykentille läpäisykertoimen arvoksi määritettiin 0,014. Dosimetrisen aukon 

arvot ovat Truebeam-kiihdyttimelle arvoa 0,14 cm suuremmat (taulukko 4.1). 

Tutkielmassa verrattiin OCTAVIUS Detector 1000 SRS -ionisaatiokammiomatriisin ja SRS 

MapCHECK -puolijohdeilmaisimen toimintaa pienillä säteilykentillä. Gammaindeksejä 

tarkasteltaessa havaittiin, että SRS MapCHECK -mittalaitteelle gammaindeksit olivat 
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lähempänä sataa prosenttia erityisesti kenttäkoolla 1cm x 1cm. Lisäksi annosjakaumien 

kuvaajissa oli OCTAVIUS Detector 1000 SRS -ionisaatiokammiomatriisille havaittavissa 

siirtymää, jota ei VeriSoft-ohjelmalla voitu korjata. SRS MapCHECK -mittalaitteen 

mittaustuloksessa havaittu siirtymä oli kuitenkin mahdollista korjata SunCHECK Patient -

ohjelmalla. Tulosten perusteella SRS MapCHECK -puolijohdeilmaisin vaikutti toimivan 

OCTAVIUS Detector 1000 SRS -ionisaatiokammiomatriisia paremmin pieniä kenttiä 

mitattaessa. Kahden mittalaitteen tuloksia verrattaessa tulee kuitenkin huomioida, että 

kyseessä on kaksi erilaista mittalaitetta, joiden mittaustuloksia analysoidaan kahdella eri 

ohjelmistolla. Esimerkiksi näiden ohjelmistojen gamma-analyysit ja gammaindeksien 

laskentatavat poikkeavat toisistaan. Näin ollen toisen mittalaitteen ei voida olettaa 

yksiselitteisesti olevan parempi kuin toinen. Toisaalta muun muassa puolijohdeilmaisimen 

suurempi tiheys ja parempi tarkkuus verrattuna ionisaatiokammioon tukevat saatuja 

mittaustuloksia. Mittalaitteiden vertailua voitaisiin jatkaa esimerkiksi toistamalla mittaukset 

käyttämällä filmiä. 
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6 Johtopäätökset 

Tutkielmassa päivitettiin HUS Syöpäkeskuksen käyttämä annoslaskentamalli aiemmin 

käytössä olleesta AAA-mallista tarkempaan Acuros XB -laskentamalliin. Acuros XB -mallin 

konfiguroinnissa määritettiin sädehoito-osaston lineaarikiihdyttimille fotonienergiakohtaiset 

arvot fokuspisteen koolle, moniliuskarajoittimen dosimetriselle aukolle ja 

moniliuskarajoittimen läpäisykertoimelle. Konfiguroinnin ja validoinnin jälkeen malli otettiin 

kliiniseen käyttöön. 

Lisäksi vertailtiin OCTAVIUS Detector 1000 SRS -ionisaatiokammiomatriisin ja SRS 

MapCHECK -puolijohdeilmaisimen toimintaa pienillä säteilykentillä. Vertailussa havaittiin, 

että SRS MapCHECK -puolijohdeilmaisin toimi paremmin pienillä säteilykentillä kuin 

OCTAVIUS Detector 1000 SRS -ionisaatiokammiomatriisi. Lisätutkimusta yksiselitteisen 

tuloksen saamiseksi saatetaan kuitenkin tarvita. 

Laskentamallin päivitys tehtiin maaliskuussa 2021, minkä jälkeen Säteilyturvakeskus on 

suorittanut omia laadunvalvontamittauksiaan sädehoito-osaston lineaarikiihdyttimille. 

Säteilyturvakeskuksen saamat tulokset eivät ole poikenneet aiemmalle laskentamallille 

saaduista tuloksista, mistä voidaan päätellä, että Acuros XB -annoslaskenta-algoritmi toimii 

odotetusti. 
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8 Liite A. 

Taulukko 1. OCTAVIUS Detector 1500 -ionisaatiokammiomatriisin signaalin normituksessa käytetyt 

2 Gy:tä vastaavat monitoriyksiköiden arvot kenttäkoolla 10cm x 10cm Varianin Truebeam-

lineaarikiihdyttimelle. 

Varian Truebeam 

Energia Annos Monitoriyksikkö 

AAA 

Monitoriyksikö 

Acuros XB 

6 MV (tasoitettu säteilykenttä) 2 Gy 317 MU 320 MU 

6 MV (tasoittamaton säteilykenttä) 2 Gy 345 MU 347 MU 

10 MV (tasoitettu säteilykenttä) 2 Gy 269 MU 272 MU 

10 MV (tasoittamaton säteilykenttä) 2 Gy 288 MU 290 MU 

15 MV (tasoitettu säteilykenttä) 2 Gy 252 MU 254 MU 

 

Taulukko 2. OCTAVIUS Detector 1500 -ionisaatiokammiomatriisin signaalin normituksessa käytetyt 

2 Gy:tä vastaavat monitoriyksiköiden arvot kenttäkoolla 10cm x 10cm Varianin Edge-

lineaarikiihdyttimelle. 

Varian Edge 

Energia Annos Monitoriyksikkö 

AAA 

Monitoriyksikkö 

Acuros XB 

6 MV (tasoitettu säteilykenttä) 2 Gy 317,7 MU 319,5 MU 

6 MV (tasoittamaton säteilykenttä) 2 Gy 346,3 MU 346,5 MU 

10 MV (tasoitettu säteilykenttä) 2 Gy 269,3 MU 270,3 MU 

10 MV (tasoittamaton säteilykenttä) 2 Gy 288,5 MU 288,6 MU 

 

Taulukko 3. OCTAVIUS Detector 1500 -ionisaatiokammiomatriisin signaalin normituksessa käytetyt 

2 Gy:tä vastaavat monitoriyksiköiden arvot kenttäkoolla 10cm x 10cm Varianin Halcyon-

lineaarikiihdyttimelle. 

Varian Halcyon 

Energia Annos Monitoriyksikkö 

AAA 

Monitoriyksikkö 

Acuros XB 

6 MV (tasoittamaton säteilykenttä) 2 Gy 348,9 MU 347,5 MU 
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Taulukko 4. OCTAVIUS Detector 1500 -ionisaatiokammiomatriisin signaalin normituksessa käytetyt 

2 Gy:tä vastaavat monitoriyksiköiden arvot kenttäkoolla 10cm x 10cm Elektan Versa HD-

lineaarikiihdyttimelle. 

Elekta Versa HD 

Energia Annos Monitoriyksikkö 

AAA 

Monitoriyksikkö 

Acuros XB 

6 MV (tasoitettu säteilykenttä) 2 Gy 303,0 MU 305,2 MU 

6 MV (tasoittamaton säteilykenttä) 2 Gy 304,8 MU 306,9 MU 

10 MV (tasoitettu säteilykenttä) 2 Gy 270,9 MU 272,9 MU 

10 MV (tasoittamaton säteilykenttä) 2 Gy 275,4 MU 276,5 MU 

15 MV (tasoitettu säteilykenttä) 2 Gy 255,2 MU 256,2 MU 

 

Taulukko 5. SRS MapCHECK -mittalaitteen signaalin normituksessa käytetyt 100 monitoriyksikköä 

vastaavat annokset kenttäkoolla 5cm x 5cm Varianin Truebeam-lineaarikiihdyttimelle. 

Varian Truebeam 

Energia Monitoriyksikkö Annos 

6 MV (tasoitettu säteilykenttä) 100 MU 0,759 Gy 

6 MV (tasoittamaton säteilykenttä) 100 MU 0,746 Gy 

10 MV (tasoitettu säteilykenttä) 100 MU 0,847 Gy 

10 MV (tasoittamaton säteilykenttä) 100 MU 0,847 Gy 

15 MV (tasoitettu säteilykenttä) 100 MU 0,891 Gy 

 

Taulukko 6. SRS MapCHECK -mittalaitteen signaalin normituksessa käytetyt 100 monitoriyksikköä 

vastaavat annokset kenttäkoolla 5cm x 5cm Varianin Edge-lineaarikiihdyttimelle. 

Varian Edge 

Energia Monitoriyksikkö Annos 

6 MV (tasoitettu säteilykenttä) 100 MU 0,762 Gy 

6 MV (tasoittamaton säteilykenttä) 100 MU 0,748 Gy 

10 MV (tasoitettu säteilykenttä) 100 MU 0,851 Gy 

10 MV (tasoittamaton säteilykenttä) 100 MU 0,852 Gy 

 

Taulukko 7. SRS MapCHECK -mittalaitteen signaalin normituksessa käytetyt 100 monitoriyksikköä 

vastaavat annokset kenttäkoolla 5cm x 5cm Varianin Halcyon-lineaarikiihdyttimelle. 

Varian Halcyon 

Energia Monitoriyksikkö Annos 

6 MV (tasoittamaton säteilykenttä) 100 MU 0,745 Gy 
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Taulukko 8. SRS MapCHECK -mittalaitteen signaalin normituksessa käytetyt 100 monitoriyksikköä 

vastaavat annokset kenttäkoolla 5cm x 5cm Elektan Versa HD-lineaarikiihdyttimelle. 

Elekta Versa HD 

Energia Monitoriyksikkö Annos 

6 MV (tasoitettu säteilykenttä) 100 MU 0,791 Gy 

6 MV (tasoittamaton säteilykenttä) 100 MU 0,811 Gy 

10 MV (tasoitettu säteilykenttä) 100 MU 0,855 Gy 

10 MV (tasoittamaton säteilykenttä) 100 MU 0,878 Gy 

15 MV (tasoitettu säteilykenttä) 100 MU 0,887 Gy 
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9 Liite B. 

Taulukko 1. VeriSoft-ohjelmasta luetut gammaindeksien arvot Varianin Truebeam-

lineaarikiihdyttimen energioille isolle ja pienelle kohteelle. 

Varian Truebeam 

 6MV 6FFF 10MV 10FFF 15MV 

DD / DTA iso 

kohde 

pieni 

kohde 

iso 

kohde 

pieni 

kohde 

iso 

kohde 

pieni 

kohde 

iso 

kohde 

pieni 

kohde 

iso 

kohde 

pieni 

kohde 

1% / 1mm 77,1% 74,5% 74,1% 67,5% 77,4% 86,3% 82,6% 85,7% 83,9% 88,7% 

1,5% / 1,5mm 93,7% 91,9% 94,1% 90,2% 95,7% 97,0% 97,9% 97,4% 96,4% 97,1% 

2% / 2mm 98,9% 97,7% 99,0% 97,5% 99,6% 99,2% 99,6% 99,6% 100% 98,9% 

2,5% / 2,5mm 99,8% 99,4% 99,6% 99,4% 100% 99,7% 100% 99,9% 100% 99,6% 

3% / 3mm 100% 99,8% 100% 99,7% 100% 100% 100% 100% 100% 99,9% 

 

 Taulukko 2. VeriSoft-ohjelmasta luetut gammaindeksien arvot Varianin Edge-lineaarikiihdyttimen 

energioille isolle ja pienelle kohteelle. 

Varian Edge 

 6MV 6FFF 10MV 10FFF 

DD / DTA iso kohde pieni 

kohde 

iso kohde pieni 

kohde 

iso kohde pieni 

kohde 

iso kohde pieni 

kohde 

1% / 1mm 46,6% 53,8% 34,1% 46,1%  48,7% 53,4% 53,0% 48,0% 

1,5% / 1,5mm 74,4% 78,6% 59,6%  70,4%  78,1% 82,1% 82,9% 78,9% 

2% / 2mm 92,4% 93,1% 81,3% 89,6%  94,8%  95,6% 96,2% 94,4% 

2,5% / 2,5mm 97,4% 98,4% 92,3% 96,8% 98,3% 98,8% 98,9% 99,0% 

3% / 3mm 99,2% 99,2% 97,6%  98,6%  99,6% 99,3% 99,9% 99,4% 

 

Taulukko 3. VeriSoft-ohjelmasta luetut gammaindeksien arvot Varianin Halcyon-lineaarikiihdyttimen 

energioille isolle ja pienelle kohteelle. 

Varian Halcyon 

 6FFF 

DD / DTA iso kohde pieni kohde 

1% / 1mm 32,7% 75,5% 

1,5% / 1,5mm 49,4% 92,0% 

2% / 2mm 65,5% 97,9% 

2,5% / 2,5mm 80,5% 99,3% 

3% / 3mm 90,4% 99,9% 
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Taulukko 4. VeriSoft-ohjelmasta luetut gammaindeksien arvot Elektan Versa HD-lineaarikiihdyttimen 

energioille isolle ja pienelle kohteelle. 

Elekta Versa HD 

 6MV 6FFF 10MV 15MV 

DD / DTA iso kohde pieni 

kohde 

iso kohde pieni 

kohde 

iso kohde pieni kohde iso kohde pieni 

kohde 

1% / 1mm 80,7% 79,9% 70,5% 82,4% 64,2% 83,8% 79,2% 88,6% 

1,5% / 1,5mm 94,0% 94,6% 87,7% 95,6% 86,6% 95,6% 93,3% 96,8% 

2% / 2mm 99,1% 98,7% 96% 99,1% 94,8% 98,5% 98,2% 99,6% 

2,5% / 2,5mm 100% 99,6% 98,3% 99,8% 98,0% 99,6% 99,5% 99,9% 

3% / 3mm 100% 99,9% 99,3% 100% 99,4% 99,8% 99,9% 100% 
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10 Liite C. 

Taulukko 1. 10cm x 10cm-kenttään normitettujen Acuros XB -algoritmin versiolla 16 tehtyjen 

laskentojen (Dc) ja RUBY-fantomilla ja Semiflex TW31010 -ionisaatiokammiolla saatujen 

mittaustulosten (Dm) suhteet Varianin Truebeam-lineaarikiihdyttimelle. 

Varian Truebeam 

Kenttäkoko (cm) Kanturikulma (°) 6MV  

Dc/Dm 

6FFF  

Dc/Dm 

10MV 

Dc/Dm 

10FFF 

Dc/Dm 

15MV 

Dc/Dm 

10x10 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

10x10 315 1,000 0,999 0,997 1,000 0,995 

10x10 225 1,004 1,003 0,996 1,001 0,997 

2x2 0 0,987 0,988 0,971 0,981 0,975 

5x5 0 1,007 1,000 1,002 1,003 0,999 

20x20 0 1,004 0,997 0,997 0,999 1,000 

10x10, MLC: 2x2 0 0,966 0,972 0,958 0,981 0,968 

10x10, MLC: 5x5 0 1,003 0,999 1,002 1,005 1,000 

IMRT 270, 315, 0, 45, 90 1,005 0,990 0,994 0,999 1,001 

VMAT kaari 1,006 1,000 0,998 1,000 1,000 

SRS 0 0,980 0,979 0,965 0,987 0,985 

keskiarvo  0,996 

±0,0040 

0,993 

±0,0030 

0,989 

±0,0049 

0,996 

±0,0031 

0,993 

±0,0035 

 

Taulukko 2. 10cm x 10cm-kenttään normitettujen Acuros XB -algoritmin versiolla 16 tehtyjen 

laskentojen (Dc) ja RUBY-fantomilla ja Semiflex TW31010 -ionisaatiokammiolla saatujen 

mittaustulosten (Dm) suhteet Varianin Clinac iX -lineaarikiihdyttimelle. 

Varian Clinac iX 

Kenttäkoko (cm) Kanturikulma (°) 6MV  Dc/Dm 15MV  Dc/Dm 

10x10 0 1,000 1,000 

10x10 315 0,998 0,999 

10x10 225 0,999 0,999 

2x2 0 0,989 1,000 

5x5 0 1,010 1,009 

20x20 0 1,001 0,997 

10x10, MLC: 2x2 0 0,965 0,977 

10x10, MLC: 5x5 0 1,004 1,001 

IMRT 270, 315, 0, 45, 90 1,009 1,006 

SRS 0 0,971 0,999 

keskiarvo  0,995±0,0046 0,999±0,0029 
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Taulukko 3. 10cm x 10cm-kenttään normitettujen Acuros XB -algoritmin versiolla 16 tehtyjen 

laskentojen (Dc) ja RUBY-fantomilla ja Semiflex TW31010-ionisaatiokammiolla saatujen 

mittaustulosten (Dm) suhteet Varianin Edge-lineaarikiihdyttimelle. 

Varian Edge 

Kenttäkoko (cm) Kanturikulma (°) 6MV   

Dc/Dm 

6FFF  

Dc/Dm 

10MV 

Dc/Dm 

10FFF 

Dc/Dm 

10x10 0 1.000 1.000 1.000 1.000 

10x10 315 1.000 1.007 1.000 1.002 

10x10 225 1.001 1.002 0.997 1.000 

2x2 0 0.989 0.981 0.998 0.997 

5x5 0 1.004 0.998 1.002 1.002 

20x20 0 1.000 1.005 1.001 1.001 

10x10, MLC: 2x2 0 0.971 0.982 0.968 0.986 

10x10, MLC: 5x5 0 1.005 0.999 1.004 1.003 

IMRT 270, 315, 0, 45, 90 0.990 0.989 0.995 0.989 

VMAT kaari 0.999 0.996 1.000 1.000 

SRS 0 0.974 0.984 0.996 0.998 

keskiarvo  0.994 

±0.0035 

0.995 

±0.0028 

0.996 

±0.0030 

0.998 

±0.0017 

 

Taulukko 4. 10cm x 10cm-kenttään normitettujen Acuros XB -algoritmin versiolla 16 tehtyjen 

laskentojen (Dc) ja RUBY-fantomilla ja Semiflex TW31010-ionisaatiokammiolla saatujen 

mittaustulosten (Dm) suhteet Varianin Halcyon-lineaarikiihdyttimelle. 

Varian Halcyon  

Kenttäkoko (cm) Kanturikulma (°) 6FFF  Dc/Dm 

MLC: 10x10 0 1,000 

MLC: 10x10 315 1,005 

MLC: 10x10 225 1,016 

MLC: 2x2 0 1,002 

MLC: 6x6 0 1,004 

IMRT 270, 315, 0, 45, 90 0,999 

VMAT kaari 1,025 

SRS 0 0,985 

keskiarvo  1,005±0,0042 
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Taulukko 5. 10cm x 10cm-kenttään normitettujen Acuros XB -algoritmin versiolla 16 tehtyjen 

laskentojen (Dc) ja RUBY-fantomilla ja Semiflex TW31010-ionisaatiokammiolla saatujen 

mittaustulosten (Dm) suhteet Elektan Versa HD -lineaarikiihdyttimelle. 

Elekta Versa HD 

Kenttäkoko (cm) Kanturikulma (°) 6MV   
Dc/Dm 

6FFF  
Dc/Dm 

10MV 
Dc/Dm 

10FFF 
Dc/Dm 

15MV 
Dc/Dm 

10x10  0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

10x10 315 1,003 1,001 1,000 1,000 0,999 

10x10 225 1,015 1,014 1,013 1,005 1,009 

2x2 0 0,995 0,994 0,999 1,000 0,998 

5x5 0 1,001 1,000 0,999 1,000 1,000 

20x20 0 0,999 1,042 1,000 1,003 1,003 

10x10, MLC: 2x2 0 0,996 0,995 0,999 0,999 0,996 

10x10, MLC: 5x5 0 1,004 1,002 1,003 1,002 1,004 

IMRT 270, 315, 0, 45, 90 1,009  1,010  1,015 

VMAT kaari 1,004 1,015 1,013 1,013 1,012 

SRS 0 0,997 0,993 1,004 0,997 0,994 

keskiarvo  1,002 

±0,0018 

1,006 

±0,0047 

1,004 

±0,0017 

1,002 

±0,0014 

1,003 

±0,0020 
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11 Liite D. 

Taulukko 1. SRS MapCHECK -puolijohdeilmaisimella tehtyjen mittausten ja Acuros XB -mallilla 

tehdyn laskennan vertailun mukaiset gammaindeksit Varianin Truebeam-kiihdyttimen 

fotonienergioille. 

Varian Truebeam 

 DD / DTA DD / DTA DD / DTA DD / DTA DD / DTA 

 1% / 1mm 1,5% / 1,5mm 2% / 2mm 2,5% / 2,5mm 3% / 3mm 

 

6MV 

1x1 87,8% 100% 100% 100% 100% 

2x2 82,6% 93,6% 100% 100% 100% 

Arc 1,5 95,9% 100% 100% 100% 100% 

 

6FFF 

1x1 76,3% 100% 100% 100% 100% 

2x2 78,5% 93,5% 100% 100% 100% 

Arc 1,5 100% 100% 100% 100% 100% 

 

10MV 

1x1 82,0% 100% 100% 100% 100% 

2x2 52,9% 86,6% 100% 100% 100% 

Arc 1,5 87,3% 100% 100% 100% 100% 

 

10FFF 

1x1 78,3% 95,7% 97,8% 100 % 100% 

2x2 73,3% 87,9% 100% 100% 100% 

Arc 1,5 91,9% 100% 100% 100% 100% 

 

15MV 

1x1 45,5% 83,6% 96,4% 98,2% 98,2% 

2x2 38,2% 69,9% 93,5% 98,4% 100% 

Arc 1,5 81,4% 93,5% 98,9% 99,6% 100% 

 

Taulukko 2. SRS MapCHECK-puolijohdeilmaisimella tehtyjen mittausten ja Acuros XB -mallilla 

tehdyn laskennan vertailun mukaiset gammaindeksit Varianin Edge-kiihdyttimen fotonienergioille. 

Varian Edge 

 DD / DTA DD / DTA DD / DTA DD / DTA DD / DTA 

 1% / 1mm 1,5% / 1,5% 2% / 2mm 2,5% / 2,5mm 3% / 3mm 

 

6MV 

1x1 88,9% 94,4% 97,2% 100% 100% 

2x2 89,5% 100,0% 100% 100% 100% 

Arc 1,5 76,4% 95,5%  99,5% 100% 100% 

 

6FFF 

1x1 87,9% 97,0% 97,1% 100% 100% 

2x2 86,8% 100% 100% 100% 100% 

Arc 1,5 73,5% 94,0% 100% 100% 100% 

 

10MV 

1x1 90,2% 95,1% 95,1% 95,1% 100% 

2x2 61,7% 79,1% 84,3% 87,0% 89,6% 

Arc 1,5 89% 92,9% 95,3% 96,2% 96,7% 

 

10FFF 

1x1 85,4% 97,6% 100% 100% 100% 

2x2 67,9% 87,5% 92,0% 99,1% 100% 

Arc 1,5 83,3% 95,2% 96,7% 97,6% 98,1% 
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Taulukko 3. SRS MapCHECK-puolijohdeilmaisimella tehtyjen mittausten ja Acuros XB -mallilla 

tehdyn laskennan vertailun mukaiset gammaindeksit Varianin Halcyon-kiihdyttimen fotonienergioille. 

Varian Halcyon  

 DD / DTA DD / DTA DD / DTA DD / DTA DD / DTA 

 1% / 1mm 1,5% / 1,5mm 2% / 2mm 2,5% / 2,5mm 3% / 3mm 

 

6FFF 

1x1 96,7% 96,7% 100% 100% 100% 

2x2 97,1% 100% 100% 100% 100% 

Arc 1,5 99,6% 100% 100% 100% 100% 

 

Taulukko 4. SRS MapCHECK-puolijohdeilmaisimella tehtyjen mittausten ja Acuros XB -mallilla 

tehdyn laskennan vertailun mukaiset gammaindeksit Elektan Versa HD -kiihdyttimien käytössä oleville 

fotonienergioille. 

Elekta Versa HD 

 DD / DTA DD / DTA DD / DTA DD / DTA DD / DTA 

 1% / 1mm 1,5% / 1,5mm 2% / 2mm 2,5% / 2,5mm 3% / 3mm 

 

6MV 

1x1 79,1%  86,0%  90,2% 90,7% 95,1% 

2x2 83,9%  99,2%  100% 100% 100% 

Arc 1,5 83,7%  99,6%  100% 100% 100% 

 

10MV 

1x1 100% 100% 100% 100% 100% 

2x2 63,4% 74,8%  89,4% 98,4% 100% 

Arc 1,5 53,7%  91,3% 97,0% 98,7% 100% 

 

15MV 

1x1 79,1% 88,4% 93,0% 100% 100% 

2x2 52,5% 61,7% 65,8% 74,2% 79,5% 

Arc 1,5 35,2% 63,9% 90,2% 92,7% 94,4% 
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12 Liite E. 

Taulukko 1. Validointimittausten tulokset normitettuna kenttäkoon 10cm x 10cm kenttään Varianin 

Truebeam- ja Clinac iX -lineaarikiihdyttimille. 

 kenttäkoko (cm) kanturikulma 

(°) 

6 MV 6 FFF 10 MV 10 FFF 15 MV 

 

S1, Varian 

Truebeam 

10x10 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

IMRT  1,001 1,001 1,001 1,004  

VMAT  0,997 1,003 1,012 1,002  

10x10 225     0,999 

10x10, MLC2x2 0     0,966 

 

S2, Varian 

Truebeam 

10x10 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

IMRT  1,001 1,006 1,002 1,016  

VMAT  1,002 1,006 1,000 1,019  

10x10 225     0,996 

10x10, MLC2x2 0     0,967 

 

S3, Varian 

Clinac iX 

10x10 0 1,000    1,000 

IMRT  1,013     

VMAT       

10x10 225 1,008    0,999 

10x10, MLC2x2 0     0,976 

 

S14, Varian 

Truebeam 

10x10 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

IMRT  1,003 1,004 1,004 1,008  

VMAT  1,005 1,007 1,002 1,005  

10x10 225      

10x10, MLC2x2 0      

 

Taulukko 2. Validointimittausten tulokset normitettuna kenttäkoon 10cm x 10cm kenttään Varianin 

Halcyon-lineaarikiihdyttimille. 

 kenttäkoko (cm) kanturikulma 

(°) 

6 FFF 

S4, Varian 

Halcyon 

10x10 0 1,000 

IMRT  1,004 

VMAT  1,008 

S5, Varian 

Halcyon 

10x10 0 1,000 

IMRT  1,003 

VMAT  1,005 
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Taulukko 3. Validointimittausten tulokset normitettuna kenttäkoon 10cm x 10cm kenttään Elektan 

lineaarikiihdyttimille. 

 kenttäkoko (cm) kanturikulma 

(°) 

6 MV 10 MV 15 MV 

 

 

S6, Elekta 

Axesse 

10x10 0 1,000 1,000 1,000 

IMRT  1,003 1,004  

VMAT  1,002 1,008  

10x10 225   1,006 

10x10, MLC2x2 0   0,995 

 

 

S10, Elekta, 

Versa HD 

10x10 0 1,000 1,000 1,000 

IMRT  1,005 1,009  

VMAT  1,008 1,006  

10x10 225   1,009 

10x10, MLC2x2 0   0,994 

 

S11, Elekta 

Versa HD 

10x10 0 1,000 1,000 1,000 

IMRT  0,991 1,002  

VMAT  1,012 1,009  

10x10 225   1,006 

10x10, MLC2x2 0   0,996 

 

Taulukko 4. Validointimittausten tulokset normitettuna kenttäkoon 10cm x 10cm kenttään Varianin 

Edge-lineaarikiihdyttimille. 

 kenttäkoko (cm) kanturikulma 

(°) 

6 MV 6 FFF 10 MV 10 FFF 

S12, Varian 

Edge 

10x10 0 1,000 1,000 1,000 1,000 

IMRT  0,999 0,998 0,998 0,999 

VMAT  0,999 1,002 0,996 0,998 

S13, Varian 

Edge 

10x10 0 1,000 1,000 1,000 1,000 

IMRT  1,004 1,002 1,005 1,003 

VMAT  1,009 1,003 1,004 1,004 

 

Taulukko 5. Validointimittausten tulokset normitettuna kenttäkoon 10cm x 10cm kenttään Päijät-

Hämeen sädehoitoyksikön Varianin Truebeam ja Clinac iX-lineaarikiihdyttimille. 

 kenttäkoko (cm) kanturikulma (°) 6 MV 6 FFF 10 MV 18 MV 

Lahti S1, 

Varian 

Truebeam 

10x10 0 1,000 1,000 1,000  

IMRT  1,003 1,003 1,004  

VMAT  1,010 1,006 1,011  

5x5 225 1,023 1,023 1,014  

SRS  0,986 0,987   

Lahti S2, 

Varian    

Clinac iX 

10x10 0 1,000   1,000 

IMRT  1,001   1,000 

VMAT  1,013   1,007 

5x5 225 1,020   1,015 
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13 Liite F. 

Taulukko 1. Mittausten ja laskennan vertailun mukaiset gammaindeksit eri kenttäko’oille SRS 

MapCHECK- ja OCTAVIUS Detector 1000 SRS -mittalaitteille Varianin Edge-kiihdyttimen energian 

6 MV tasoittamattomalla säteilykentällä. 

Varian Edge 

 DD / DTA DD / DTA DD / DTA DD / DTA DD / DTA 

 1% / 1mm 1,5% / 1,5mm 2% / 2mm 2,5% / 2,5mm 3% / 3mm 

 

 

 

 

StereoPHAN, 

SRS 

MapCHECK, 

Energia: 6FFF 

MLC 1x1 (cm) 87,9% 97,0% 97,1%  100% 100,0% 

XY 2x2 (cm) 86,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

XY 5x5 (cm) 94,0% 99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 

Arc 1,5 (cm) 75,9%  95,5% 100,0% 100,0% 100,0% 

VMAT 1 83,0% 99,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

VMAT 2 99,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

VMAT 3 88,4% 98,7% 100,0% 100,0% 100,0% 

Cone 5mm 85,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Cone 17,5mm 97,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

OCTAVIUS 4D, 

OCTAVIUS 

Detector 1000 

SRS, 

Energia: 6FFF 

MLC 1x1 (cm) 45,1% 59,2% 67,5% 71,8% 75,2% 

XY 2x2 (cm) 76,6% 86,5% 92,2% 97,1% 99,7% 

XY 5x5 (cm) 74,8% 91,9% 99,8% 100% 100,0% 

Arc 1,5 (cm) 54,4% 91,8% 99,7% 100,0% 100,0% 

VMAT 1 84.7% 96,8% 99,4% 100,0% 100,0% 

VMAT 2 88,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

VMAT 3 89,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Cone 5mm 62,2% 94,6% 100% 100% 100,0% 

Cone 17,5mm 57,3% 78,3% 98,9% 100,0% 100,0% 
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