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PTC Praha
• Cyklotron Proteus 235, 

maximální energie 233 MeV, na 
výstupu v ozařovně 226 MeV, 
tj. dosah 32 g/cm2
• 4 ozařovny-1 s pevným 

svazkem, 3 otočné gantry
• Energie používané v klinickém 

módu v rozsahu 100-226MeV



Pencil beam scanning
• Na všech ozařovnách 

svazek v módu pencil 
beam scanning (PBS)
• Velikost pole max. 

30x40 cm2

• Dosah 7,5-32 g/cm2, 
pro menší hloubky 
používán range shifter
• Ozařování po vrstvách 

(s danou energií), bod 
po bodu



Plánovací systémy

• Původně k dispozici XiO (Elekta), nyní postupný přechod 
k RayStationu (RaySearch Laboratories), v současné 
době používány oba
• Dokončena přejímací zkouška pro ozařovny 1 (fixed 

beam) a 4 (gantry)
• Plánovací systém RayStation – verze 9, momentální 

přechod k verzi 11
• Probíhá přejímací zkouška pro ozařovnu 3 (a současně 

příprava pro low range svazek s energií 70 MeV)
• Verifikační systém Mosaiq



XiO vs. RayStation



TPS RayStation

• Využíváme MC engine, s výhledem využívání GPU
• PB algoritmus není vhodný pro plány s range shifterem 

(nepoužíváme)
• Možnosti pro pokročilé konturování (OaR)
• Možnosti pro automatické plánování (pomocí skriptů)
• Možnost využití deformabilní registrace obrazu
• Systém možno využít i pro fotonové svazky, včetně 

Cyberknife a tomoterapie



TPS RayStation-nabírání dat
• Hloubkovky-v celém rozsahu energií po 5 MeV, ve 

fantomu (OmniProAccept), normalizace 100% do 
maxima, následně ruční úprava odchýlených bodů 
(skript)
• Spoty-v celém rozsahu energií, centrální single spot

- geometrie – v izocentru, -10 cm, -20 cm, +10 cm, 
+20 cm, (+40 cm – těsně u výstupu z nozzlu), úprava 

a centrování profilů spotů (skript)
- 2D scintilační detektor Lynx

• Dávka – ve vodním fantomu pro celý rozsah energií po 
5MeV, měřeno ve 2 cm PPC05



TPS RayStation-vytvoření modelu-hloubkovky



TPS RayStation-vytvoření modelu-spoty



TPS RayStation-vytvoření modelu-dávka



TPS RayStation-přejímací zkouška (PZ)

• Příklad PZ 

• Anatomická reprezentace pacienta - akvizice, geometrická 
přesnost, orientace a další parametry používaných CT (stupně 
šedi), 2D a 3D zobrazení, souřadný systém
• Zobrazení svazků pro externí RT-popisky, souřadné systémy, 

izocentra

• Dozimetrické ověření svazků pro ext. RT-kostky 5x5 a 10x10 s RS, 
bez RS

• End-to-end test pacientského plánu



TPS RayStation-PZ



TPS RayStation-PZ



TPS RayStation-PZ



TPS RayStation

• Výhody
• Rychlý výpočet →v budoucnu využití GPU a možnost se 

věnovat např. Robustní optimalizaci
• Mnoho moderních vychytávek usnadňujících 

plánování/konturování

• Nevýhody
• PB algoritmus není použitelný pro pole s RS



DĚKUJI VÁM 
ZA POZORNOST
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