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Edukacijai skirtos spindulinio gydymo planavimo sistemos 

https://sites.google.com/site/planunc/public-downloads

https://e0404.github.io/matRad/

PLUNC: 

matRad:

https://sites.google.com/site/planunc/public-downloads
https://e0404.github.io/matRad/
https://sites.google.com/site/planunc/public-downloads
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matRad

matRad – tai programa skirta spindulinio gydymo planavimui, apšvitai naudojant

fotonus, protonus arba anglies jonus.
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kĄ?

• Susipažinsime su sąvokomis, kurios bus naudojamos arba bus netiesiogiai

susijusios su planavimu programa matRad.

• Pasiaiškinsime programoje matRad naudojamų mygtukų funkcijas.

• Pademonstruosime, kaip naudojantis programa matRad, suplanuoti galvos ir

kaklo gydymą pacientui.

• Atliksime kartu arba savarankiškai kepenų vėžio apšvitos fotonais spindulinio

gydymo planavimą programa matRad.

• Aptarsime gautus rezultatus.
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Ši nuotrauka, autorius: Nežinomas autorius, licencija: CC BY Ši nuotrauka, autorius: Nežinomas autorius, licencija: CC BY

sąvoKos?

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fonc.2019.01109/full
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://www.nature.com/articles/s41598-019-52262-x
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


sąvoKos?

• GTV sritis, tai naviko tūris matomas iš atitinkamų

vizualizavimo priemonių, pavyzdžiui, rentgeno

nuotraukų ir/ar KT.

• CTV sritis, tai GTV sritis su sritimi įvertinančia

galimas metastazavimo sritis, pavyzdžiui,

limfmazgius.

• PTV sritis, tai apšvitos sritis, planuojant spindulinį

gydymą švitinimo laukai parenkami taip, kad apimtų

visą PTV sritį.

• kritiniai organai (angl. organs at risk), tai struktūros,

kurios įprastai yra daug jautresnės spinduliuotei nei

kiti sveiki audiniai.

Švitinamos srities tūriai

INTERNATIONAL COMMISION ON RADIATION UNITS AND MEASUREMENTS (ICRU). Report 50: Prescribing, recording and reporting photon beam therapy. Maryland:

1994. and Report 62: Prescribing, recording and reporting photon beam therapy. Bathesda: 2001. ISBN 0-913394-61-0.
33
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sąvoKos?

Koronarinė, sagitalinė ir 

aksialinė plokštumos

https://www.ipfradiologyrounds.com/hrct-primer/image-

reconstruction/
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Planavimas matRad

https://www.researchgate.net/figure/Schematic-depiction-of-a-linear-accelerator-LINAC-used-in-External-Beam-Radiation_fig1_334378462

Programos matRad informaciniai langai bei įrenginio sukimosi ašys 
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Planavimas matRad

• Apšvitos rėžimas pagal apšvitos

rūšį (fotonus, protonus arba anglies

jonus).

• Frakcijų skaičius

• Izocentras

https://www.researchgate.net/figure/Schematic-depiction-of-a-linear-accelerator-LINAC-used-in-External-Beam-Radiation_fig1_334378462
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Daugialapis Kolimatorius

Šiuolaikiniuose įrenginiuose apšvitos

laukas formuojamas naudojant pirminį

kolimatorių (angl. primary collimator)

arba daugialapį kolimatorių (angl.

multi-leaf collimator).

https://makeagif.com/gif/the-160-mlc-multileaf-collimator-dTdOjU
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kAs?

Galvos ir kaklo navikų spindulinio gydymo metu yra

apšvitinami ir sveiki audiniai bei kritiniai organai,

tokie kaip stuburo smegenys, stemplė, smegenų

kamienas ir kt.

Todėl pagrindinė, tiek galvos ir kaklo navikų, tiek kitų

navikų, spindulinio gydymo planavimo užduotis yra

apsaugoti sveikus audinius bei kritinius organus,

neviršijant jiems leistino tolerancijos dozės lygio,

tačiau nesumažinant maksimalios paskirtosios dozės

navikui.

Kritiniai organai bei planuojamo taikinio tūrio sritis
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kiEk?

Organas Reakcija Dažnis, [%]
Dozės-tūrio

parametras

Dmax,

[Gy]

Dvidutinė,

[Gy]

Smegenys Simptominė nekrozė <3 <60 -

Smegenų kamienas
Nekrozė arba kaukolės

neuropatija

<5

<5

D100 < 54 Gy

D1-10cm3 ≤ 59 Gy

- -

Stuburo smegenys ≥2 laipsnio mielopatija <1 - 50 -

Optinis nervas & chiazma Optinė neuropatija <3 - <55 <50

Tinklainė Aklumas <1 - <50

Sraigė Klausos praradimas <15 - - ≤45

Paausinė liauka 4 laipsnio kserostomija <20 - - <20

Gerklos ≥2 laipsnio edema <20 V50<27% - <44

Stemplė

≥2 laipsnio ezofogitas

≥3 laipsnio ezofogitas

<30

≤10

V35<50%

V50<40%

V70<20%

V60<30%

<74

-

-

-

-

-

-

<34
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kaIp? Užduotis – galvos ir kaklo planavimo atvejis!

• Apšvitos protonais spindulinio gydymo planavimas galvos ir kaklo pacientui:

1 atvejis: naudojama apšvitos laukų geometrija (-45°, 0°, 45°).

2 atvejis: naudojama apšvitos laukų geometrija (90°, 180°, 270°).

3 atvejis: naudojamas rankinis izocentro keitimas (260, 220, 150).

• Gautų rezultatų analizė ir palyginimas.



41Ši nuotrauka, autorius: Nežinomas autorius, licencija: CC BY-NC-ND/ Carbon
ion machine

https://universityinnovation.org/images/2/26/Tour-gantry-treatment-
room.jpg

Fotonai ir protonai

Ši nuotrauka, autorius: Nežinomas autorius,
licencija: CC BY-SA

U. LINZ, Physical and Biological Rationale for Using Ions in Therapy, Radiother. Oncol. 95, 3–22
(2010).

https://renovatingyourmind.com/2014/08/28/pancreatic-cancer-treatment-with-carbon-ion-therapy-opens-a-new-road-to-survival/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://physics.stackexchange.com/questions/174588/understanding-percentage-dose-depth-curves
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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kaIp? Užduotis – galvos ir kaklo planavimo atvejis!

• Apšvitos protonais spindulinio gydymo planavimas galvos ir kaklo pacientui:

1 atvejis: naudojama apšvitos laukų geometrija (-45°, 0°, 45°).
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kaIp? Užduotis – galvos ir kaklo planavimo atvejis!

• Apšvitos protonais spindulinio gydymo planavimas galvos ir kaklo

pacientui:

2 atvejis: naudojama apšvitos laukų geometrija (90°, 180°, 270°).
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kaIp? Užduotis – galvos ir kaklo planavimo atvejis!

• Apšvitos protonais spindulinio gydymo planavimas galvos ir kaklo pacientui:

3 atvejis: naudojamas rankinis izocentro keitimas (260, 220, 150).
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kiEk ir koDėl? Aptarimas

1 atvejis 2 atvejis 3 atvejis



46



47

uždUotis

Kepenų vėžio, apšvitos fotonais spindulinio gydymo planavimas, pacientui.
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uždUotis

• Kepenų vėžio apšvitos fotonais spindulinio gydymo planavimas pacientui:

1 atvejis: naudojama apšvitos laukų geometrija, pvz., 75°, 0°, 300°, 210° ir
145°.

2 atvejis: naudojama apšvitos laukų geometrija, pvz., 0°, 315°, 270°, 225° ir
180°.

3 ir 4 atvejai: naudojama, apšvitos protonai ir anglies jonais, laukų
geometrija, pvz., 0°, 270° ir 180°.
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uždUotis

• Kepenų vėžio apšvitos fotonais spindulinio gydymo planavimas pacientui:

1 atvejis: naudojama apšvitos laukų geometrija, pvz., 75°, 0°, 300°, 210° ir
145°.
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uždUotis

• Kepenų vėžio apšvitos fotonais spindulinio gydymo planavimas pacientui:

2 atvejis: naudojama apšvitos laukų geometrija, pvz., 0°, 315°, 270°, 225° ir
180°.
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uždUotis
2 atvejis1 atvejis
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Dėkoju!

Medicinos fizikė dr. Jurgita Laurikaitienė 

jurgita.laurikaitiene@ktu.lt

jurgita@medicinosfizika.lt
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