
Praktyczne planowanie leczenia za pomocą matRad 

 
1. Ćwiczenie - Pierwsze kroki na fantomie TG119 - fotony vs. protony vs. jony węgla 

1. Załaduj fantom TG119 za pomocą przycisku Load * .mat (TG119.mat) 

2. Ustaw modalność promieniowania na Fotony i zdefiniuj jeden kąt wiązki (gantry angle) 

3. Przycisk obliczania dawki wyzwalającej („Calc. Influence Mx“) 

4. Rozpocznij optymalizację odwrotną, klikając („Optimize“) i przeanalizuj wynikowy rozkład 

dawki. 

5. Zapisz wynik optymalizacji za pomocą („Save to GUI“).  Następnie pokaż DVH według 

(„Show DVH / QI”). 

6. Zmień modalność promieniowania na: Proton i pozostaw niezmienione kąty wiązki 

7. Powtórz kroki 3-5 i porównaj rozkłady dawek na podstawie fotonów i protonów. 

8. Spróbuj zdefiniować lepszy plan leczenia fotonem, definiując więcej kątów wiązki (np. 

Odstęp odległości kąta wiązki [0, 72, 144, 216, 288]). 

9. Powtarzaj kroki 3-5, aż rozkład dawki zostanie uznany za satysfakcjonujący i porównaj 

wyniki. 

10. Zmień cel optymalizacji, aby poprawić plan leczenia fotonem. 

 

Użyj tabeli („Objectives &constraints“)  i dodaj na przykład twarde ograniczenie (np. Maksymalna 

dawka dla struktury rdzenia lub minimalna dawka dla zewnętrznej struktury celu). 

 

1. Powtórz kroki 3-5 i porównaj wyniki. 

2. Opcjonalnie: Zwiększ parametr bocznej szerokości Bixela do np. 20 mm i powtórz kroki 3-5 

 

2. Ćwiczenie - plan leczenia jonem węgla u pacjenta z wątrobą 

1. Załaduj skrzynkę pacjenta z wątrobą za pomocą przycisku Load * .mat (LIVER.mat) 

2. Na podstawie doświadczeń z pierwszego ćwiczenia określ własny plan leczenia fotonem o ok. 

4-5 kierunków wiązki, a także własny plan leczenia protonowego za pomocą jednej wiązki np. 

315 °. (Wskazówka: użyj „visualize plan / beams”, aby uruchomić wizualizację kąta wiązki). 

3. Przeanalizuj różnice w zoptymalizowanych planach leczenia. Nie zapomnij zapisać „Zapisz w 

GUI”. 

4. Utwórz leczenie jonami węgla z dokładnie tymi samymi ustawieniami, jakie zastosowano w 

planie leczenia protonem - jaką różnicę można teraz zaobserwować? (czas obliczania / rozkład 

dawki / dawka biologiczna i fizyczna). 

 

Trzecie ćwiczenie - niepewność planowania leczenia 

1. Załaduj główny przypadek pacjenta (HEAD_AND_NECK orALDERSON.mat) 

2. Dodaj trzy własne kąty wiązki protonów. 

3. Oblicz i zoptymalizuj dawkę („Oblicz. Wpływ Mx” i „Optymalizuj”). Przeanalizuj wynik (dawka i 

DVH) i zapisz go (“Save to GUI“). 

4. Symuluj błąd pozycjonowania pacjenta: Usuń zaczep przy polu wyboru automatycznego 

izocentrowania i zdefiniuj nowe izocentrum, wprowadzając w ten sposób przesunięcie. 

5. Ponownie obliczyć dawkę na podstawie wcześniej zoptymalizowanych intensywności wiązki ołówka, 

klikając przycisk („Recalc“). Nie przeprowadzaj nowej optymalizacji. 

6. Przeanalizuj i porównaj uzyskany rozkład dawki. Co się zmieniło ? 


