
Χειροκίνητος προγραμματισμός θεραπείας με matRad 
 

1η Ασκηση - Πρώτα βήματα στα φαντάσματα TG119 – φωτόνια έναντι πρωτονίων εναντίον 

ιόντων άνθρακα 

1. Τοποθετήστε το phantom TG119 μέσω του πλήκτρου Load * .mat (TG119.mat) 

2. Ρυθμίστε τη μοριακή ακτινοβολία στα Φωτοκύτταρα και ορίστε μία γωνία δέσμης (γωνία 

γερανού) 

3. Υπολογισμός δόσης ενεργοποίησης ("Calc Influence Mx") 

4. Ξεκινήστε την αντίστροφη βελτιστοποίηση κάνοντας κλικ στο ("Βελτιστοποίηση") και 

αναλύστε την προκύπτουσα κατανομή της δόσης. 

5. Αποθηκεύστε το αποτέλεσμα βελτιστοποίησης μέσω του "Save to GUI". Στη συνέχεια, 

εμφανίστε το DVH από ("Εμφάνιση DVH / QI"). 

6. Αλλάξτε τη μοριακή ακτινοβολία σε: Πρωτόνια και αφήστε τις γωνίες δέσμης αμετάβλητες 

7. Επαναλάβετε τα βήματα 3-5 και συγκρίνετε τις κατανομές της δόσης με βάση φωτόνια και 

πρωτόνια. 

8. Προσπαθήστε να ορίσετε ένα καλύτερο σχέδιο θεραπείας φωτονίων, ορίζοντας περισσότερες 

γωνίες δέσμης (π.χ. απόσταση μεταξύ των γωνιών δέσμης [0, 72, 144, 216, 288]). 

9. Επαναλάβετε τα βήματα 3-5 έως ότου η διανομή της δόσης κριθεί ικανοποιητική και 

συγκρίνετε τα αποτελέσματα. 

10. Αλλαγή στόχου βελτιστοποίησης για τη βελτίωση του σχεδίου επεξεργασίας φωτονίων. 

 

Χρησιμοποιήστε τον Πίνακα "Στόχοι και περιορισμοί" και προσθέστε για παράδειγμα έναν σκληρό 

περιορισμό (π.χ. μέγιστη δόση για τη δομή του πυρήνα ή ελάχιστη δόση για την εξωτερική δομή 

στόχου). 

 

1. Επαναλάβετε τα βήματα 3-5 και συγκρίνετε τα αποτελέσματα. 

2. Προαιρετικά: Αύξηση της πλευρικής παράμετρος πλάτους Bixel σε π.χ. 20 χιλιοστά και 

επαναλαμβανόμενα βήματα 3-5 

 

2η άσκηση - Σχέδιο θεραπείας ιόντων άνθρακα για έναν ασθενή με ήπαρ 

1. Τοποθετήστε την θήκη ασθενούς του ήπατος μέσω του πλήκτρου Load * .mat (LIVER.mat) 

2. Με βάση τις εμπειρίες σας από την άσκηση ένα, ορίστε το δικό σας σχέδιο θεραπείας 

φωτονίων με περίπου. 4-5 κατευθύνσεις ακτίνων καθώς και το δικό σας σχέδιο επεξεργασίας 

πρωτονίων με μία δέσμη από π.χ. 315 °. (Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε το "οπτικοποιήστε 

σχέδιο / δοκάρια" για να ενεργοποιήσετε την απεικόνιση γωνίας δέσμης). 

3. Αναλύστε τις διαφορές των βελτιστοποιημένων σχεδίων θεραπείας. Μην ξεχάσετε να 

αποθηκεύσετε "Αποθήκευση σε GUI". 

4. Δημιουργήστε μια επεξεργασία ιόντων άνθρακα με ακριβώς τις ίδιες ρυθμίσεις που 

χρησιμοποιούνται για το σχέδιο θεραπείας με πρωτόνια - Ποια διαφορά μπορεί να 

παρατηρηθεί τώρα; (υπολογισμός χρόνου / κατανομής δόσης / βιολογικής και φυσικής 

δόσης). 

3η Άσκηση - Αβεβαιότητες σχεδιασμού θεραπείας 

1. Τοποθετήστε μια θήκη ασθενούς κεφαλής (HEAD_AND_NECK ήALDERSON.mat) 

2. Προσθέστε μόνο τρεις γωνίες δέσμης πρωτονίων. 

3. Υπολογίστε και βελτιστοποιήστε τη δόση ("Calc Influence Mx" & "Optimize"). Αναλύστε το 

αποτέλεσμα (δόση & DVH) και αποθηκεύστε το ("Αποθήκευση στο GUI"). 



4. Προσομοίωση σφάλματος εντοπισμού θέσης ασθενούς: Αφαιρέστε το άγκιστρο στο πλαίσιο 

ελέγχου auto iso-center και ορίστε ένα νέο iso-κέντρο, εισάγοντας έτσι μια μετατόπιση. 

5. Εκ νέου υπολογίστε τη δόση με βάση τις προηγουμένως βελτιστοποιημένες εντάσεις δέσμης 

μολυβιών κάνοντας κλικ στο κουμπί ("Recalc"). Μην πραγματοποιήσετε νέα βελτιστοποίηση. 

6. Αναλύστε και συγκρίνετε την προκύπτουσα κατανομή της δόσης. Τι άλλαξε; 


