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• TTTTöööörtrtrtrtééééneti bevezetneti bevezetneti bevezetneti bevezetı

• GyorsGyorsGyorsGyorsííííttttóóóós diagnosztikas diagnosztikas diagnosztikas diagnosztika

• HagyomHagyomHagyomHagyomáááányos sugnyos sugnyos sugnyos sugáááárterrterrterrteráááápiapiapiapia

• HadronHadronHadronHadron----terterterteráááápiapiapiapia

• JJJJöööövvvvıkkkkéééépppp
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A kezdetA kezdet

•• 1895 november: R1895 november: R ööntgensugntgensug áárzrzááss

Wilhelm Conrad  Wilhelm Conrad  
RRööntgen ntgen 

•• 1895 december: az els1895 december: az els ıı áátviltvil áággííttááss
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Henri Becquerel    Henri Becquerel    
(1852(1852--1908)1908)  

1896:1896:

TermTerm éészetes szetes 
rraadioaktivitdioaktivit ááss

MariaMaria
SkSkłłodowska Curieodowska Curie

(1867 (1867 –– 1934)1934)  

1898: R1898: Ráádiumdium

Marie Curie 

dolgozata 1904-ben:

α, β, γ mágneses
térben

Mintegy szMintegy sz ááz z ééveve Pierre CuriePierre Curie
(1859 (1859 –– 1906)1906)  

A modern fizika és az orvosi fizika kezdete
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1908: az els1908: az els ıı kkíísséérlet brlet b ıırrrr áák k 
sugsug áárzrzáásos kezelsos kezel éésséére re 

FranciaorszFranciaorsz áágban  gban  
((““ CuriethCurieth éérapierapie ”” ))  

Alapelv:Alapelv:
A tumor helyi A tumor helyi 

kezelkezeléésese

ElsEls ıı alkalmazalkalmaz áások a rsok a r áák kezelk kezel éésséébenben
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M. S. Livingston  M. S. Livingston  éés  E. Lawrences  E. Lawrence
a 25a 25--inches ciklotronnalinches ciklotronnal

Fermi  GeigerFermi  Geiger --MMüüller szller sz áámlml áállóójaja
RRóómmáábanban

……a fizika fizik áában ban ééss

•• Orvosi diagnosztikOrvosi diagnosztik áábanban

••SugSugáárzrzáásos rsos r áákkezelkkezel éésbensben

hháárom alapvetrom alapvet ıı eszkeszk ööznek znek 
kkööszszöönhetnhet ııen:en:

•• RRéészecskegyorsszecskegyors ííttóókk

•• RRéészecskedetektorokszecskedetektorok

•• SzSzáámmííttóóggéépekpek

Hatalmas elHatalmas el ıırelrel ééppéés...s...
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Ernest Lawrence  Ernest Lawrence  
(1901 (1901 –– 1958)1958)

FelgyorsFelgyors íított atommag tott atommag 
spirspir áális plis p áálylyáájaja

Modern ciklotronModern ciklotron MMáásolat lsolat l ááthatthat óó a CERN a CERN 
Microcosm kiMicrocosm ki áállll ííttáássáánn

1930: a ciklotron l1930: a ciklotron l éétrehoztrehoz áásasa
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A LawrenceA Lawrence --ff iivvéérekrek

�� John Lawrence, Ernest John Lawrence, Ernest 
ff iivvéére, orvos voltre, orvos volt

�� Mindketten BerkeleyMindketten Berkeley --
ben dolgoztakben dolgoztak

�� MestersMesters ééges izotges izot óóp p 
elsels ıı alkalmazalkalmaz áása sa 
orvosi diagnosztikorvosi diagnosztik áá--
banban

�� A nukleA nukle ááris medicina ris medicina 
kezdetekezdete

Az interdiszciplinAz interdiszciplin ááris ris 
kköörnyezet segrnyezet seg ííti az ti az 

innovinnov áácici óót!t!

John H. Lawrence hasznJohn H. Lawrence haszn áált lt 
elelııszszöör  mestersr  mesters éégesen elgesen el ıı--
áállll íított radioakttott radioakt íív v 3232PP--t a t a 
leukleuk éémia termia ter áápipi áájjáában (1936)ban (1936)
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A neutron felfedezA neutron felfedez éésese

19321932
((ééppen 80 ppen 80 ééve)ve)

James ChadwickJames Chadwick

(1891 (1891 –– 1974)1974)  

Ernest RutherfordErnest Rutherford

tantan íítvtváányanya
Neutronokkal maNeutronokkal ma

-- IIzotzotóópokat pokat áállll íítanak eltanak el ıı orvosiorvosi
diagnosztikdiagnosztik áára ra éés ters ter áápipi áárara

-- GyGyóógygy íítanak tanak egyesegyes rráákfajtkfajt áákatkat

Az atomokban
elektronok keringenek

az atommag
körül,

…amely
protonokból ...és neutronokból áll
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L. AlvarezL. Alvarez

1946 1946 –– DriftcsDriftcs ööves ves 
linaclinac

200 MHz

λ= 1.5 m

LineLine ááris gyorsris gyors ííttóó (linac)(linac)   

100 MeV100 MeV--es linac  a es linac  a 
CERN MikrokozmoszCERN Mikrokozmosz --

kiki áállll ííttáássáánn

RRáádiofrekvencidiofrekvenci áás lins lin eeááris gyorsris gyors ííttóó
protonok protonok éés ionok gyorss ionok gyors ííttáássáárara
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1939: A klisztron feltal1939: A klisztron feltal áálláásasa

Sigurd VarianSigurd Varian

Russell VarianRussell Varian

1947 1947 
elsels ıı elektronelektron --linaclinac

4.5 MeV  and  3 GHz4.5 MeV  and  3 GHz

William W. HansenWilliam W. Hansen

~ 1 m~ 1 m

A kA k óórhrháázak hagyomzak hagyom áányos nyos 
sugsug áárterrter áápipi áája ma is elektronja ma is elektron --

linacot hasznlinacot haszn ááll

A lineA line ááris elektronris elektron --gyorsgyors ííttóó
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1952: BNL (USA) 1952: BNL (USA) ““ ererııs fs f óókuszkusz áálláásisi ””
mmóódszeredszere a CERN Protona CERN Proton --

SzinkrotronSzinkrotron áában (PS)ban (PS)   

LargeLarge
HadronHadron
ColliderCollider

(7+7) TeV(7+7) TeV

A  PS  1959A  PS  1959--benben

8.5 km8.5 km

CERN: linacCERN: linac --ok ok éés ers er ııs fs f óókuszkusz áálláássúú szinkrotronokszinkrotronok
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A vilA vil áág mg m őőkkööddıı gyorsgyors ííttóóii

> 17500> 17500
TOTALTOTAL

>7000Ion implanterek, felületkezelésre szolgálók

~1500Ipari alkalmazású gyorsítók

~1000Kutatógyorsítók orvosi kutatásokra

>100>100

~200~200

> 7500> 7500

SzinkrotronsugSzinkrotronsug áárzrzóó

Radioizotdioizot óópok kpok k éészszííttéése orvosi cse orvosi c éélralra

SugSugáárterrter áápipi áás gyorss gyors ííttóó

~120Nagyenergiás (E >1GeV)  

HASZNHASZNÁÁLATBAN LATBAN 
(*)(*)  

GYORSGYORSÍÍTTÓÓTTÍÍPUSPUS

(*) W. Maciszewski and W. Scharf: Int. J. of Radiat ion Oncology, 2004

90009000

•• A fele orvosi alkalmazA fele orvosi alkalmaz áásokat szolgsokat szolg áál l 
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RRéészecskedetektorokszecskedetektorok

�� A rA r éészecskefizikusok "szeme"szecskefizikusok "szeme"

�� ImpresszImpressz íív fejlv fejl ııddéés az uts az ut óóbbi nbbi n ééhháány ny éévtizedbenvtizedben
–– Geiger Geiger --MMüüller szller sz áámlmláállóó →→ ATLAS ATLAS éés  CMS !s  CMS !

�� LLéétfontosstfontoss áággúú sok orvosi alkalmazsok orvosi alkalmaz áásbansban
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•• ElkElk éészszüült 1968lt 1968 --ban ban 
•• EElindlind íította a tiszttotta a tiszt áán elektronikus rn elektronikus r éészecskeszecske --éészlelszlel ééstst
•• A biolA biol óógiai kutatgiai kutat áások sok is is alkalmazzalkalmazz áák k 
•• NNemsokemsok áára helyettesra helyettes íítheti a rtheti a r aadiobioldiobiol óógigi áát. t. 
•• A megnA megn öövekedettvekedett adatradatr öögzgzííttéési sebesssi sebess éég gyorsabbg gyorsabb kkéépalkotpalkot áást st 

(azaz kisebb sug(azaz kisebb sug áárterhelrterhel éést) st) éés s gyorsabbgyorsabb diagnosztikdiagnosztik áát t jelenjelen tt. . 

Georges CharpakGeorges Charpak
(1924(1924--2010)2010),,

CERNCERN--i fizikus 1959 i fizikus 1959 óóta,ta,
NobelNobel --ddííj:  1992j:  1992

PPéélda: sokszlda: soksz áálas proporcionlas proporcion áális szlis sz áámlml áállóó..
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Orvosdiagnosztikai alkalmazOrvosdiagnosztikai alkalmaz áásoksok
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A diagnosztika lA diagnosztika l éényeges!nyeges!

Computer Tomography (CT)Computer Tomography (CT)   

•• Az elektronsAz elektronsőőrrőősséég mg méérréésese

•• MorfolMorfolóógiai (alaktan) informgiai (alaktan) informáácicióó

Röntgen-csı

Detektor-sor

körbe forog
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MMáágneses gneses atommagatommag rezonancia (NMR)rezonancia (NMR)   

19381938--1945:1945:
Felix Bloch  Felix Bloch  éés Edward Purcell s Edward Purcell 

kidolgozza az NMRkidolgozza az NMR --tt

1954: Felix Bloch lett1954: Felix Bloch lett

a CERN elsa CERN els ıı ffııigazgatigazgat óójaja

Az atommagok kAz atommagok k éét fontos tulajdonst fontos tulajdons áága: ga: 
•• PerdPerdüület  (protonokra        )let  (protonokra        )
•• MMáágneses momentumgneses momentum

(nemcsak protonokkal lehet !)(nemcsak protonokkal lehet !)

h
2
1
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Az MRIAz MRI--szkennerszkenner

PPééldldáául: koponya rul: koponya r éétegfelvtegfelv éételektelek
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SPECT = Single Photon Emission  SPECT = Single Photon Emission  
Computer TomographyComputer Tomography

MMőőkkööddéésese: : 
•• a testbe gammaa testbe gamma --bomlboml óó radioaktradioakt íív v 

izotizot óópot pot visznek be, bizonyos visznek be, bizonyos 
vegyvegy üülethez klethez k öötve. tve. 

•• ahol a vegyahol a vegy üület feldlet feld úúsul, onnan sul, onnan 
indulnak ki a gammaindulnak ki a gamma --sugarak. sugarak. 

•• A testbA testb ııl kijl kij öövvıı gammagamma --sugarakkal sugarakkal 
alkotunk kalkotunk k éépetpet

•• A A radioaktradioakt íív izotv izot óópotpot tartalmaztartalmaz óó
molekulmolekul áákk eloszleloszl áássáának nak 
((ssőőrrőőssééggééneknek )) mméérréésese

•• MorfolMorfol óógia gia éés/vagy s/vagy 
metabolizmusmetabolizmus informinform áácici óó

Sztatikus              DinamikusSztatikus              Dinamikus
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A gammaA gamma --sugarakkal valsugarakkal val óó kkéépalkotpalkot ááshoz shoz 
nincsenek nincsenek „„ lencslencs éékk”” , ez, ezéért specirt speci áális kollimlis kollim áá--
torokat haszntorokat haszn áálnaklnak

SPECTSPECT
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PozitronPozitron --EmissziEmisszi óós Tomogrs Tomogr ááfiafia (PET)(PET)  
•• 1818FF--al jelzett FDG a  leggyakoribb al jelzett FDG a  leggyakoribb 

anyag (felezanyag (felez éési idsi id ıı 110 perc)110 perc)   

•• A A 1818F eloszlF eloszl áássáának mnak m éérréése 180se 180--
fokban kibocsfokban kibocs áátott fotonokkal tott fotonokkal 

•• InformInform áácici óó: metabolizmus: metabolizmus

CiklotronCiklotronPETPET--tomogrtomogr ááff

PETPET--kkéépp

Gamma Gamma --detektorok (Pl. detektorok (Pl. 
BGO kristBGO krist áályoklyok ))  

ProtonokProtonok

~15 MeV, ~50 ~15 MeV, ~50 µµµµµµµµAA
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Hogyan mHogyan m őőkköödik?dik?
�� HH22

1818OO vizet bombvizet bomb áázunk protonnalzunk protonnal 1818FF
keltkelt éésséére (p,n) reakcire (p,n) reakci óó

�� FluoroFluoro --DeoxyDeoxy --DD--Glucose (FDG) szintGlucose (FDG) szint éézisezise

Glucose FDG

�� FDGFDG--t a kt a k óórhrháázba szzba sz áállll íítjtj áákk

�� FDG FDG --t beadjt beadj áák a betegnekk a betegnek

�� FDG csapdFDG csapd áába esik a sejtekben, amelyek metabolizba esik a sejtekben, amelyek metaboliz áálni prlni pr óóbbááljlj áák.k.

�� A koncentrA koncentr áácici óója a glja a gl üükkóózz--metabolizmus sebessmetabolizmus sebess ééggéével arvel ar áányosnyos

�� A tumorok glA tumorok gl üükkóózz--metabolizmusa igen aktmetabolizmusa igen akt íív,  v,  ““ forrforr óó foltokfoltok ”” a PETa PET--
kkéépekenpeken ..
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MetabolizmusMetabolizmus --mméérréés PETs PET--teltel

� A kokainfügg ı agya passzívabb
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ÚÚj diagnosztikaj diagnosztika : CT/PET: CT/PET

morfolmorfol óógia     metabolizmusgia     metabolizmus

David TownsendDavid Townsend

CERN: 1970CERN: 1970--7878

ééss

Ronald NuttRonald Nutt

(CTS (CTS –– CTI)CTI)  
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AlkalmazAlkalmaz áás sugs sug áárzrzáásos rsos r áákkezelkkezel éésbensben
(sug(sug áárterrter áápia)pia)
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MMóódszerekdszerek
�� BrachiterBrachiter áápiapia : Sug: Sug áárforrrforr áás elhelyezs elhelyez éése a testbense a testben
�� RadioRadio --immunoterimmunoter áápiapia : Az izot: Az izot óópot szelektpot szelekt íív vektorv vektor

hordozzahordozza
�� TeleterTeleter áápiapia : Tumor bomb: Tumor bomb áázzáása ksa k üülsls ıı forrforr áássúú sugsug áárzrzáássalssal

70...150 t70...150 t70...150 t70...150 t70...150 t70...150 t70...150 t70...150 tőő bevitelebevitelebevitelebevitelebevitelebevitelebevitelebevitele

RadioaktRadioaktRadioaktRadioaktRadioaktRadioaktRadioaktRadioaktíííííííívvvvvvvv
ttttttttőőkkkkkkkk

bevitelbevitelbevitelbevitelbevitelbevitelbevitelbevitel
elelelelelelelelııtttttttttttttttt
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RadioaktivitRadioaktivit áás a rs a r áák kezelk kezel éésséébenben
ccéélzott radiolzott radio --immunoterimmunoter áápiapia

αα rréészecskszecsk éék Bizmutk Bizmut --213213--bbóól l leukleuk éémimi áárara

ββ rréészecskszecsk éék Yttriumk Yttrium --9090--bbııll glioblastomglioblastom áárara
(agytumor(agytumor --fajta)fajta)   

teleterteleter áápiapia

gamma  Cobaltgamma  Cobalt --6060--bbóóll mméély tumorraly tumorra

CobaltCobalt --6060

(~1  MeV(~1  MeV--es gammes gamm áák) k) 
6060Co elCo el ııáállll ííttáása: sa: 
atomreaktorbanatomreaktorban

lasslass úú neutronokkalneutronokkal
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•• ElektronElektron --linac kelt rlinac kelt r ööntgenntgen --sugsug áárzrzáást st 

•• 20'000 p20'000 pááciens/ciens/ éév/10 milliv/10 milli óó lakoslakos

ee-- + target + target →→→→→→→→ XX

Elektron-linac
3 GHz

6-20 MeV
[1000 x 

Röntgen]

targettarget

TeleterTeleter áápia rpia r ööntgensugntgensug áárralrral
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ElektronElektron --linac orvosi clinac orvosi c éélralra
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A A rrööntgenterntgenter áápia problpia probl éémmáájaja

  

Photons Protons

Röntgennyaláb

Célterület

•• Az Az Az Az Az Az Az Az éééééééép sejteketp sejteketp sejteketp sejteketp sejteketp sejteketp sejteketp sejteket
is roncsoljais roncsoljais roncsoljais roncsoljais roncsoljais roncsoljais roncsoljais roncsolja

•• Nem szelektNem szelektNem szelektNem szelektNem szelektNem szelektNem szelektNem szelektíííííííívvvvvvvv

DDóózisszintzisszint
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A rA r ööntgenterntgenter áápia problpia probl éémmáájaja

MegoldMegold áás:s:

•• Sok keresztezett nyalSok keresztezett nyal áább

•• Intensity Modulation Intensity Modulation 
Radiation Therapy (IMRT)Radiation Therapy (IMRT)   

Az egAz egéészsszs ééges szges sz öövetbe vitt dvetbe vitt d óózis limitzis limit áál!l!

FFııleg a kleg a k öözeli szervek veszzeli szervek vesz éélybenlyben

(OAR: Organs At Risk)(OAR: Organs At Risk)   

9 k9 küüllöönbnböözzıı fotonnyalfotonnyal áább
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IntenzitIntenzit ááss--modulmodul áált suglt sug áárterrter áápia (IMRT)pia (IMRT)   

•• TTööbbrbbr éétegtegőő

kollimkollim áátor, amely tor, amely 
mozog mozog 
besugbesug áárzrzáás alatts alatt

PTV

OR

33--fields IMRTfields IMRT

Prescription Dose 

PTV

OR

PTVPTV

OROR

33--fields IMRTfields IMRT

Prescription Dose 

•• KonkKonk ááv dv d óózistzist éérfogat is elrfogat is el éérhetrhet ıı

•• IdIdııigigéényes (bizonyos esetekben hasznnyes (bizonyos esetekben haszn ááljlj áák)k)  
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LineLine ááris gyorsris gyors ííttóó + r+ rööntgenntgen --CTCT
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A A ““ kiberkiber --kkééss””

�� KKöönnynny őő 6 MV6 MV--os ros r ööntgenntgen --
linac robotkarra szerelve linac robotkarra szerelve 

�� KezelKezel éés alatti s alatti áátviltvil áággííttáással ssal 
ellenellen ıırzik a srzik a s éérrüülléés helys hely éét t éés s 
a kezela kezel éés  folyamats  folyamat áát   t   

�� TTööbb rbb r éészletben vszletben v éégezhetgezhet ıı

�� Kis tKis t éérfogatrfogat úú tumorok tumorok 
kezelkezel éésséére ( Agy, fejre ( Agy, fej --nyak, nyak, 
ttüüddıı, h, háátgerinc, ltgerinc, l áágygyéék, k, 
áágygyéék) k) 
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Cyberknife: lineCyberknife: line ááris gyorsris gyors ííttóó robotkaronrobotkaron

Pontos cPontos céélzlzááss

SokmezSokmezııs s 
besugbesugáárzrzááss
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Intra Operative Radiation Therapy Intra Operative Radiation Therapy 
(IORT)(IORT)  

Elektronenergia: 3 Elektronenergia: 3 –– 9 MeV9 MeV

DDóózisterhelzisterhel éés: 6 s: 6 –– 30 Gy/min30 Gy/min

BesugBesug áárzrzáási idsi id ıı (21 Gy):                     (21 Gy):                     
0.7 0.7 –– 3.5 min3.5 min

ElektronbesugElektronbesug áárzrzáás s 
operoper áácici óó alatt alatt 
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CsinCsin áálhatjuk lhatjuk mméég g jobban?jobban?

9  X ray beams   (IMRT)9  X ray beams   (IMRT)   2  X ray beams2  X ray beams

A rA r éészecskefizszecskefiz iikus kkus k éérdrd éése:se:

VanVan--e jobb me jobb m óódszer a beteg szdszer a beteg sz öövet besugvet besug áárzrzáássáára ra éés az s az 
egegéészsszsééges kges k íímméélléésséére?        re?        

VVáálasz : Igen, a tlasz : Igen, a t ööltlt öött hadronnyaltt hadronnyal ááb!b!
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Vissza a fizikVissza a fizik áához...hoz...
Fizikai alapkutatFizikai alapkutat áás:s:

rréészecskszecsk éék azonosk azonos ííttáásasa

Orvosi alkalmazOrvosi alkalmaz ááss

rráákkezelkkezel éés hadronokkals hadronokkal

L3 at LEP

Leadott energia: BraggLeadott energia: Bragg--cscsúúcscs
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A hadronterA hadronter áápia alapelvepia alapelve

�� BraggBragg --cscs úúcs: maximcs: maxim áális energiavesztlis energiaveszt éés tumorbans tumorban
�� Jobb igazJobb igaz ííttáás a tumor alakjs a tumor alakj áához hoz →→ éép szp sz öövet kvet k íímméélléésese
�� TTööltlt öött hadronok jtt hadronok j óól terelhetl terelhet ııkk
�� NehNehééz ionok biolz ionok biol óógiai hatgiai hat áása nagyobbsa nagyobb

Hadronnyaláb
anyagban lassul

27 cm
Tumor

target

ProtonokProtonok
200 MeV200 MeV

1 nA1 nA

SzSzéénionoknionok
4800 MeV4800 MeV

0.1 nA0.1 nA

TalTalTalTalTalTalTalTaláááááááállllllllóóóóóóóós ks ks ks ks ks ks ks kéééééééérdrdrdrdrdrdrdrdéééééééés: mis: mis: mis: mis: mis: mis: mis: miéééééééért rt rt rt rt rt rt rt ééééééééppen proton ppen proton ppen proton ppen proton ppen proton ppen proton ppen proton ppen proton éééééééés szs szs szs szs szs szs szs széééééééénion?nion?nion?nion?nion?nion?nion?nion?
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RRööntgenntgen -- éés hadronnyals hadronnyal áább

RRööntgenntgen Proton vagy szProton vagy sz éénionnion
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DDóóziseloszlziseloszl áás: akts: akt íív sv s ööppöörtetrtet ééss

ÚÚj technika, jj technika, j óórréészt a GSIszt a GSI --ben ben 

éés PSIs PSI--ben fejlesztveben fejlesztve

patient

energy variation

tumour volume

beam

LongitudinLongitudin áális slis s ííkk

fast slow

horizontal
scanning

vertical
scanning

TransTrans zzverzverz áális slis s ííkk

nyaláb
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ProtonterProtonter áápipi áás s áállvllv áányny
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PotenciPotenci áális betegek szlis betegek sz áámama
10 milli10 milli óó lakosralakosra

10 M lakosra10 M lakosra

RRööntgenterntgenter áápiapia :  20:  20''000 beteg/000 beteg/ éév v 

ProtonterProtonter áápia:pia: RRööntgenkezeltek 12%ntgenkezeltek 12% --a =  2400 beteg/a =  2400 beteg/ éévv

SzSzéénionnion --kezelkezel éés radios radio --rezisztens tumorra:rezisztens tumorra:

RRööntgenkezeltek 3%ntgenkezeltek 3% --a =  600 beteg/a =  600 beteg/ éévv

TOTTOTÁÁL   cca. 3000 beteg/L   cca. 3000 beteg/ éév   v   

50 M lakosra50 M lakosra

ProtonterProtonter áápia: 4pia: 4 --5 centrum5 centrum

SzSzéénionnion --terter áápia: 1 centrumpia: 1 centrum

Study by AIRO, 2003                     Study by AIRO, 2003                     

Italian Association for Oncological RadiotharapyItalian Association for Oncological Radiotharapy
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The Loma Linda University Medical Center (USA)The Loma Linda University Medical Center (USA)

•• Az elsAz els ıı kkóórhrháázi protonzi proton --
terter áápipi áás centrum, 1993s centrum, 1993 --
ban ban ééppüültlt

•• napi ~160 kezelnapi ~160 kezel éés s 

•• ~1000 beteg/~1000 beteg/ éévv
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JapJap áán: 4 protonn: 4 proton -- éés 2 szs 2 sz éénionnion --terter áápipi áás centrums centrum

KASHIWA CENTERKASHIWA CENTER
Chiba (1998)  

protons ( ≤≤≤≤ 235 MeV) 
cyclotron (IBA – SHI)  

2 Gantries + 1 hor. beam

TSUKUBA CENTRETSUKUBA CENTRE
Ibaraki (2001)  

protons ( ≤≤≤≤ 270 MeV) 
synchrotron (Hitachi)  

2 gantries
2 beams for research

WAKASA BAY PROJECTWAKASA BAY PROJECT
by Wakasa-Bay Energy Research Center

Fukui (2002)  

protons ( ≤≤≤≤ 200 MeV) synchrotron 
(Hitachi)  

1 h beam + 1 v beam + 1 gantry

SHIZUOKA FACILITYSHIZUOKA FACILITY
Shizuoka (2002)  

Proton synchrotron
2 gantries + 1 h beam

HEAVY ION MEDICALHEAVY ION MEDICAL
ACCELERATOR

HIMAC of NIRS (1995)  

He and C ( ≤≤≤≤ 430 MeV/u) 2 synchrotrons
2 h beams + 2 v beams

HYOGO MED CENTREHYOGO MED CENTRE
Hyogo (2001)  

protons ( ≤≤≤≤ 230 MeV) - He and C ions ( ≤≤≤≤ 320 MeV/u) 
Mitsubishi synchrotron

2 p gantries + 2 fixed p beam + 2 ion rooms

2000 szénionos 
beteg

carboncarbon

protonproton

29 m29 m

linaclinac

50 szénionos 
beteg
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PROSCAN  (PSI)PROSCAN  (PSI)   Villingen (SvVillingen (Sv áájc)jc)

2. állvány

1. állvány

ACCEL
SC ciklotron

Kisérlet
OPTIS

•• SC 250 MeV protonSC 250 MeV proton --ciklotron ciklotron 

•• ÚÚj protonos j protonos áállvllv áányny
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PProtonterrotonter áápia Krakkpia Krakk óóban ban 
(Lengyelorsz(Lengyelorsz áág)g)

KKéészen vanszen van 2011. m2011. máárcius:rcius:
SzemSzem--radioterradioter áápia protonnyalpia protonnyal áábbalbbal
KKöözzéépp-- KeletKelet --EurEur óóppáában elsban els ııneknek

Proton energia: Proton energia: 60 MeV60 MeV TervTerv 2014 re:2014 re:
Komplex hadron (proton) terKomplex hadron (proton) ter áápipi ááss
kköözpont felzpont fel ééppííttéése (Eu tse (Eu t áámogatmogat áás)s)

Proton energia: Proton energia: 6060--230 MeV230 MeV

állvány

PROTEUS
ciklotron
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SzSzéénionnion --terter áápia Eurpia Eur óóppáábanban

1998:  k1998:  k íísséérleti projekt rleti projekt 
(GSI, G. Kraft)(GSI, G. Kraft)   

200 beteg kezel200 beteg kezel éésese
szszéénionnalnionnal

PET onPET on --beambeam
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Heidelbergi Egyetem kHeidelbergi Egyetem kHeidelbergi Egyetem kHeidelbergi Egyetem kHeidelbergi Egyetem kHeidelbergi Egyetem kHeidelbergi Egyetem kHeidelbergi Egyetem kóóóóóóóórhrhrhrhrhrhrhrháááááááázzzzzzzzáááááááábanbanbanbanbanbanbanban
ÜÜÜÜÜÜÜÜnnepnnepnnepnnepnnepnnepnnepnnepéééééééélyes megnyitlyes megnyitlyes megnyitlyes megnyitlyes megnyitlyes megnyitlyes megnyitlyes megnyitáááááááás: 2009 nov. 2s: 2009 nov. 2s: 2009 nov. 2s: 2009 nov. 2s: 2009 nov. 2s: 2009 nov. 2s: 2009 nov. 2s: 2009 nov. 2

Terv: 1300 pTerv: 1300 pááciens / ciens / éévv

Szinkrotron: Szinkrotron: 
proton, szproton, széénn--, h, hééliumlium-- éés oxigs oxigéénion nion 

Heidelbergi  IonnyalHeidelbergi  Ionnyal áább--terter áápiai Kpiai K öözpontzpont
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HadronterHadronter áápia gyors neutronokkalpia gyors neutronokkal

�� NeutronNeutron :: semleges semleges →→ nincs Braggnincs Bragg --cscs úúcscs

�� MeVMeV--es neutronok ciklotronnal (p + Be reaction)es neutronok ciklotronnal (p + Be reaction) 		

�� MeVMeV--es neutronokkal magreakcies neutronokkal magreakci óó →→ nagy helyi sugnagy helyi sug áárterhelrterhel ééss

�� RadioRadio --rezisztens tumorokra (nyrezisztens tumorokra (ny áálmirigy, nyelv, agy) lmirigy, nyelv, agy) 

�� 9 k9 köözpontban [pl. Orleans (F), Fermilab (USA)]zpontban [pl. Orleans (F), Fermilab (USA)]

Berkeley, 1938
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Boron Neutron Capture Therapy (BNCT)Boron Neutron Capture Therapy (BNCT)   

�� G.L. Locher javaslata, 1936G.L. Locher javaslata, 1936 --ban ban 
(4 (4 éévvel a n felfedezvvel a n felfedez éése utse ut áán !)n !) 		

�� Olyan atommagot vinni a rOlyan atommagot vinni a r ááksejtbe, ksejtbe, 
amely neutronbefogamely neutronbefog áásra tsra t ööltlt öött tt 
fragmentumokra hasad fragmentumokra hasad éés s íígy sok gy sok 
loklok áális energilis energi áát szabadt szabad íít fel.t fel.

��
1010B izotB izot óóp a legjobb:p a legjobb:
Van bVan bııvenven (term(term éészetes B 20%szetes B 20% --a)a)

��
1010B(n,B(n, αααααααα))77Li + 2,31 MeVLi + 2,31 MeV energiaenergia

�� Fragmentumai gyorsan Fragmentumai gyorsan 
leflef éékezkezııdnek (egy sejten beldnek (egy sejten bel üül) l) 

�� JJóól ismert a bl ismert a b óór kr kéémimi áájaja

NehNehéézszséég:g:
NehNehééz elz eléérni szelektrni szelekt íív v 

lokalizlokaliz áácici óót a tumorban!t a tumorban!
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KonklKonkl úúzizióó
�� A rA r éészecskefizika hatszecskefizika hat éékony eszkkony eszk öözzööket kket k íínnáál a tl a t ööbbi bbi 

tudomtudom áánynak, az orvostudomnynak, az orvostudom áánynak is.nynak is.

�� BetegsBetegs éégek vizsggek vizsg áálata, diagnosztiklata, diagnosztik áája ja éés gys gy óógygy ííttáása.sa.

�� A megfelelA megfelel ıı fejlesztfejleszt ééshez fizikusnak shez fizikusnak éés orvosnak s orvosnak 
egyegyüütt kell dolgoznia.tt kell dolgoznia.

�� A hadronterA hadronter áápia nagyon gyorsan fejlpia nagyon gyorsan fejl ııdik:dik:

–– ProtonterProtonter áápia npia n éépszerpszer őő éés sokan csins sokan csin ááljlj áákk

–– SzSzéénionnion --terter áápia: tpia: t ööbb helyen elkezdtbb helyen elkezdt éék vagy k vagy 
terveziktervezik

–– NeutronterNeutronter áápia, BNCT: kutatpia, BNCT: kutat áási fsi f áázisbanzisban

�� A rA r éészecskefizika nemcsak szszecskefizika nemcsak sz éép, hasznos is.p, hasznos is.
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KKööszszöönnööm a megtisztelm a megtisztel ıı

figyelmet !figyelmet !


