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CERN: the World’s Most Complete 
Accelerator Complex

(not to scale)
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“Ιατρική Φυσική είναι ένας κλάδος της Φυσικής που ασχολείται με την 
εφαρμογή των εννοιών και τεχνολογιών της Φυσικής για τη διάγνωση και τη 
θεραπεία ανθρωπίνων ασθενειών” -Παγκόσμιος Οργανισμός Ιατρικής Φυσικής.

International Organization for Medical Physics, Policy Statement 1, (2010), 
http://www.iomp.org

Τα παραδοσιακά πεδία της Ιατρικής Φυσικής είναι
Aκτινοθεραπεία, διαγνωστική ακτινολογία και πυρηνική ιατρική

Aφορά στην τεχνική ανάπτυξη oργάνων μέτρησης, ανιχνευτών, διασφάλιση της
ποιότητας, βελτιστοποίηση εφαρμογών ακτινοβολίας, μοντελοποίηση, και
προσομοίωση.

Με την ταχεία πρόοδο της Βιολογίας και τον ολοένα αυξανόμενο ρόλο της σε
όλες τις Ιατρικές Επιστήμες, η Ιατρική Φυσική οφείλει να ενσωματώσει όλο και
περισσότερες γνώσεις Βιολογίας.

http://www.iomp.org/


Υπάρχει μια μακρά παράδοση να χρησιμοποιούνται τεχνολογίες από τη Φυσική 
Υψηλών Ενεργειών σε άλλα επιστημονικά πεδία και ειδικά στην Ιατρική.

Η τεχνολογία PET ξεκίνησε στο CERN με τον Prof. David Townsend (φωτο)
Από 2D σε 3D PET – κλινική επικύρωση (clinical validation) της νέας PET τεχνολογίας 
για απεικόνιση εγκεφάλου καθώς και ολόσωμη απεικόνιση (brain and whole-body).

David Townsend , CERN , February 2005.

Από τη Φυσική στην Ιατρική 

5



6

Ο όρος μοριακή απεικόνιση (molecular imaging) επινοήθηκε από τους 
Weissleder και Mahmood 
R. Weissleder and U. Mahmood, Molecular imaging, Radiology 2119 (2001), 
316

Η μοριακή απεικόνιση στοχεύει στη διερεύνηση των μοριακών υπογραφών 
των ασθενειών μέσω του “n-vivo” χαρακτηρισμού και της μέτρησης των
βιολογικών διεργασιών σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο. 

Η μοριακή απεικόνιση βασίζεται στην επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας σε 
συνδυασμό με έναν κατάλληλο σκιαγραφικό (contrast agent) 

Οι πιο ‘ελκυστικές’ τεχνολογίες απεικόνισης είναι η τομογραφία εκπομπής 
ποζιτρονίων (ΡΕΤ) και η απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MR).



Εισαγωγή στην Τομογραφία Ποζιτρονίων

Φαινόμενο δίδυμης γένεσης: ένα ποζιτρόνιο που εκπέμπεται από το ραδιοφάρμακο που έλαβε ο 
ασθενής, συγκρούεται τυχαία με κάποιο ηλεκτρόνιο των σταθερών ατόμων των πέριξ ιστών. Από τη 
σύγκρουση αυτή αμφότερα εξαϋλώνονται και μετατρέπονται σε δύο φωτόνια. Τα φωτόνια αυτά 
εκπέμπονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις με γωνία 180ο και έχουν ενέργεια 511 KeV. Από την 
ανίχνευσή τους με την κάμερα PET προκύπτει  η θέση εκπομπής του αρχικού ποζιτρονίου. 
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1. Έγχυση 
ραδιοφαρμάκου 
στον ασθενή

2. Πρόσληψη 
ραδιοφαρμάκου 
από το υπό 
εξέταση όργανο

3. Ξεκινάει η 
απεικόνιση

4. Ροή δεδομένων 
στους αλγόριθμους 
ανακατασκευής 
εικόνας

5. Εικόνα 
συγκέντρωσης της 
ραδιενέργειας
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ PET

A.Del Guerra, CERN Academic Training 2009

Νεκρές εγκεφαλικές περιοχές 
(απουσία μεταβολισμού)

Απεικόνιση εγκεφάλου 
ασθενούς μετά από 
εγκεφαλικό επεισόδιο

Απεικόνιση φυσιολογικών 
λειτουργιών εγκεφάλου
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AX-PET: καινοτόμοι ανιχνευτές PET 
με πλήρη τρισδιάστατη ανακατασκευή 

Source:  AX-PET (CERN) 10



• Πλατφόρμα συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης (1990)
• Σπινθηριστής για το ηλεκτρομαγνητικό θερμιδόμετρο (ECAL) του CMS
• Ιατρική απεικόνιση
• Παραδείγματα εφαρμογών: ClearPEM-Sonic

CRYSTAL CLEAR
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Διεθνής συνεργασία ενεργή στην έρευνα και ανάπτυξη υλικών για νέους
ανιχνευτές σπινθηρισμού που χρησιμοποιούνται στην φυσική υψηλών
ενεργειών, στην ιατρική απεικόνιση και σε βιομηχανικές εφαρμογές.
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Μοντέλο του ανιχνευτή PEM

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

• 6000 crystals 2x2x20 mm
• Avalanche Photodiodes (APD) 
• Low noise electronics
• High rate data acquisition
• Spatial resolution 1-2 mm
• Breast region

Κρύσταλλοι εναντίον καρκίνου

• Αξιοσημείωτο παράδειγμα μεταφοράς τεχνολογίας

από τη σωματιδιακή φυσική στην Ιατρική. 

• PET εξειδικευμένος σε απεικόνιση μαστού,

• επιτρέπει υψηλή ευαισθησία στην ανίχνευση

μικρών καρκινικών όγκων.

• Συνεργασία Πορτογαλίας – CERN- Crystal Clear

• Αποτρέπει βιοψίες 

• Κλινικές δοκιμές στην Πορτογαλία και 

Μασσαλίαγαλία.

Courtesy : Dr Paul Lecoq (CERN)

Positron Emission Mammography
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ClearPEM METABOLIC information

Στόχος: ανίχνευση όγκων 1-2mm και προσδιορισμός επιπέδου καρκινικού δείκτη

ClearPEM-Sonic : συνεργασία γιατρών -φυσικών

Courtesy : Dr Paul Lecoq (CERN)
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Endo TOFPET-US
Endoscopic probes for simultaneous PET/ultrasound imaging

for image-guided interventions

Courtesy :
Dr Paul Lecoq (CERN)

Συνδυασμός λειτουργικής βιολογικής πληροφορίας 
και μορφολογικής πληροφορίας από τον υπέρηχο. 16



 On-Line Isotope Mass Separator ISOLDE είναι μια εγκατάσταση αποκλειστικά για την

παραγωγή μεγάλης ποκιλίας ραδιενεργών ισοτόπων και δεσμών για διαφορετικά πειράματα στα

πεδία της Πυρηνικής Φυσικής, Ατομικής Φυσικής, Στερεάς κατάστασης, Επιστήμης Υλικών και

βιολογικών επιστημών.

 Βρίσκεται στο Proton-Synchrotron Booster (PSB) του CERN.

 Παραγωγή ραδιοϊσοτόπων για ιατρικούς σκοπούς (μελέτες στους τομείς της βιο-ιατρικής και

Πυρηνικής Ιατρικής με ‘carrier-free‘ ραδιοϊότοπα από το ISOLDE και άλλες πηγές (ραδιοϊσότοπο

στοιχείου σε καθαρή μορφή).)

 Αρχικά συμμετέχουν:

- Geneva University Hospital (HUG),

- Lausanne University Hospital (CHUV)

- Swiss Institute for Experimental Cancer Research (ISREC)

- Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne (EPFL)

CERN MEDICIS
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NUCLIDE T1/2 Radiation Emax E(mean) range volume Eγ Iγ (*) production

[MeV] [MeV] [µm] factor [keV] [ % ] route

149-Tb 4.1 h α 3967.0 3.97 28 1 s.Tab.1 see Tab.1

47-Sc 3.3 d β , γ 0.6 0.161 300 1 200 159 70 47-Ca --ß--> 47-Sc   generator
90-Y 64.1 h β 2.3 0.934 4 200 3 400 000 no 90-Sr --ß --->  90-Y    generator

137m-Ce 34.4 h e 0.2 0.203 500 5 700 254 11 136-Ce (n,γ) 137m-Ce    reactor 
141-Ce 32.5 d β,γ 0.6 0.171 400 2 900 145 48.4 235-U (n,f) fis.prod.   reactor

141-Pr (p,n) 141-Ce    cyclotron
142-Pr 19.1 h β,γ 2.2 0.809 3 500 2 000 000 1576 3.7 142-Pr(n,γ)143-Ce --ß--> 143-Pr  reactor
143-Pr 13.6 d β 0.9 0.315 900 33 000 no 142-Ce(n,γ)143-Ce --ß-->143-Pr  reactor
147-Nd 11 d β,γ 0.9 0.27 700 16 000 91 28 235-U (n,f) fis.prod.   reactor

531 13 146-Nd (n,γ) 147-Nd    reactor
149-Pm 53.1 h β 1.1 0.366 1 100 61 000 weak 148-Nd(n,γ)149-Nd--ß-->149-Pm  reactor
153-Sm 46.7 h β,γ 0.8 0.269 1 000 57 000 103 28.3 152-Sm (n,γ) 153-Sm   reactor
159-Gd 18.6 h β,γ 1.0 0.312 800 23 000 364 10.8 158-Gd (n,γ) 159-Gd   reactor
161-Tb 6.9 d β,γ 0.6 0.195 800 26 000 75 9.8 160-Gd(n,γ)161-Gd--ß-->161-Tb  reactor
166-Ho 26.8 h β,γ 1.9 0.694 3 400 2 200 000 80.6 6.2 164-Dy(2n,γ)166-Dy--ß-->166-Ho  reactor
169-Er 9.4 d β 0.3 0.103 200 360 no 168-Er (n,γ) 169-Er   reactor
175-Yb 4.2 d β,γ 0.5 0.13 250 700 396 6.5 174-Yb (n,γ) 175-Yb    reactor
177-Lu 6.7 d β,γ 0.5 0.147 300 1 200 208 11 176-Yb(n,γ)177-Yb--ß-->177-Lu   reactor

Ραδιοϊσότοπα με πιθανή Ιατρική (θεραπευτική) εφαρμογή
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Μέθοδοι ακτινοθεραπείας

• Βραχυθεραπεία 
– Εισαγωγή ραδιενεργών πηγών στο σώμα

• Τηλεθεραπεία
– Βομβαρδισμός του καρκινικού όγκου με ακτινοβολία  

που προέρχεται από πηγές εξωτερικά του σώματος του ασθενούς

19



1939

Εφεύρεση του klystron

Sigmur Varian

Russell Varian

William W. Hansen

1947 
first linac for electrons
4.5 MeV  and  3 GHz

Εργαλεία Ιατρικής Φυσικής: γραμμικός επιταχυντής ηλεκτρονίων
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Ιατρικός γραμμικός επιταχυντής

Varian Clinac 1800
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Α. Κατευθυντήρας 80 φύλλων για συσκευή 2100C Varian Γραμμικού Επιταχυντή. 
Β. Σχηματικό διάγραμμα ορισμού της δέσμης



Τηλεθεραπεία

1. Συνεδρία Προσομοίωσης (υπολογιστική τομογραφία)

2. Ο ογκολόγος καθορίζει τον τρισδιάστατο όγκο και τους υγιείς 

παρακείμενους ιστούς

3. Ο Φυσικός σχεδιάζει τις δέσμες για την ακτινοβόληση  

και υπολογίζει τη δοσιμετρία 

4. +++ 
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Υπολογισμός δόσης ασθενούς
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Παράδειγμα άλλης μεθόδου ακτινοθεραπείας 
(IMRT -Intensity Modulated Radiation Therapy) 
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Παράδειγμα ΙΜΡΤ 
με φωτόνια. 
Με την προσθήκη 9 
πεδίων είναι δυνατό 
να κατασκευαστεί μια 
υψηλά σύμμορφη 
κατανομή δόσης με 
επίσης καλό 
περιορισμό της δόσης 
στην περιοχή του 
εγκεφάλου (courtesy 
of T. Lomax, PSI). 

E. Pedroni, Europhysics News (2000) Vol. 31 No. 6

Intensity Modulated Radiation Therapy
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ΓΙΑΤΙ ‘ΔΟΥΛΕΥΕΙ΄ Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΑΝ ΟΠΛΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

1. Η ακτινοβολία προκαλεί θανατηφόρα βλάβη στα κύτταρα με τη χρήση ελευθέρων
ριζών. Οι ελεύθερες ρίζες σπάνε χημικούς δεσμούς στο DNA, με αποτέλεσμα το
κύτταρο να χάνει την αναπαραγωγική του ικανότητα.

2. Υψηλότερη δόση ακτινοβολίας μεγαλύτερη πιθανότητα καταστροφής
3. Για τη διατήρηση της λειτουργικής ικανότητας των κανονικών, δηλαδή υγιών

ιστών και κυττάρων υπάρχουν δύο βοηθητικά στρατηγικά στοιχεία:
- Υπάρχει μια μικρή και θετική διαφορά στην απόκριση στην ακτινοβολία των

φυσιολογικών και των κακοήθων κυττάρων που επιτρέπει τη διατήρηση των
φυσιολογικών κυττάρων τα οποία περιέχονται στον όγκο και στους γειτονικούς
ιστούς (περίπλοκη εξήγηση, ίσως ραδιοευαισθησία;)

- Για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας βλάβης σε κανονικούς ιστούς, μειώνεται
η δόση της ακτινοβολίας μέσω ειδικού χειρισμού των δεσμών της θεραπείας.



Θεραπεία πρωτονίων: έναρξη το 1946 

Robert Wilson:
– Τα πρωτόνια μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

κλινικά
– Επιταχυντές διαθέσιμοι
– Μέγιστη δόση ακτινοβολίας μπορεί  να 

εναποτεθεί στον καρκινικό όγκο
– Προστασία των υγιών ιστών με θεραπεία 

πρωτονίων
Ιδρυτής και πρώτος 
διευθυντής του Fermilab
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TI EINAI Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ- ΚΙΝΗΤΡΑ

Η θεραπεία πρωτονίων είναι μια μορφή τηλεθεραπείας δηλαδή εξωτερικής ακτινοβολίας
που χρησιμοποιεί σωματίδια (πρωτόνια) αντί των φωτονίων (ακτίνες X) για να καταστρέψει
τους καρκινικούς όγκους.
Το ζητούμενο για κάθε ασθενή είναι:
• Η πλήρης ίαση
• Ελάχιστη βλάβη στα υγιή όργανα και στους υγιείς παρακείμενους ιστούς
• Ελάχιστη βλάβη στη φυσική κατάσταση του ασθενούς (ποιότητα ζωής)

 2/3 των ασθενών με καρκίνο εμφανίζουν τοπική νόσο (όχι μετάσταση) τη στιγμή της διάγνωσης
 Σε ποσοστό 18% όλες οι θεραπείες αποτυγχάνουν 

 Τα πρωτόνια και τα ιόντα άνθρακα έχουν τη δυνατότητα πλήρους ίασης 
τουλάχιστον ενός ποσοστού 30% αυτών των αποτυχημένων θεραπειών
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Η θεραπεία του καρκίνου με πρωτόνια

 Το αποτέλεσμα της συνεχούς προσπάθειας για τον έλεγχο της ασθένειας
και την ελαχιστοποίηση της ζημίας στους υγιείς ιστούς.

 Υπεροχή έναντι συμβατικής θεραπείας:

- Φυσικές ιδιότητες πρωτονίων και άλλων ελαφρών ιόντων*
- Υψηλότερες δόσεις στον καρκινικό όγκο σημαίνει μεγαλύτερες πιθανότητες ίασης
- Δυνατότητα θεραπείας όγκων που βρίσκονται σε μεγάλα βάθη (πχ ~ 34 cm για δέσμη 

πρωτονίων 235 MeV)
- Αποδεικνύεται με κλινικές δοκιμές σε παγκόσμια κλίμακα

- Περισσότεροι από 100,000 ασθενείς έχουν θεραπευτεί πλήρως μέχρι σήμερα (PTCOG 2014).

* Η ακρίβεια της μεθόδου ακτινοβόλησης στην κατανομή της δόσης, μεγαλύτερη βιολογική δραστικότητα



34Στην Ελλάδα: περίπου 70,000 νέες περιπτώσεις καρκίνου το χρόνο (Globocan2008)
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Κατηγορίες και τύποι καρκίνων 
για του οποίους ενδείκνυται η θεραπεία με πρωτόνια και ιόντα άνθρακα

Οφθαλμικά μελανώματα (Uveal melanomas)
Χορδώματα της βάσης του κρανίου (Chordomas of the base of skull)
Χορδωσαρκώματα της βάσης του κρανίου (Chordosarcomas of the base of skull)
Μηνιγγιώματα της βάσης του κρανίου (Meningiomas of the base of skull)
Παρασπονδυλικοί όγκοι (Paraspinal tumours)
Ακουστικά νευρώματα (Schwannomas)
Αδενώματα της υπόφυσης (Hypophysis adenomas)
Νευρο-επιθηλιακοί όγκοι του εγκεφάλου (neuroepithelial brain tumours) 
Μεταστάσεις στον εγκέφαλο (Brain metastases)
Καρκίνος της κεφαλής και του λαιμού (Head and neck cancers)
Καρκίνος του θυρεοειδούς (Undifferentiated cancers of the thyroid)
Μη μικροκυτταρικοί όγκοι του πνεύμονα (Non small cells lung tumours)
Καρκίνος του θύμου αδένα (θυμώματα) (Thymomas)
Καρκίνος του μαστού σε αρχικό στάδιο
Καρκίνος του ορθού
Καρκίνος του οισοφάγου (Oesophageal cancers)
Καρκίνος χοληδόχου κύστεως (Biliary tract tumours)
Όγκοι ήπατος (Liver tumours)
Καρκίνος του παγκρέατος (Pancreatic cancers)
Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας (Cancer of the cervix)
Καρκίνος της ουροδόχου κύστεως (Bladder cancer)
Καρκίνος του προστάτη (Prostate cancers)
Πυελική επανεμφάνιση μετά από χειρουργική αφαίρεση (Pelvic recurrences after 
surgery)
Παιδιατρικοί όγκοι (Paediatric solid tumours)
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• Το 1996, υπό την ηγεσία του Phil Bryant, ξεκίνησε στο CERN η μελέτη Ion Proton 
Ion Medical Machine Study (PIMMS), η οποία αποσκοπούσε στο σχεδιασμό ενός 
βέλτιστου σύγχροτρου για ακτινοθεραπευτικούς σκοπούς. κινούμενων οργάνων 
με ιόντα άνθρακα (και πρωτόνια). 

• Στη μελέτη συμμετείχαν το ίδρυμα TERA (Ιταλία), το MedAustron (Αυστρία) και 
μια εταιρία από την Τσεχία.

• Η μελέτη ολοκληρώθηκε το 2000 και το σχέδιο που προέκυψε προσαρμόστηκε 
από το TERA και χρησιμοποιείται ως βάση για το κέντρο CNAO (Παβία). 

• Το MedAustron χρησιμοποιεί το ίδιο σχέδιο συγχρότρου, και αυτή τη στιγμή 
εγκαθίσταται στην περιοχή Wiener Neustadt (Αυστρία). 

• Στις εγκαταστάσεις του CERN συνεχίζει να γίνεται έρευνα αιχμής σε νέους 
επιταχυντές και τεχνολογίες για θεραπεία του καρκίνου, από το Ίδρυμα TERA.

• Το CERN είναι ο συντονιστής του Ευρωπαϊκού δικτύου κέντρων θεραπείας με 
πρωτόνια, ENLIGHT (The European Network for LIGht ion Hadron Therapy)

Η συμβολή του CERN στη σωματιδιακή θεραπεία
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and protons

linacs for
carbon ions

p
p

C C
p

RF cavity Resonance 
sextupole

Betatron
core

Injection 
septum

Electrostatic 
septum

Extraction 
septum

Sextupole horiz. 
chromaticity

Sextupole vert.
chromaticity

Sextupole vert. 
chromaticity

Sextupole horiz. 
chromaticity

Circumference         C = 76.84 m
Tune horizontal       Qx = 1.67
Tune vertical            Qz = 1.72

400 MeV/u  synchrotron

16 Bending Magnets
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41
Δρ. Ευαγγελία Δημοβασίλη, 27 Μαρτίου 2013

HIT, Χαϊδελβέργη (courtesy of Prof. T. Haberer)
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Τι υπάρχει πίσω από τον τοίχο;

43Δρ. Ευαγγελία Δημοβασίλη, 27 Μαρτίου 2013



IBA CYCLOTRON
44

Δρ. Ευαγγελία Δημοβασίλη, 27 Μαρτίου 2013

200 τόνοι
Διάμετρος: 4m
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16 δίπολα 24 τετράπολα



46



• Τυπικές απαιτήσεις για την κτιριακή εγκατάσταση (three room bunker including treatment rooms, 

imaging rooms changing rooms and corridor. On top of that, offices, lounge, clinical areas must be added): 
2,000- 3,000 τμ (m2). 

• Κόστος κύριου τεχνολογικού εξοπλισμού από 45 - 200 Μ€ (εκατομμύρια Ευρώ)*.
• Κατασκευή και παράδοση του έργου δυνατή σε 2 χρόνια.
• Χρόνος ζωής του εξοπλισμού περισσότερο από  30 χρόνια (~ 10 χρόνια για 

συμβατική).
• Ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 200-450kW
• Το έργο δεν προκαλεί περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις

47

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (I)
(Στοιχεία από διεθνή κέντρα σε λειτουργία )

* accelerator, energy selection subsystem, beam transport subsystem,beam delivery subsystem (i.e. gantries, fixed horizontal
beams),beam shaping subsystem (i.e. nozzles),patient positioners, control subsystem, safety subsystem.



• Ανθρώπινο δυναμικό που απαιτείται (γιατροί, νοσηλευτές, φυσικοί, μηχανικοί, 
τεχνικοί, διοικητικό προσωπικό) ~ 100 άτομα

• Λειτουργία για 250 μέρες το χρόνο, 16 ώρες την ημέρα
• 3,000 ασθενείς ανά 10 εκατομμύρια πληθυσμού χρειάζονται θεραπεία με 

πρωτόνια (διεθνείς μελέτες)
• Συνεργασία με άλλα διεθνή και Ευρωπαϊκά κέντρα για υποδοχή και παραπομπή 

ασθενών από άλλες χώρες
• Ιατρικός τουρισμός (πιθανή διαμονή σε ξενοδοχεία λόγω ήπιας ακτινοθεραπείας)
• Κόστος ανά συνεδρία : από 750 – 1500 € .

48Δρ. Ευαγγελία Δημοβασίλη, 27 Μαρτίου 2013

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (II)
(Στοιχεία από διεθνή κέντρα σε λειτουργία)



First hospital centre : Loma  Linda University Medical Center

• Dr. James Slater  MD
• First patient: 1992
• 2012:~200 sessions/day

synchrotron
built at Fermilab
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Εγκατάσταση διπολικού μαγνήτη 
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1946 – proton therapy proposed Robert Wilson 

1954 – first patient treated in Berkeley 

1957 – first patients treated with protons in Europe at Uppsala (Sweden)

1993 – patients treated at the first hospital-based facility at Loma Linda 

1994 – first patient studies with carbon ions at HIMAC, Japan

1996 – patient treated at GSI, Darmstadt, Germany

2009 – first European proton-carbon ion facility starts treatment in Heidelberg 

Χρονική Ανασκόπηση 
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Heidelberg ion gantry: 600 tons and 400 kW
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MEDAUSTRON 1
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PTCOG (Particle Therapy Cooperative Group, 2015)



...Πολλά ερωτηματικά...

• Πως να υπολογίσουμε την ραδιοβιολογική ικανότητα;
• Ποιά είναι η απαιτούμενη ‘φυσική δόση’ και πως να μετρήσουμε τη

δόση σε πραγματικό χρόνο;
• Πως είμαστε σίγουροι ότι η δόση έχει πάει στον στόχο;
• Ποιό είναι το βέλτιστο σχήμα συνεδριών;
• Ποιό είναι το καταλληλότερο ακτινοθεραπευτικό πλάνο;
• Πως θα φτιάξουμε το μοντέλο των ανομοιογενειών του σώματος;

...
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… πολλές πιθανές βελτιώσεις…

• Η τεχνολογική πρόκληση
– accelerator
– beam delivery (moving target)
– imaging 
– dosimetry
– Monte Carlo modelling
– …
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Centre Antoine Lacassagne

Nice

Η καινοτόμα τεχνολογία είναι ο καλύτερος 
τρόπος για τη βελτίωση της ποιότητας 

ακτινοθεραπείας στους ασθενείς με καρκίνο

Καθηγητής J.P. GERARD
Νίκαια - Γαλλία
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Η επένδυση στη γνώση και την καινοτομία αποτελούν ίσως τη

μόνη μακροχρόνια δυνατή και βιώσιμη - αντιμετώπιση του

«ελλείμματος ανταγωνιστικότητας» που αντιμετωπίζει με τόση

ένταση η ελληνική οικονομία σήμερα.

59Δρ. Ευαγγελία Δημοβασίλη, 27 Μαρτίου 2013



CERN-HERMES network

(HEllenic Research network on Medical and novEl technologieS)
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ΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ…

• Την αύξηση των ανταποδοτικών οφελών από το CERN
• Τη δημιουργία ερευνητικών σχέσεων μεταξύ Ελληνικών Παν/μίων και 

Ιδρυμάτων με το CERN στον τομέα της ιατρικής φυσικής και τεχνολογίας
• Τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το CERN στην Ελλάδα 

(πχ θεραπεία καρκίνου με πρωτόνια)
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CERN-HERMES 

• Ενώνει όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας 

• Ανταλλαγή γνώσης και βέλτιστων πρακτικών

• Ανάγκη εξειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού

• Παροχή κατάρτισης και εκπαίδευσης

• Καινοτομία μέσω επιστήμης και έρευνας

• Δημιουργία κοινής διεπιστημονικής πλατφόρμας και διασύνδεση με άλλα 

διεθνή κέντρα που λειτουργούν
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Το δίκτυο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2012

• Παν/μια Αθηνών, Πάτρας, Αλεξανδρούπολης, Κρήτης, ΕΕΑΕ, Δημόκριτος, 
3 Παν/μιακά νοσοκομεία, ΤΕΙ Αθηνών

• Σήμερα περιλαμβάνει 25 Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια από 11 Ευρωπαϊκές 
χώρες και τη Ρωσία
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Συμβολή του δικτύου 

 Έγκριση της θεραπείας με πρωτόνια σαν ιατρική πρακτική (Φεβ 2014)
 Κατάθεση προτάσεων στην ΕΕ.
 Κατάθεση πρότασης για δημιουργία κέντρου θεραπείας με πρωτόνια στην 

Κρήτη.
 8 υποτροφίες από το ΙΚΥ για διδακτορικές διατριβές στο CERN

αποκλειστικά για το δίκτυο HERMES.
 Συμμετοχή σε πανευρωπαϊκή προσπάθεια για συνένωση υποδομών σε 

ένα κοινό ερευνητικό πλαίσιο.
 Πολλές ακόμα προτάσεις που έχουν ήδη κατατεθεί στο Υπουργείο  

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
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ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΟΧΉ ΣΑΣ
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ; 
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