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Plan prezentacji Plan prezentacji Plan prezentacji Plan prezentacji 

1. Promieniowanie i nowotwory

2. Dlaczego protony najlepsze?

3. Leczenie nowotworów oka wi ązkami protonów

4. W Krakowie powstaje nowoczesny o środek badan 
i radioterapii protonowej



Statystyki  nowotworStatystyki  nowotworStatystyki  nowotworStatystyki  nowotworóóóów w Polscew w Polscew w Polscew w Polsce

W 1963 liczba zgonów Polsce 

na choroby nowotworowe

wyniosła  34500 osób 

W 2003 roku wykryto 

nowotwory zło śliwe u 120,000 

mieszka ńców Polski.           

90,000 zmarło,

Obecnie  z nowotworem 

złośliwym Ŝyje w Polsce ok. 

400,000 mieszka ńców

www.onkologia.pl
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Liczba zgonów

rocznie 

Liczba nowych zachorowań

rocznie  
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J.MederGłówne przyczyny wysokiej śmiertelno ści : słaba diagnostyka + palenie tytoniu



PromieniowaniePromieniowaniePromieniowaniePromieniowanie

wywołuje raka            i             leczy raka



Metody leczenia nowotworMetody leczenia nowotworMetody leczenia nowotworMetody leczenia nowotworóóóówwww

Chirurgia

Radioterapia – stosowana w leczeniu podstawowym i 
uzupełniaj ącym w ponad 50% przypadków.

- teleradioterapia
- brachyterapia
- leczenie systemowe

Chemioterapia 



ZZZZłota reguota reguota reguota reguła radioterapiia radioterapiia radioterapiia radioterapii

Podać zadaną dawk ę na obszar leczony 
oraz minimaln ą dawk ę na zdrowe tkanki  
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Zalety wiZalety wiZalety wiZalety wiązek jonowych dla radioterapiizek jonowych dla radioterapiizek jonowych dla radioterapiizek jonowych dla radioterapii

-Dobrze zdefiniowany 
zasięg (lepiej dla 
protonów)

-Małe rozproszenia 
wiązki (lepiej dla 12C)

-Wysoka g ęsto ść
jonizacji 12C waŜna w 
leczeniu niektórych 
nowotworów 
radioopornych



prom.  gamma 60Co protony

PorPorPorPoróóóównanie mownanie mownanie mownanie moŜliwoliwoliwoliwości formowania wici formowania wici formowania wici formowania wiązki: zki: zki: zki: 

protony  i fotonyprotony  i fotonyprotony  i fotonyprotony  i fotony



PorPorPorPoróóóównanie mownanie mownanie mownanie moŜliwoliwoliwoliwości formowania wici formowania wici formowania wici formowania wiązki: zki: zki: zki: 

protony  i fotonyprotony  i fotonyprotony  i fotonyprotony  i fotony

% dawki maks.protony prom. X

Nowotwór obszaru głowy i szyi



Cyklotron produkuje rozpCyklotron produkuje rozpCyklotron produkuje rozpCyklotron produkuje rozpędzone protonydzone protonydzone protonydzone protony



Jakich energii protonów potrzebujemy?
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Pierwsze centra  hadronoterapii
budowano w oparciu o istniej ące ośrodki akceleratorowe

Lata 90-te XX w.
- MGH, Boston
- Indiana University
- Triumph,Vancouver
- Orsay
- Nicea
- Clatterbridge
- HMI, Berlin
- PSI Villigen
- GWI, Uppsala
- GSI Darmstadt
- St. Petersburg
- ITEP, Moskwa
- ZIBJ, Dubna
- NAC (RPA)
- Tsukuba
- HIMAC, Chiba 27 500 pacjentów “protonowych” do roku 2000



Tradycyjne formowanie wi ązki
protonów bardzo pracochłonne

kolimator kompensator zasięgu
przygotowane indywidualnie dla kaŜdego pacjenta



PostPostPostPostępy w technice py w technice py w technice py w technice hadronoterapiihadronoterapiihadronoterapiihadronoterapii

1. Wydajne, dedykowane 
akceleratory protonowe

(ACCEL, IBA)

2. Skanowanie wiązką (PSI, GSI)

3. Nowoczesne „gantry”– (IMRT)

4. PET dla wiązki 12C (GSI)



Post ępy w technice hadronoterapii
Skanowanie wi ązką



Gantry umoŜliwia
obrót wiązki 

dokoła pacjenta

Post ępy w technice hadronoterapii
Obracane rami ę - gantry 

Wiązka protonów



Wiązka12C, GSI DarmstadtProdukowane izotopy β+ 
15O, 10C, 11C  umoŜliwiają
kontrolę gdzie „była” wiązka

Post ępy w technice hadronoterapii
obraz PET weryfikuje rozkład dawki



A jak jest w Polsce?



Cyklotrony w IFJ PAN 

- pierwszy cyklotron w Polsce 
skonstruowany w Krakowie, 48 cm 
(1955, po 1990 dla UMCS Lublin)

- cyklotron klasyczny U-120 
(uruchomiony 22.11.1958, 
zatrzymany grudzie ń 1994)

-cyklotron izochroniczny AIC-144 
(od 1980-tych)

J. Schwabe
E. Bakewicz
J. Sulikowski
K. Guguła
G. Polok 

AIC-144

51530-60cząstki α

2010015-30deuterony

1 dla 45 MeV

1 dla 60 MeV

20 dla 45 MeV

10 dla 56 MeV

20-60 protony

Prąd wiązki 
zewnętrznej 

[uA]

Prąd wiązki 
wewnętrznej

[uA]

Energia 
[MeV]

Cząstki



Radioterapia szybkimi neutronami
IFJ 1978-1993  

-Pacjenci Centrum Onkologii  Kraków 
Lekarz- onkolog Prof. Jan Skołyszewski
- 550 pacjentów, nowotwory głowy i szyi



Czerniak gałki ocznej

� Około 150 -170 rocznie nowych 
przypadków czerniaka oka w 
Polsce

� Wszystkie przypadki trafiaj ą do 
Kliniki Okulistyki i Onkologii 
Okulistycznej CMUJ w Krakowie 
(doc. Bo Ŝena Romanowska –
Dixon) 

� Obecnie stosuje si ę źródła 
brachyterapeutyczne Ru-106 i I-
125, chirurgie i laseroterapi ę

� Po 5 latach 80-90% pacjentów 
brachyterepii traci u Ŝyteczne 
widzenie

� Do protonoterapii kwalifikuje si ę
ponad 100 przypadków rocznie



Aplikatory 125I

Metody radioterapii nowotworMetody radioterapii nowotworMetody radioterapii nowotworMetody radioterapii nowotworóóóów w w w 

aplikatory do brachyterapii

Uprzejmo ść p. doc. B. Romanowskiej - Dixon

106Ru



przed leczeniemprzed leczeniem 6 miesi6 miesięęcy po leczeniucy po leczeniuUprzejmo ść p. doc. B. Romanowskiej - Dixon

Wyniki leczenia Wyniki leczenia Wyniki leczenia Wyniki leczenia 125125125125IIII



System pozycjonowania pacjenta

Fotel terapeutyczny

Układ podglądu oka

Powtarzalne unieruchomienie głowy 
Pacjenta za pomocą maski i gryzaka



Podgląd oka

Dioda pozycjonująca

Kolimator
Układy formowania
i monitorowania 
wiązki

Lampa 
rentgenowska

Napromienienie nowotworu

Markery tantalowe

ProtonoterapiaProtonoterapiaProtonoterapiaProtonoterapia nowotwornowotwornowotwornowotworóóóów okaw okaw okaw oka



Jak dokJak dokJak dokJak dokładnie trafiadnie trafiadnie trafiadnie trafić w nowotww nowotww nowotww nowotwóóóór?r?r?r?

Trzeba zobaczy ć pod rtg. metalowe znaczniki….



HMI Berlin 

Obrazy rtg. znaczników

Fantom oka
IFJ PAN 

Fantom głowy
IFJ PAN 



Leczenie  dokładnie planujemy 

Plan leczenia:

- kształt i lokalizacja guza
- pozycja oka
- rozkład dawki
- zasięg protonów
- kształt kolimatora

Program Eclipse opracowany przez firm ę Varian (M.Bajer, T.Kajdrowicz) przy współudziale AGH  i IFJ



Pokój protonoterapii oka w IFJ PAN



Pracownia radioterapii protonowej  IFJ PAN

mgr U. Sowa

dr B. Michalec

dr J. Swako ń

dr T. Cywicka- Jakiel

mgr B. Dulnydr J. Dąbrowska mgr T. Nowak



Wady obecnego stanowiska terapii

�Wyprowadzona energia 60 MeV umo Ŝliwia leczenie 90 % 
przypadków.    Nie da si ę leczyć tzw. guzów pozagałkowych.

�Awarie cyklotronu utrudniaj ą systematyczn ą pracę dla potrzeb 
terapii.  Szereg podzespołów, zasilaczy, systemy ch łodzenia –
ma 50 lat. 

�Utrzymanie starego cyklotronu kosztowne

W 2005 roku podjęliśmy starania o 
modernizację bazy IFJ  



Konsorcjum  Narodowe Centrum 
Radioterapii Hadronowej, NCRH

Utworzone: 12.09.2006

IFJ PAN Kraków – koordynator

Akademia Górniczo-Hutnicza

Akademia Medyczna w Warszawie,

Centrum Onkologii – Oddział w Warszawie

Centrum Onkologii - Oddział w Krakowie

Centrum Onkologii Kielce

Instytut Problemów J ądrowych

Politechnika Warszawska 

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Jagiello ński

Uniwersytet Warszawski 



Cele konsorcjum NCRH

Cel konsorcjum:  
Budowa infrastruktury oraz wykorzystanie jej do badań i radioterapii

Realizacja w dwóch etapach :
Etap I:  Zakup dla  IFJ  cyklotronu protonowego 230-250 MeV dla celów  

badawczych, terapii i szkolenia kadr   NCRH-CCB

Etap II: Budowa w Warszawie dedykowanego ośrodka klinicznego  z 
wiązką protonową i 12C (2 gantry + wiązka pozioma) 



Program Operacyjny Innowacyjna GospodarkaProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Projekty badawczoProjekty badawczo--rozwojowerozwojowe
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Liczba projektów 

podstawowych w 

województwie w ramach 

I osi priorytetowej Badania i 

rozwój nowoczesnych technologii

Liczba 

projektów *
Priorytet

* W ramach I osi priorytetowej realizowane są

projekty B+R o zasięgu ogólnokrajowym. Na mapie wskazano 

siedziby instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów.

Liczba projektów 

podstawowych w 

województwie w ramach

II osi priorytetowej 

Infrastruktura sfery B+R

Program Operacyjny Innowacyjna GospodarkaProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Projekty badawczoProjekty badawczo--rozwojowerozwojowe



NCRH-CCB na li ście projektów kluczowych



Cyklotron IBA -235 MeV 

Cyklotron Accel -250 MeV
Nadprzewodzący, zamknięty 
obieg helu, moc 450 kW

Jaki cyklotron dla Krakowa? 



Koncepcja architektoniczna projektu 
NCRH-CCB



Cyklotron 
225-250 MeV

Selektor 
energii

Lab. 
radiobiologiczna

Pokój terapii 
oka

Hala  ekspery-
mentalna

Koncepcja architektoniczna projektu 
NCRH-CCB



Gantry

Przygotowanie 
pacjenta 

Cyklotron 
225-250 MeV

Selektor 
energii

Lab. 
radiobiologiczna

Pokój terapii 
oka

Hala  ekspery-
mentalna

Koncepcja architektoniczna projektu 
NCRH-CCB

Wyst ąpienie 
złoŜone 29.08.2008



Koncepcja architektoniczna projektu 
NCRH-CCB



Podsumowanie

1. Nowoczesne akceleratory s ą coraz doskonalszymi narz ędziami  
walki z chorobami nowotworowymi.

2. W Krakowie Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycz nej CM UJ 
wraz z IFJ PAN rozpoczn ą w 2009 protonoterapi ę nowotworów 
oka.

3. W 2013 powstanie na terenie IFJ PAN nowoczesny o środek 
cyklotronowy, który umo Ŝliwi rozszerzenie mo Ŝliwo ści 
badawczych i  leczniczych.


