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Περίληψη
Η ασθένεια του καρκίνου έχει πλήξει αμέτρητο πληθυσμό καθώς συνεχίζει μέχρι και
σήμερα να εμφανίζεται προκαλώντας μεγάλες απώλειες. Η θεραπεία καρκινικών όγκων,
για παράδειγμα μέσω χημειοθεραπείας ή ακτίνων-Χ, δεν είναι πάντα αποτελεσματική,
ενώ σε κάθε περίπτωση είναι δυνατό να δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα υγείας.
Θεμελιώδης ανακάλυψη για την ακριβέστερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση
κάποιων μορφών καρκίνου αποτέλεσε η επισήμανση των δυνατοτήτων θεραπείας με
ακτινοβόληση αδρονίων από τον Αμερικανό φυσικό Ernest Orlando Lawrence το 1945.
Όταν διατυπώθηκε η δυνατότητα ακτινοβόλησης του όγκου διατηρώντας ταυτόχρονα
ελάχιστη τη δόση στους υγιείς ιστούς, σημαντικές έρευνες έγιναν για την περαιτέρω
μελέτη του ζητήματος. Ανακαλύφθηκε στη συνέχεια ότι η δέσμη πρωτονίων αποτελεί
σημαντικό εργαλείο για τη θεραπεία καρκινοπαθών. Η έρευνα και η κλινική εφαρμογή
της θεραπείας πρωτονίων έχει πλέον διαδοθεί παγκόσμια. Πολλά ερευνητικά και
θεραπευτικά κέντρα στον κόσμο συνεργάζονται για την εδραίωση της μεθόδου αυτής
αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξή της. Στη Διπλωματική αυτή Εργασία παρουσιάζεται
με λεπτομέρεια η φυσική των επιταχυντών που οδηγεί στην πρωτονιακή θεραπεία,
δίνοντας έμφαση στα χαρακτηριστικά και στις ιδιότητες της δέσμης πρωτονίων, στις
μεθόδους ακτινοβόλησης του ασθενούς, ενώ παράλληλα σημειώνονται τα βασικά
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που παρατηρούνται στη μέθοδο αυτή. Αναλυτική
επεξήγηση δίνεται στους τύπους των κυκλικών επιταχυντών σωματιδίων που
χρησιμοποιούνται για ακτινοθεραπεία, καταγράφεται η πορεία ανάπτυξής τους και
γίνεται εστίαση στους επιταχυντές πρωτονίων και στα λειτουργικά τους συστήματα.
Παρουσιάζονται επίσης πρωτόκολλα τα οποία πρέπει να ακολουθούνται για την ορθή
λειτουργία των θεραπευτικών κέντρων αλλά και την ασφαλέστερη ακτινοβόληση των
ασθενών. Γίνεται παράθεση στατιστικών στοιχείων από θεραπευτικά κέντρα παγκοσμίως
και αναφέρονται τα συμπεράσματα για τη θεραπεία πρωτονίων μαζί με τις μελλοντικές
προοπτικές που ανοίγονται να εφαρμοστούν στις κλινικές πρακτικές.
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Κεφάλαιο 1

Η Γη υπήρξε ραδιενεργή από τη στιγμή που δημιουργήθηκε, 4500 εκατομμύρια
χρόνια πριν. Για την ακρίβεια, η ηλικία της Γης μπορεί να υπολογιστεί από τη μελέτη της
ραδιενέργειάς της και ιδιαίτερα από τη διάσπαση ουρανίου σε μόλυβδο. Εναρκτήριο
λάκτισμα για την ανακάλυψη της της ραδιενέργειας αποτέλεσε μία ομιλία στις 20
Ιανουαρίου του 1896 από το μαθηματικό Henri Poincaré στην Ακαδημία Επιστημών
(“Académie des sciences”) στο Παρίσι. Ο Poincaré πρότεινε πως οι ακτίνες καθόδου οι
οποίες παρήχθησαν σε χαμηλή πίεση στο σωλήνα Crookes πιθανό να είναι αποτέλεσμα
του φθορισμού του γυαλιού του σωλήνα και πως το φαινόμενο αυτό ίσως να είναι μια
γενική επίδραση του φθορισμού. Ως ακροατής της ομιλίας αυτής παρευρέθηκε ο Γάλλος
φυσικός Antoine Henri Becquerel, Καθηγητής στο “Μουσείο φυσικής ιστορίας”
(“Muséum d’histoire naturelle”). Ο Becquerel ήταν επίσης ορυκτολόγος και κατείχε
συλλογή ορυκτών, πολλά από τα οποία παρουσίαζαν φθορισμό. Η ομιλία του Poincaré
τον ενέπνευσε και έτσι αποφάσισε να πραγματοποιήσει πειράματα σε ένα υλικό
φθορισμού που είχε, το οποίο αποδείχθηκε πως ήταν θειϊκό κάλιο-ουρανύλιο.
Το πείραμά του Becquerel ήταν να τυλίξει μια φωτογραφική πλάκα σε μαύρο
χαρτί (για να την προστατεύσει από το άμεσο φως), να τοποθετήσει σε αυτή ένα
φωσφορίζον ορυκτό ουράνιο και να την εκθέσει σε έντονο ηλιακό φως. Όταν η
φωτογραφική πλάκα αναπτύχθηκε, έφερε μια καθαρή εικόνα του ορυκτού ουρανίου. Ο
ίδιος αναφέρει, “Μερικά από αυτά τα πειράματα είχαν προετοιμαστεί στις 26 και 27
Φεβρουαρίου (1896) και, καθώς ο Ήλιος έλαμψε μόνο κατά διαστήματα εκείνες τις
μέρες, είχα κρατήσει τα πειράματα που είχα ήδη ετοιμάσει σε ένα συρτάρι, αφήνοντας
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το άλας ουρανίου στη φωτογραφική πλάκα. Καθώς ούτε ο Ήλιος δεν εμφανίστηκε τις
επόμενες μέρες, ανέπτυξα τις φωτογραφικές πλάκες την 1η Μαρτίου, αναμένοντας να
βρω πολύ αδύναμες εικόνες. Αντ' αυτού, τα περιγράμματα εμφανίστηκαν πολύ έντονα.
Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η δράση πιθανότατα είχε συνεχιστεί στο σκοτάδι ....”. Το
αποτέλεσμα αυτό δεν εξαρτιόταν από την ένταση του φωτός, αλλά η έκθεση στη
φωτογραφική πλάκα προερχόταν καθαρά από το ουράνιο. Ο Becquerel ονόμασε την
ακτινοβολία αυτή ως “ακτίνες ουρανίου” . Με το συμπέρασμα αυτό ανακαλύφθηκε η
ραδιενέργεια.
Η μελέτη των ακτίνων ουρανίου ανατέθηκε από τον Becquerel στους Pierre Curie
και Marie Salomé Sklodowska Curie το 1897. Η Marie Curie γρήγορα διαπίστωσε ότι η
ποσότητα της ραδιενέργειας που εκπέμπεται από ένα ορυκτό ουράνιο ήταν ανάλογη με
την ποσότητα ουρανίου που υπάρχει σε αυτό. Όταν εξέτασε το μετάλλευμα ουρανίου
διαπίστωσε ότι ήταν τέσσερις φορές πιο ραδιενεργό από ό, τι θα περίμενε κανείς από την
περιεκτικότητα σε ουράνιο. Το μόνο συμπέρασμα ήταν ότι περιείχε ένα άλλο άγνωστο
ραδιενεργό συστατικό. Με τη βοήθεια του συζύγου της Pierre έβρασαν 40 λίβρες (20
κιλά) παρτίδες μεταλλεύματος σε καζάνια από χυτοσίδηρο, και το 1898 κατάφεραν να
απομονώσουν δύο νέα ραδιενεργά στοιχεία. Το πρώτο ονομάστηκε Πολόνιο (Po), και το
δεύτερο Ράδιο (Ra). Το πολόνιο και το ράδιο ήταν αντίστοιχα 60 και 400 φορές πιο
ραδιενεργά από το ουράνιο (U). Αυτή ήταν η εφεύρεση της ραδιοχημείας. Ο Becquerel
και οι Curies πήραν το 1903 Νόμπελ Φυσικής για αυτά τα πειράματα [1, 2].

Εικόνα 1: Henri Becquerel [1].
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Θεμέλιο λίθο για τη μελέτη της ραδιενέργειας αποτέλεσε η ανακάλυψη της α και
β ακτινοβολίας από τον Ernest Rutherford το 1899. Μελετώντας το φαινόμενο
απορρόφησης ραδιενέργειας με τη χρήση λεπτών φύλλων μετάλλου, ανίχνευσε την
ακτινοβολία-α, η οποία απορροφάται σε εύρος μερικών χιλιοστών του εκατοστού εντός
μετάλλου αλλά και την ακτινοβολία-β, η οποία μπορεί να διεισδύσει σε βάθος μέχρι και
100 φορές περισσότερο προτού απορροφηθεί. Ένα χρόνο αργότερα, ο Paul Villard
ανακάλυψε μία μορφή ακτινοβολίας που ήταν πιο διεισδυτική από τις ακτινοβολίες α και
β, η οποία ονομάστηκε ακτινοβολία-γ. Παρατηρήθηκε πως οι ακτινοβολίες α και β
απέκλιναν στην παρουσία ηλεκτρικού ή μαγνητικού πεδίου αλλά με αντίθετη φορά
μεταξύ τους, καθώς η ακτινοβολία-γ δεν παρουσίαζε τυχόν απόκλιση, όπως φαίνεται
στην Εικόνα 3.

Εικόνα 3: α, β και γ ακτινοβολίες από ραδιενεργά ισότοπα στην παρουσία
ηλεκτρικού πεδίου [3]
Το 1911, ο Rutherford ανακάλυψε την ύπαρξη του ατομικού πυρήνα και το 1919
δημοσίευσε πειραματικά αποτελέσματα που απεδείκνυαν πως ο πυρήνας υδρογόνου
υπάρχει επίσης σε άλλους πυρήνες. Το αποτέλεσμα αυτό ονομάστηκε μετέπειτα ως η
ανακάλυψη του πρωτονίου. Παρατήρησε πως όταν σωματίδια-α εκτοξευθούν στον αέρα
και κυρίως σε αέριο αζώτου, εάν χρησιμοποιηθούν ανιχνευτές σπινθηρισμού, τότε
μπορούν να ανιχνευθούν ίχνη από πυρήνα υδρογόνου. Η παρατήρηση αυτή οδήγησε τον
Rutherford στο συμπέρασμα πως η εμφάνιση πυρήνων υδρογόνου δεν μπορούσε να
προέλθει από οπουδήποτε παρά μόνο από το άζωτο, συνεπώς το άζωτο στη δομή του
περιέχει πυρήνα υδρογόνου. Κατά τη διαδικασία αυτή, άτομα αζώτου συγκρούονταν με
σωματίδια-α παράγοντας έτσι οξυγόνο-17 και πυρήνες υδρογόνου, [ 14𝑁 + 𝛼 → 17𝛰 + 𝑝].
Ο Rutherford ονόμασε τον πυρήνα του υδρογόνου “πρωτόνιο” (“proton”), από την
ελληνική λέξη “πρῶτον”[4].
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To 1930 έγινε η εφεύρεση του κυκλότρου, στο Εθνικό Εργαστήριο Lawrence
Berkeley (LBL) στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϋ. Η εφεύρεση αυτή
έγινε από τον Αμερικανό φυσικό Ernest Orlando Lawrence, και καθώς αποτέλεσε
σημαντικό παράγοντα προς την εξέλιξη της ραδιοθεραπείας τιμήθηκε με το βραβείο
Νόμπελ το 1939. Αμέσως μετά την εφεύρεση του κυκλότρου από τον Lawrence, τα
πρώτα αδρόνια που χρησιμοποιήθηκαν σε εφαρμογή ήταν επιταχυνόμενα νετρόνια με
ενέργειες από μερικά MeV έως και μερικές δεκάδες MeV. Οι δύο πρώτες εφαρμογές
ήταν η παραγωγή ραδιοισοτόπων και, αργότερα, η θεραπευτική χρήση ακτινών
νετρονίων μεγάλης ταχύτητας.
Προς το τέλος του έτους 1932 οι Ernest Lawrence, Stan Livingston και David
Sloan κατόρθωσαν να παράξουν πρωτόνια ενέργειας 4.8 MeV με το νέο κυκλοτρόνιο
ακτίνας 27 ιντσών. Η κατασκευή χρήσιμων οργάνων για τη διεκπεραίωση πειραμάτων
καθυστερούσε σε σχέση με το σχεδιασμό των πειραμάτων, έτσι ο Lawrence εστίασε στην
έρευνα και παραγωγή νέων ισοτόπων χρησιμοποιώντας το κυκλοτρόνιο. Το 1935 ζήτησε
από τον αδερφό του, John, να λάβει μέρος στη χρήση του νέου επιταχυντή για ιατρικούς
σκοπούς.

Εικόνα 4: Οι αδερφοί Lawrence στην κονσόλα του πρώτου κυκλότρου για την παραγωγή
ισοτόπων και θεραπεία ακτινοβολίας με ακτίνες νετρονίων [5].
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Το 1936 ο Gordon Locher δημοσίευσε ένα άρθρο του όπου επισήμαινε τις
θεραπευτικές δυνατότητες των ακτινοβολιών νετρονίων. Έτσι, οι αδερφοί Lawrence
πραγματοποίησαν τις πρώτες πειραματικές μελέτες για τις θεραπευτικές δυνατότητες
αυτές και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου του 1938 οι πρώτοι ασθενείς υποβλήθηκαν σε
θεραπεία από ακτινοβολία νετρονίων στο κυκλοτρόνιο 37 ιντσών. Τα νετρόνια τα οποία
χρησιμοποιήθηκαν είχαν παραχθεί από την αντίδραση δευτερονίων ενέργειας 8 MeV σε
στόχο βηρυλλίου. Η μελέτη αυτή των πρώτων 24 ασθενών θεωρήθηκε επιτυχής και έτσι
οδήγησε στην κατασκευή του κυκλότρου 60 ιντσών – Crocker Medical Cyclotron.
Στο κυκλοτρόνιο αυτό ο Robert Stone μαζί με τους συνεργάτες του περιέθαλψαν
ασθενείς με κλασματοποιημένες δόσεις, χρησιμοποιώντας νετρόνια τα οποία παράγονταν
από αλληλεπίδραση δευτερονίων ενέργειας 16 MeV σε στόχο βηρυλλίου. Η τεχνική αυτή
ήταν πρωτόγονη και οι δόσεις ακτινοβολίας σε υγιείς ιστούς ήταν πολύ υψηλές. Για το
λόγο αυτό η θεραπεία νετρονίων εγκαταλείφθηκε το 1948. Η απόρριψη της θεραπείας
αυτής κράτησε μέχρι το 1965 όταν η Mary Catterall αποφάσισε να ασχοληθεί με τη
θεραπεία νετρονίων στο Νοσοκομείο Hammersmith στο Λονδίνο. Είχαν ληφθεί καλά
αποτελέσματα για επιφανειακά αδενοκαρκινώματα και έτσι το 1970 έγινε σαφές πως για
ορισμένους όγκους τοπικός έλεγχος θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη χρήση
ακτινοβολίας νετρονίων. Είκοσι πέντε χρόνια όμως αργότερα, η θεραπεία με νετρόνια
έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί επειδή η κατανομή της δόσης δεν είναι καλύτερη από αυτή
που μπορεί να επιτευχθεί με σύγχρονες τεχνικές θεραπείας με ακτίνες Χ, ενώ τα
φορτισμένα αδρόνια είναι πολύ πιο κατάλληλα για να δώσουν «συμβατικές» δόσεις.
Σημειώνεται όμως, πως η θεραπεία με νετρόνια εξακολουθεί να εφαρμόζεται σήμερα σε
ορισμένα εργαστήρια για τη θεραπεία ραδιοανθεκτικών όγκων των σιελογόνων αδένων.
Η εισαγωγή των φορτισμένων αδρονίων στην ακτινοθεραπεία είχε ως έναρξη το
1945, όταν ο Lawrence ζήτησε από το μαθητή του Robert Rathbun Wilson να
διευκρινίσει τη διαδικασία διακοπής πρωτονίων εντός της ύλης. Ο Wilson έκανε
μετρήσεις στο Berkeley Cyclotron και έπειτα από υπολογισμούς συνειδητοποίησε ότι η
ακτινοβολία πρωτονίων παρουσιάζει σημαντική αύξηση της δόσης στο τέλος του εύρους
της όταν βρίσκεται στην ύλη, την αποκαλούμενη «κορυφή Bragg». Λόγω της κορυφής
Bragg, η οποία μπορεί να εξαπλωθεί σε μεγαλύτερο εύρος με τη χρήση τροχών
διαμόρφωσης, αντιλήφθηκε πως η δόση μπορεί να επικεντρωθεί στο στοχευόμενο όγκο,
διατηρώντας την επίδραση σε υγιείς ιστούς στο ελάχιστο. Έτσι λοιπόν, η ακτινοβολία
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πρωτονίων μπορεί να δράσει προς όφελος των υγιών κυττάρων σε σχέση με την
ακτινοβολία ακτινών-Χ [5]. Το άρθρο που έγραψε [6] για το συμπέρασμα αυτό έμεινε
γνωστό καθώς αναγνωρίστηκε ως η πρώτη εργασία στη θεραπεία αδρονίων. Στο εν λόγω
άρθρο επικεντρώνεται κυρίως στα πρωτόνια και αναφέρει επίσης τα ιόντα άνθρακα.

Η

θεραπεία

αδρονίων

είναι

ένα

συγκεκριμένο

είδος

ογκολογικής

ακτινοθεραπείας, η οποία χρησιμοποιεί επιταχυνόμενα αδρόνια (μη στοιχειώδη
σωματίδια αποτελούμενα από quarks και antiquarks) με σκοπό την επίτευξη καλύτερων
αποθέσεων της δόσης συγκριτικά με αυτές των ακτινών-X που χρησιμοποιούνται στη
συμβατική ακτινοθεραπεία. Οι δέσμες φορτισμένων αδρονίων χαρακτηρίζονται από την
εγγενή ικανότητα εναπόθεσης του μέγιστου της ενεργειακής τους πυκνότητας σε ένα
καλά καθορισμένο και ελεγχόμενο βάθος στο τέλος της εμβέλειάς τους (η κορυφή Bragg)
Το βάθος διείσδυσης καθορίζεται από την κινητική ενέργεια των σωματιδίων. Για
παράδειγμα, πρωτόνια ενέργειας 200 MeV και ιόντα άνθρακα ενέργειας 4800 MeV
διεισδύουν περίπου 27 cm στο σώμα.
Κύριος στόχος της ακτινοβολίας είναι το DNA μέσα στον κυτταρικό πυρήνα. Το
DNA προστατεύεται σε μεγάλο βαθμό από ένα εξαιρετικά περίπλοκο σύστημα
επιδιόρθωσης, έτσι ώστε οι παραβιάσεις του DNA, όπως τα απλά ή διπλά σπασίματα
αλυσίδων να αποκαθίστανται γρήγορα. Όταν όμως το DNA εκτίθεται σε πολύ υψηλές
τοπικές δόσεις σε εύρος κλίμακας νανόμετρων, οι βλάβες του DNA συγκεντρώνονται
και το σύστημα επιδιόρθωσης αποτυγχάνει. Στη συνέχεια η δόση είναι πιο
αποτελεσματική σε σύγκριση με την αραιά ιονίζουσα ακτινοβολία και η σχετική ραδιοβιολογική αποτελεσματικότητα ακτινοβολίας (RBE) αυξάνεται [7].

Οι κατανομές δόσης βάθους πρωτονίων χαρακτηρίζονται από μια σχετικά χαμηλή
δόση στα ρηχά βάθη, μια κορυφή κοντά στο τέλος της εμβέλειας των πρωτονίων και, στη
συνέχεια, μια κατακόρυφη πτώση. Για πρωτόνια, ακτίνες α και άλλες ακτίνες ιόντων, η
κορυφή εμφανίζεται στο τέλος της εμβέλειας που πρόκειται να διανύσουν. Το
χαρακτηριστικό αυτό ονομάζεται «κορυφή Bragg», από τον Άγγλο φυσικό, χημικό και
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μαθηματικό William Henry Bragg, ο οποίος ανακάλυψε το φαινόμενο αυτό το 1903. Με
την παρατήρηση αυτή έγινε εφικτή η παράδοση υψηλής δόσης ιοντίζουσας ακτινοβολίας
σε ένα όγκο σε βάθος, χωρίς όμως την υπέρβαση της δόσης ανοχής των
παρεμβαλλόμενων υγιών ιστών και με μηδενισμό της χορηγούμενης δόσης στους υγιείς
ιστούς πέρα από τον όγκο. Ο Wilson πρότεινε επίσης αρκετές καινοτόμες ιδέες, οι οποίες
στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για την παροχή δεσμών πρωτονίων στη θεραπεία του
καρκίνου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τροχών διαμόρφωσης εύρους για την
παραγωγή διευρυνόμενων κορυφών Bragg (Spread-Out Bragg Peaks, SOBPs),
καλύπτοντας έτσι μεγαλύτερους στόχους [4].

Εικόνα 5:Διευρυνόμενη Κορυφή Bragg για την ακτινοβολία του όγκου σε όλη του την
έκταση [4]
Η διευρυνόμενη κορυφή Bragg προκύπτει από την επεξεργασία διαφόρων
ενεργειών των πρωτονίων μέσα από τον επιταχυντή. Όταν μία δέσμη πρωτονίων
αποτελείται από πρωτόνια διαφόρων ενεργειών, τότε οι κορυφές Bragg που
χαρακτηρίζουν την κάθε ενέργεια, συντίθενται και δημιουργούν έτσι μία συνολική
διευρυνόμενη κορυφή Bragg (SOPB).
Σε αντίθεση με τα φωτόνια, όταν τα πρωτόνια μιας δεδομένης ενέργειας (συνήθως
από 70 έως 250 MeV) διεισδύουν στην ύλη, χάνουν συνεχώς ενέργεια συναρτήσει του
βάθους. Ο ρυθμός απώλειας ενέργειας (που ονομάζεται «γραμμική μεταφορά ενέργειας»
ή LET) αυξάνεται με τη μείωση της ταχύτητας όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 6. Αυτό,
συνεχίζεται έως ότου εξαντληθεί ολόκληρη η ενέργειά τους και σταματήσουν απότομα
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μετά την εμφάνιση της κορυφής Bragg. Το βάθος της κορυφής, δηλαδή η εμβέλεια των
πρωτονίων είναι συνάρτηση της αρχικής ενέργειας. Καθώς τα πρωτόνια διασχίζουν ένα
μέσο, σκεδάζονται επίσης πλευρικά, αλλά η δόση έξω από την περίμετρο μιας δέσμης
πρωτονίων εξασθενεί γρήγορα. Στενές, μονο-ενεργειακές δέσμες πρωτονίων για
θεραπευτική χρήση μπορούν να παραχθούν χρησιμοποιώντας κυκλοτρόνια (αλλιώς
κύκλοτρα) ή συγχροτρόνια (αλλιώς σύγχροτρα) [8].

Εικόνα 6: Καμπύλες δόσης-βάθους τόσο για δέσμη πρωτονίων 200 MeV και δέσμης
ακτινών-Χ 16 MV. Παρουσιάζεται επίσης η διευρυνόμενη κορυφή Bragg της δέσμης
πρωτονίων για διαμορφούμενο εύρος της κορυφής σε 5 cm [8].

Εικόνα 7: Σύγκριση της εμβέλειας της ακτινοβολίας ακτινών Χ με την εμβέλεια της
ακτινοβολίας πρωτονίων
Τα πρωτόνια είναι πλέον βασική μέθοδος στην κλινική πρακτική των 95
θεραπευτικών κέντρων που ήδη βρίσκονται σε λειτουργία (είτε σε νοσοκομεία, είτε
ανεξάρτητα) αλλά και του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού εγκαταστάσεων παγκοσμίως.
Ακόμα 31 κέντρα θεραπείας πρωτονίων βρίσκονται σε εξέλιξη την παρούσα στιγμή και
αναμένεται να ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι το 2025, καθώς και σχέδια για επιπλέον
28 κέντρα τα οποία θα τεθούν σε εξέλιξη στο άμεσο μέλλον [9].
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Οι συνεχείς τεχνολογικές βελτιώσεις των ιατρικών επιταχυντών σωματιδίων είναι
το αποτέλεσμα της ανάπτυξης επιταχυντών έρευνας που χρησιμοποιούνται στην
πυρηνική φυσική και στη φυσική υψηλών ενεργειών. Επιπρόσθετα, έχουν αναπτυχθεί
περιστρεφόμενα gantries, τα οποία παρέχουν την κλινική δέσμη στον ασθενή κάτω από
διαφορετικές οπτικές γωνίες, τόσο για πρωτόνια όσο και για ιόντα άνθρακα. Μια
σύγχρονη εγκατάσταση θεραπείας αδρονίων αποτελείται από τον επιταχυντή, το κτίριο,
μαγνήτες, τα κανάλια της δέσμης των σωματιδίων, τον εξοπλισμό 3-4 δωματίων
θεραπείας, τα διαγνωστικά εργαλεία και τα συστήματα ελέγχου και σχεδιασμού
θεραπείας. Οι επιταχυντές θεραπείας αδρονίων έχουν προχωρήσει μαζί με την ανάπτυξη
επακριβούς και εξαιρετικά επιλεκτικής τεχνικής απεικόνισης όπως η Υπολογιστική
Τομογραφία (CT), η Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού (MRI), η

Τομογραφία

Εκπομπής Φωτονίου (SPECT) και η Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET) [7].

Η ευρεία αποδοχή της θεραπείας πρωτονίων για τον καρκίνο καθυστέρησε
συγκριτικά με άλλες μεθόδους, όπως για παράδειγμα τη θεραπεία φωτονίων με
διαμορφώμενη ένταση (Intensity Modulated Photon Therapy, IMPT). Η καθυστέρηση
αυτή οφείλεται σε λόγους όπως τεχνικές δυσκολίες, μεγάλο κόστος και άγνοια μεθόδων
προς τη μείωση του κόστους αυτού. Το κόστος του εξοπλισμού θεραπείας πρωτονίων
παραμένει πολύ υψηλότερο από αυτό του συγκρίσιμου εξοπλισμού θεραπείας φωτονίων.
Παρά τα εμπόδια που είχαν εμφανιστεί, η μέθοδος της θεραπείας πρωτονίων σήμερα έχει
ακμάσει αρκετά σε τεχνολογικό και επιστημονικό επίπεδο [10].
Κύριος λόγος για τον οποίο ερευνητικές ομάδες επικεντρώθηκαν στη μελέτη της
θεραπείας πρωτονίων είναι το χαρακτηριστικό της ανώτερης χωρικής κατανομής της
δόσης στον ασθενή. Τα πρωτόνια ανήκουν στην κατηγορία των αδρονίων και όπως είναι
γνωστό, παρουσιάζουν πλήρη εναπόθεση της δόσης της δέσμης τους στο τέλος της
εμβέλειάς τους (Bragg peak). Ο υγιής ιστός πέραν του όγκου παραμένει ανέπαφος, ενώ
τα υγιή κύτταρα πριν από τον όγκο δέχονται χαμηλή δόση ακτινοβολίας [10]. Επίσης,
παρατηρείται υψηλότερη θανάτωση κυττάρων ανά μονάδα δόσης εντός του καρκινικού
όγκου συγκριτικά με τις θεραπείες φωτονίων και ηλεκτρονίων [4].
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Καθώς όμως η νέα μέθοδος αυτή εξελισσόταν, η ήδη γνωστή θεραπεία φωτονίων
αναπτύχθηκε με τη μέθοδο της διαμορφούμενης έντασης ακτινοβολίας φωτονίων (IMPT)
και τις θεραπείες ογκομετρικού τόξου [11]. Η εξέλιξη της θεραπείας φωτονίων
υποσκίασε το πλεονέκτημα της δέσμης πρωτονίων. Ωστόσο, το σχετικό πλεονέκτημα της
θεραπείας πρωτονίων στη διάσωση φυσιολογικών ιστών δεν ήταν ποτέ πιο σημαντικό,
διότι η ακτινοβόληση των υγιών κυττάρων κατά τη θεραπεία του καρκίνου στην
περίπτωση της ακτινοθεραπείας φωτονίων παρουσιάζει μακροχρόνιες παρενέργειες.
Γνωστές περιπτώσεις των παρενεργειών αυτών είναι η μετάσταση του καρκίνου,
καρδιαγγειακές παθήσεις και επιπλοκές στη γονιμότητα [12–14]. Στους πιο πάνω λόγους
οφείλεται το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση της δυνατότητας που παρέχεται
στη θεραπεία με ακτινοβόληση πρωτονίων, ως προς τη μείωση των επιπλοκών που
σχετίζονται με τη θεραπεία των ασθενών [10].
Όπως αναφέρει ο Συνεργατικός Οργανισμός Θεραπείας Σωματιδίων (Particle
Therapy Co-Operative Group, PTCG) [9], τα κέντρα θεραπείας αλλά και οι θεραπείες με
ακτινοβολία πρωτονίων έχουν αυξηθεί ραγδαία καθώς παράλληλα, υψηλής ποιότητας
έρευνα διεξάγεται παγκόσμια. Επισημαίνεται ότι πρόσφατα έγιναν σημαντικά βήματα
προς τη μείωση του απαιτούμενου κόστους για την ανέγερση ενός κέντρου θεραπείας
πρωτονίων. Φυσικά, υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης στο οικονομικό σκέλος ώστε
η θεραπεία πρωτονίων να γίνει πιο προσιτή [10].

Όσον αφορά τη διπλωματική εργασία, σκοπός της είναι η σύνοψη και η
οργανωμένη παρουσίαση σημαντικών πληροφοριών που αφορούν τη θεραπεία
πρωτονίων, αλλά και η ταξινόμηση μέχρι πολύ πρόσφατων ανακαλύψεων στον τομέα
αυτό. Για το σκοπό αυτό επεξηγούνται εκτενώς πληροφορίες για την ανάπτυξη των
επιταχυντών για ακτινοθεραπείες αλλά κυρίως αυτών που χρησιμοποιούνται για τη
θεραπεία πρωτονίων. Τα λειτουργικά τους συστήματα παρουσιάζονται με λεπτομέρεια
ώστε να γίνει εύκολα κατανοητή η φυσική της επιτάχυνσης πρωτονίων αλλά και το
αποτέλεσμα αυτής. Στη συνέχεια, αναλυτικά παρουσιάζεται η φυσική της θεραπείας
πρωτονίων, τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες της δέσμης πρωτονίων. Ακολούθως,
παρουσιάζονται οι τεχνικές παράδοσης της θεραπείας στον ασθενή και γίνεται αναφορά
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στα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα της δέσμης αυτής. Κατά τη θεραπεία
ακτινοβολίας πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται κάποια πρωτόκολλα τα οποία έχουν τεθεί
για την ασφάλεια του ασθενή, του προσωπικού και τυχόν παρευρισκόμενου κοινού.
Πρωτόκολλα επίσης έχουν τεθεί για την κατασκευή των επιταχυντών και των
λειτουργικών συστημάτων τους. Γίνεται λοιπόν, επεξήγηση των πρωτοκόλλων αυτών,
ενώ μετέπειτα παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία από θεραπευτικά και ερευνητικά
κέντρα ακτινοβολίας πρωτονίων παγκοσμίως. Διατυπώνονται εν τέλει, συμπεράσματα
για τη θεραπεία πρωτονίων και τις μελλοντικές προοπτικές που ερευνώνται για την
εφαρμογή τους σε κλινική εφαρμογή ώστε να ξεπερασθούν συγκεκριμένα μειονεκτήματα
της θεραπείας.
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Κεφάλαιο 2

Θεμελιώδης αρχή ολόκληρης της φυσικής των επιταχυντών σωματιδίων, τόσο
όσον αφορά το σχεδιασμό τους αλλά και τη μεταφορά της δέσμης, αποτελεί ο νόμος των
ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων του Lorentz:
⃗⃗ )
𝐹⃗ = 𝑞 ∙ (𝐸⃗⃗ + 𝑣⃗ × 𝐵
Εξίσωση 1: Ηλεκτρομαγνητική δύναμη Lorentz
Η δύναμη που εξασκείται σε ένα φορτισμένο σωματίδιο όταν αυτό βρίσκεται
εντός ενός ηλεκτρικού πεδίου, θα έχει την ίδια φορά με αυτή του ηλεκτρικού πεδίου.
Όταν ένα κινούμενο φορτισμένο σωματίδιο βρεθεί εντός μαγνητικού πεδίου κάθετου στη
φορά κίνησης του σωματιδίου, τότε θα ασκηθεί σε αυτό μαγνητική δύναμη κάθετη στη
φορά του μαγνητικού πεδίου αλλά και της ταχύτητας του σωματιδίου, προκαλώντας έτσι
την κάμψη της τροχιάς του.
Η τεχνολογία διανομής φορτισμένων σωματιδίων της κατάλληλης ενέργειας σε
έναν ασθενή περιλαμβάνει την επιτάχυνση αυτών των σωματιδίων και στη συνέχεια την
κάμψη και εστίαση της δέσμης στην κατεύθυνση του στόχου στον ασθενή. Μια δέσμη
σωματιδίων είναι μια συλλογή σωματιδίων μέσα σε ένα μικρό εύρος θέσεων, γωνιών και
ταχυτήτων.
Το σχήμα αυτής της κατανομής της δέσμης μπορεί να επηρεάσει την τεχνική της
παράδοσής της. Η Εικόνα 8 αντιπροσωπεύει το χώρο των φάσεων της δέσμης για δύο
διαφορετικές δέσμες: μία δέσμη δείχνει πυκνότητα σωματιδίων Gauss και η άλλη δέσμη
δείχνει ομοιόμορφη κατανομή.
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Εικόνα 8: Ομοιόμορφη a) και Gaussian b) χωρική κατανομή των φάσεων της δέσμης. Η
δισδιάστατη χωρική προβολή του αριθμού των σωματιδίων φαίνεται κάτω από τα
διαγράμματα χώρου των φάσεων [4].

Η δύναμη Lorentz παίζει βασικό ρόλο στο μέγεθος ενός επιταχυντή σωματιδίων
και των συστημάτων της δέσμης. Για την κάμψη της τροχιάς ενός σωματιδίου πρέπει
αυτό να υποβληθεί σε μαγνητικό πεδίο κατά την κίνησή του. Η ακτίνα καμπυλότητας της
κάμψης απορρέει από τη δύναμη Lorentz και μπορεί να απλοποιηθεί ως εξής:
𝐵(𝑘𝐺) ∙ 𝜌(𝑚) = 33.356 𝑃(𝐺𝑒𝑉/𝑐)
Εξίσωση 2:Ακτίνα καμπυλότητας της δέσμης
Στην εξίσωση αυτή, ένα σωματίδιο με φορτίο 1 (το ηλεκτρικό φορτίο του
ηλεκτρονίου) και ορμή P (σε GeV/c) κάμπτεται σε μαγνητικό πεδίο Β (σε kilogauss)
μέσω ακτίνας καμπυλότητας ρ (σε μέτρα). Τα σωματίδια των θεραπευτικών ενεργειών
πρέπει να έχουν εμβέλεια περίπου 30 cm σε νερό. Για τα πρωτόνια αυτό είναι κοντά σε
μια κινητική ενέργεια 200 MeV περίπου ανά νουκλεόνιο.
Η Εικόνα 9.a) είναι μια γραφική παράσταση της ταχύτητας του ιόντος (σε
μονάδες της ταχύτητας του φωτός c) ως συνάρτηση της κινητικής του ενέργειας.
Μπορούμε να δούμε ότι για θεραπευτικές ενέργειες η ταχύτητα των σωματιδίων είναι
σχετικιστική. Η Εικόνα 9.b) είναι μια γραφική παράσταση της ορμής των ιόντων
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πρωτονίου (μπλε) και άνθρακα (ροζ) σε μια σειρά θεραπευτικών ενεργειών. Ένας
κανονικός ηλεκτρομαγνήτης μπορεί να φτάσει σε ένα πεδίο περίπου 16 kG πριν από τον
κορεσμό. Η υπεραγώγιμη τεχνολογία παρέχει τη δυνατότητα χρήσης μαγνητικών πεδίων
αρκετών tesla (1 tesla = 10 kgauss) με ανάλογη μείωση στην ακτίνα κάμψης [4].

Εικόνα 9: a) Σχεδιάγραμμα της ταχύτητας (σε μονάδες c) για πρωτόνια (άνω καμπύλη)
και ιόντα άνθρακα (κάτω καμπύλη) ως συνάρτηση της κινητικής ενέργειας ανά
νουκλεόνιο. b) Σχεδιάγραμμα της ορμής των πρωτονίων (κάτω καμπύλη) και των ιόντων
άνθρακα (άνω καμπύλη) ως συνάρτηση της κινητικής ενέργειας ανά νουκλεόνιο [4].

Έντονο ενδιαφέρον για τον τομέα της πυρηνικής φυσικής παρουσιάστηκε κατά
τον 20ο αιώνα. Παρόλο που έρευνες για τη δομή της ύλης είχαν προηγηθεί και του 20ου
αιώνα, η τρέχουσα κατανόηση της ύλης διαμορφώθηκε το διάστημα αυτό. Επόμενος
βασικός τομέας έρευνας από την πυρηνική φυσική υπήρξε η σωματιδιακή φυσική, η
οποία παραμένει μέχρι και σήμερα κύριο πεδίο έρευνας. Εργαλείο για τη μελέτη και
ανακάλυψη της ύλης σε υποατομικό επίπεδο αποτελούν οι επιταχυντές σωματιδίων.

Η δημιουργία των πρώτων επιταχυντών σωματιδίων βασίστηκε στην ανάπτυξη
συστημάτων παροχής ηλεκτροστατικού δυναμικού για την επιτάχυνση φορτισμένων
σωματιδίων. Η μεταβολή στην ενέργεια ενός φορτισμένου σωματιδίου φορτίου q, το
οποίο βρίσκεται εντός ενός συνολικού ηλεκτροστατικού δυναμικού, εξαρτάται από το
δυναμικό αυτό. Το δυναμικό επιτάχυνσης αποτελείται από την τάση του μηχανισμού
επιτάχυνσης, 𝑉𝑇 και την τάση εξαγωγής της πηγής ιόντων, 𝑉. Η τάση εξαγωγής
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αναφέρεται στην τάση που χρησιμοποιείται για τον ιονισμό των ουδέτερων ατόμων [15,
16].
𝐸 = 𝑞(𝑉𝑇 + 𝑉)
Εξίσωση 3: Ενέργεια επιταχυνόμενου σωματιδίου από δυναμικό επιτάχυνσης

Από το 1919 έως το 1937 ο Rutherford ήταν ο διευθυντής των εργαστηρίων
Cavendish στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Στο διάστημα αυτό ανέθεσε στους John
Cockcroft και Ernest Walton να αναπτύξουν μια μέθοδο επιτάχυνσης φορτισμένων
σωματιδίων σε υψηλότερες ενέργειες από αυτές που δημιουργούνται από τη φυσική
ραδιενεργό διάσπαση [16, 17]. Το 1932 δημιούργησαν ένα επιταχυντή ο οποίος
χρησιμοποιούσε ηλεκτροστατικό δυναμικό 800 kV για την επιτάχυνση ιόντων
υδρογόνου (πρωτονίων), από την πηγή ιόντων υδρογόνου στο άκρο υψηλής τάσης του
επιταχυντή έως τον στόχο (άτομα Λιθίου) στο επίπεδο της γείωσης. Από την αντίδραση
αυτή, κατάφεραν να παράξουν δύο άτομα Ηλίου [17]. Ο επιταχυντής αυτός ονομάστηκε
«Cockcroft-Walton Cascade Generator» [15].
𝑝+1 + 73𝐿𝑖 = 2 42𝐻𝑒
Εξίσωση 4: Αντίδραση πρωτονίου με άτομο Λιθίου για την παραγωγή 2 ατόμων Ηλίου
Για την επίτευξη της διάσπασης των ατόμων, η κινητική ενέργεια του
προσπίπτοντος

σωματιδίου

πρέπει

να

είναι

τέτοια

ώστε

να

ξεπερνά

την

ηλεκτρομαγνητική απωθητική δύναμη του πυρήνα [15, 18].

Εικόνα 10: Επιταχυντής Cockcroft-Walton και το διάγραμμα κυκλώματος του [18, 19].
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Κατά το διάστημα στο οποίο οι Cockcroft και Walton εργάζονταν στην ανάπτυξη
του επιταχυντή φορτισμένων σωματιδίων, ο Αμερικανός φυσικός Robert van de Graaff
επικεντρώθηκε σε μια εναλλακτική προσέγγιση του ίδιου ζητήματος. Προσέγγισε την
επιτάχυνση φορτισμένων σωματιδίων μέσω στατικού δυναμικού. Το 1931, ενώ
βρισκόταν στο Πανεπιστήμιο Princeton στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής,
ανέπτυξε το πρωτότυπο του επιταχυντή που αποσκοπούσε. Ο επιταχυντής αποτελείτο
από δύο φορτισμένες σφαίρες αντίθετου φορτίου, οι οποίες διατηρούσαν μια διαφορά
δυναμικού μέσω της οποίας ένα σωματίδιο μπορούσε να ταξιδέψει μεταξύ των δύο
σφαιρών. Η κάθε σφαίρα φορτίστηκε στα 750 kV, δημιουργώντας συνολικά μια διαφορά
δυναμικού 1.5 MV μεταξύ τους [16].
Ο πρωταρχικός περιορισμός σε αυτή τη μορφή επιταχυντή ήταν η διηλεκτρική
διάσπαση του αέρα μεταξύ των 2 σφαιρών. Η λειτουργία του επιταχυντή Van de Graaff,
όπως ονομάστηκε, βασιζόταν σε μία ηλεκτροστατική γεννήτρια, η οποία επίσης
κατασκευάστηκε από τον Van de Graaff νωρίτερα, το 1929 [15, 17, 20].

Εικόνα 11: Σχηματικό διάγραμμα του επιταχυντή Van de Graaff. Εμφανίζονται η
πηγή σκόνης (D), οι άνω (T) και κάτω (B) ακροδέκτες και η γραμμή δέσμης (L) [20].

Ένας επιταχυντής τύπου tandem χρησιμοποιεί το ίδιο δυναμικό επιτάχυνσης δύο
φορές, πρώτα ως ελκυστικό και στη συνέχεια ως απωθητικό δυναμικό. Για να γίνει αυτό,
θα πρέπει ο ιονισμός του σωματιδίου να αντιστραφεί στο μέσο του επιταχυντή.
Η ενέργεια δέσμης ενός επιταχυντή Van de Graaff μπορεί να αυξηθεί κατά
περίπου ένα συντελεστή δύο χρησιμοποιώντας μια παράλληλη διαμόρφωση επιταχυντή
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Van de Graaff. Τα αρνητικά ιόντα που προέρχονται από το δυναμικό του εδάφους
αποστέλλονται μέσω μιας πρώτης γεννήτριας Van de Graaff και περνούν μέσω ενός
φύλλου που απογυμνώνει μερικά ηλεκτρόνια, μετατρέποντας μερικά από τα ιόντα σε
θετικά ιόντα. Στη συνέχεια αποστέλλονται μέσω μίας δεύτερης γεννήτριας Van de Graaff
στο έδαφος. Αυτές και οι μοναδικές γεννήτριες Van de Graaff χρησιμοποιούνται παντού
σε παγκόσμια εργαστήρια φυσικής και εκπαιδευτικά ιδρύματα σήμερα για έρευνα και
εκπαίδευση [16].

Εικόνα 12: Επιταχυντής Tandem Van de Graaff στο εθνικό εργαστήριο Oak Ridge [15].

Στο σχεδιασμό των πρώτων επιταχυντών αντιμετωπιζόταν κυρίως το ζήτημα
παραγωγής υψηλότερης τάσης επιτάχυνσης. Οι στατικοί επιταχυντές DC περιορίστηκαν
από τη διηλεκτρική κατανομή. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, ένας νέος
μηχανισμός επιτάχυνσης φορτισμένων σωματιδίων εφευρέθηκε. Ο νέος μηχανισμός
βασιζόταν σε χρονικά μεταβαλλόμενα πεδία [15, 17]. Τα σωματίδια περνούν εντός
διαφόρων επιταχυνόμενων πεδίων, τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους χρονικά ούτως ώστε
να ωθήσουν το σωματίδιο την κατάλληλη στιγμή και να αυξήσουν την ενέργειά του [21].
Σημαντικό πλεονέκτημα της χρήσης των χρονικά μεταβαλλόμενων πεδίων ήταν το
γεγονός πως η ένταση τους δεν ήταν απαραίτητο να είναι υψηλή. Ο μηχανισμός αυτός
αναπτύχθηκε το 1924 από το Σουηδό φυσικό Gustav Ising, ενώ το πρώτο πρωτότυπο
κατασκευάστηκε από το Νορβηγό φυσικό Rolf Wideroe to 1928 [17].
Η αρχή στην οποία βασίστηκαν οι γραμμικοί επιταχυντές και η πλειονότητα των
επόμενων επιταχυντών ήταν η συντονισμένη επιτάχυνση. Καθώς το σωματίδιο διασχίζει
Κυριάκος Ρώσσης

~ 17 ~

Διπλωματική Εργασία

μια συγκεκριμένη διαδρομή, προσδίδεται σε αυτό επιπρόσθετη ενέργεια κάθε φορά που
περνά μέσω μίας κοιλότητας συντονισμού. Οι κοιλότητες αυτές είναι κενά στο σωλήνα
του επιταχυντή, στον οποίο ταξιδεύει το σωματίδιο, εντός των οποίων δημιουργείται
χρονικά μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο. Η κατάλληλη απόσταση μεταξύ των
κοιλοτήτων υπήρξε κύριος παράγοντας για τη λειτουργικότητα του μηχανισμού αυτού
επιτάχυνσης. Το δυναμικό στις κοιλότητες ρυθμίζεται έτσι ώστε τη στιγμή που τα
σωματίδια διασχίζουν τις κοιλότητες να έχει την κατεύθυνση κίνησης των σωματιδίων
και έτσι να τα επιταχύνει.
Κατά τη διάρκεια της φάσης αρνητικού δυναμικού το σωματίδιο κινείται μέσω
του επόμενου σωλήνα. Όταν το σωματίδιο φτάσει στην επόμενη κοιλότητα, το δυναμικό
αποκτά τη σωστή πολικότητα σύμφωνα με την κίνηση του σωματιδίου, ούτως ώστε να
το επιταχύνει [21]. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με την ύπαρξη σωλήνων
μετατόπισης αυξανόμενου μήκους, έτσι ώστε να προσαρμόζονται κατάλληλα σε σχέση
με την αυξανόμενη ταχύτητα του σωματιδίου. Για το λόγο αυτό το μήκος κάθε σωλήνα
μετατόπισης πρέπει να είναι τέτοιο ώστε ο χρόνος που χρειάζεται ένα σωματίδιο για να
διανύσει το μήκος του σωλήνα να είναι ίσος με το ήμισυ της περιόδου του
μεταβαλλόμενου πεδίου. Να είναι, δηλαδή, ίσος με τη φάση κατά την οποία το δυναμικό
βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που ακολουθεί το σωματίδιο.

Εικόνα 13: Σχηματικό διάγραμμα του Γραμμικού επιταχυντή του David Sloan [16]
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Το πεδίο επιτάχυνσης απαιτείται να είναι μεταβαλλόμενο στο χρόνο. Στην
αντίθετη περίπτωση ενός στατικού πεδίου, ένα σωματίδιο που διέρχεται από το πεδίο
αυτό καταναλώνει όση ενέργεια λαμβάνει από το πεδίο, λόγω της συμμετρίας του
δυναμικού, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καθαρή ενεργειακή αύξηση. Εφόσον το
δυναμικό είναι συμμετρικό, κατά το πρώτο μισό της διαδρομής των σωματιδίων μέσω
του δυναμικού, αυτά υποβάλλονται σε ένα απωθητικό δυναμικό και χάνουν ενέργεια.
Μόνο όταν τα σωματίδια περνούν το μέσο της διαδρομής το δυναμικό λειτουργεί ως
δυναμικό επιτάχυνσης και απωθεί τα σωματίδια προσδίδοντας τους έτσι επιπλέον
ενέργεια. Χρησιμοποιώντας ένα χρονικά μεταβαλλόμενο πεδίο η αντίθετη φάση μπορεί
να αποφευχθεί, όπως περιεγράφηκε προηγουμένως[15, 16].

Στις αρχές της δεκαετίας του 1930, όταν ο Rolf Wideroe δημοσίευσε το άρθρο
του με λεπτομέρειες σχετικά με το σχεδιασμό ενός γραμμικού επιταχυντή [21], η έλλειψη
ταλαντωτών υψηλής συχνότητας σήμαινε ότι οι γραμμικοί επιταχυντές για τιμές υψηλής
ενέργειας έπρεπε να είναι ανέφικτα μεγάλοι [4]. Ο Lawrence προσέγγισε το ζήτημα
διαφορετικά δίχως να επικεντρωθεί στο πως θα ήταν εφικτό να υπάρξουν οι γραμμικοί
επιταχυντές υψηλότερων ενεργειών. Σχεδίασε ένα επιταχυντή φορτισμένων σωματιδίων
με κυκλική τροχιά, ο οποίος ονομάστηκε κυκλοτρόνιο, ούτως ώστε τα επιταχυνόμενα
σωματίδια να υπόκεινται ξανά και ξανά στο ίδιο επιταχυνόμενο δυναμικό.
Το κυκλοτρόνιο αποτελείται από μία κοιλότητα επιτάχυνσης στην οποία
παρουσιάζεται ένα ηλεκτρικό πεδίο, το οποίο προσδίδει ενέργεια στα φορτισμένα
σωματίδια που περνούν διαμέσου του. Στα 2 άκρα του διάκενου βρίσκονται κοίλοι μισοί
κύλινδροι. Η κοιλότητα αυτή στην ουσία διχοτομεί τον κύλινδρο ακτινικά. Οι 2 όψεις
του κυλίνδρου (μαγνήτες), δημιουργούν μαγνητικό πεδίο, το οποίο ασκώντας μαγνητική
δύναμη στα σωματίδια προκαλεί την κυκλική τροχιά τους [4, 15–17].
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Εικόνα 14: Επιτάχυνση δέσμης πρωτονίων μέσω ενός κυκλοτρονίου. Το σταθερό μαγνητικό
πεδίο καμπυλώνει την τροχιά των πρωτονίων, ενώ το ηλεκτρικό πεδίο τετραγωνικών παλμών
μεταξύ των δύο μισών κυλίνδρων (“Dees”) επιταχύνει τη δέσμη [22].

Ο Lawrence μαζί με τον μαθητή του Livingston εισήγαγαν στο κέντρο του
κυκλοτρονίου αέριο σε χαμηλή πίεση. Ιονίζοντας το αέριο αυτό με ηλεκτρόνια μέσω μίας
καθόδου βολφραμίου, σχηματίστηκαν ιόντα υδρογόνου (πρωτόνια). Το χρονικά
μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο επιδρούσε στα παραγόμενα πρωτόνια και τα ωθούσε
στο μαγνητικό πεδίο, το οποίο τα οδηγούσε σε κυκλική τροχιά. Το ηλεκτρικό πεδίο
ρυθμιζόταν έτσι ώστε να έχει τη μορφή τετραγωνικών παλμών και έτσι, κάθε μισή
περιστροφή της δέσμης σωματιδίων άλλαζε πολικότητα. Ο λόγος της χρήσης ηλεκτρικού
πεδίου τετραγωνικών παλμών ήταν η επιτάχυνση της δέσμης και τις 2 φορές που
περνούσε μέσα από την κοιλότητα εφόσον η τροχιά ήταν κυκλική. Η ακτίνα της κυκλικής
τροχιάς της δέσμης συνεχώς αυξανόταν καθώς αυτή επιταχυνόταν. Τα ιόντα που έφταναν
στην άκρη του θαλάμου μετά την ολοκλήρωση των περιστροφών τους και οι ενέργειές
τους καταγράφονταν μετρώντας την εκτροπή τους σε ένα ηλεκτρικό πεδίο.
Εάν η αύξηση της ενέργειας είναι αρκετά μεγάλη, τότε η αποτελεσματική μάζα
αυξάνεται λόγω σχετικιστικών επιδράσεων, και το μαγνητικό πεδίο ή/και η συχνότητα
δεν μπορούν να παραμείνουν σταθερά.
𝑚𝑟 =
(

𝑚0
2

√1 − 𝑣 2
𝑐 )

Εξίσωση 5: Εξίσωση σχετικιστικής μάζας
Σε αυτή την περίπτωση, το κυκλοτρόνιο μπορεί να κατασκευαστεί με το
κατάλληλο μοτίβο μαγνητικού πεδίου ώστε να είναι «Ισοχρονικό» (χρονικά
ανεξάρτητο), ή μπορεί να διαμορφωθεί η συχνότητα καθώς η ενέργεια αυξάνεται,
σχηματίζοντας έτσι ένα Συγχροκυκλοτρόνιο.
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Η υλοποίηση του συγχροκυκλοτρονίου έχει ως αποτέλεσμα ένα σύντομο παλμό
δέσμης που μπορεί να επιταχυνθεί. Αυτός ο παλμός πρέπει να παρακολουθείται με τη
διαμόρφωση συχνότητας. Διαφορετικά, η δέσμη δε θα συντονίζεται με την τάση
επιτάχυνσης και δε θα επιταχύνεται. Έτσι, η δέσμη εξόδου είναι παλμική, με συχνότητα
που δίνεται από την τεχνολογία του συστήματος που χρησιμοποιείται για τη μεταβολή
της ραδιοσυχνότητας (RF) [4].

Εικόνα 15: Υπεραγώγιμο Συγχροκυκλοτρόνιο [7]
Μετά τα πρώτα επιτυχή πειράματα ο Lawrence επικεντρώθηκε στην κατασκευή
κυκλοτρονίων τα οποία θα είχαν την ικανότητα να επιταχύνουν ελαφριά σωματίδια σε
ενέργειες υψηλές ώστε να μπορούν να διεισδύουν στον πυρήνα. Στη συνέχεια, ο
Lawrence πρότεινε την εισαγωγή μικρών φύλλων (shims) σιδήρου στο κυκλοτρόνιο για
την εξομάλυνση οποιασδήποτε ανομοιογένειας στο μαγνητικό πεδίο. Η προσθήκη των
φύλλων σιδήρου είχε ως αποτέλεσμα την εστίαση των φορτισμένων σωματιδίων που
ταξιδεύουν στο πεδίο. Έτσι προκλήθηκε μία κυρτή διόγκωση στις γραμμές του
μαγνητικού πεδίου, η οποία «ανάγκαζε» τα ιόντα που απέκλιναν από την κεντρική
τροχιά της δέσμης, να επαναφερθούν σε αυτή [4, 16].
Στα επόμενα χρόνια που ακολούθησαν, ο Lawrence με τους συνεργάτες του
εστίασαν στη βελτίωση του αρχικού σχεδιασμού των κυκλοτρονίων. Σημαντικές
βελτιώσεις έγιναν στην πηγή των ιόντων. Σκοπός ήταν η αύξηση του αριθμού των
ηλεκτρονίων που εκπέμπονται από το σύρμα βολφραμίου, τα οποία προκαλούσαν τον
ιονισμό των ατόμων του αερίου υδρογόνου ή δευτερίου. Η αύξηση αυτή των
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ηλεκτρονίων είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση και του αριθμού των παραγόμενων ιόντων
που στη συνέχεια επιταχύνονταν από το κυκλοτρόνιο. Αρχικά, τα καλώδια περιβλήθηκαν
με περίβλημα ψύξης νερού, επιτρέποντας έτσι υψηλότερο ρυθμό εξόδου ηλεκτρονίων
από το σύρμα βολφραμίου, αποτρέποντας όμως την υπερθέρμανσή του [16, 23, 24]. Στη
συνέχεια, ο Livingston αύξησε την κατακόρυφη απόσταση μεταξύ των 2 Dees στο
κυκλοτρόνιο διαμέτρου 37 ιντσών. Η αύξηση της απόστασης αυτής οδήγησε στην
αύξηση του μεγέθους των καλωδίων βολφραμίου, και ως αποτέλεσμα είχε την αύξηση
του ρεύματος εξόδου από 25 mA σε 100 mA στο κυκλοτρόνιο του Berkeley το 1938 [16,
25–28].
Αυξάνοντας το μέγεθος των καλωδίων βολφραμίου προκλήθηκαν 2 προβλήματα
προς επίλυση. Τα μεγαλύτερα σύρματα απαιτούσαν μεγαλύτερο διάκενο μεταξύ των
μαγνητικών πόλων και συνεπώς ηλεκτρομαγνήτες μεγαλύτερης ισχύος για τη διατήρηση
του ιδίου μαγνητικού πεδίου. Επιπλέον, τα μεγαλύτερα σύρματα είχαν μεγαλύτερη
περιοχή ιονισμού από το αέριο υδρογόνου ή δευτερίου, με αποτέλεσμα τα ιόντα που
παράγονταν να έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να βρίσκονται εκτός εστίασης. Η λύση
επιτεύχθηκε μέσω μίας σωληνοειδούς πηγής ιόντων η οποία είχε διάμετρο ανάλογη του
πάχους μίας τρίχας. Ο Livingston περιέκλεισε το καλώδιο βολφραμίου σε ένα διπλό
κώνο. Το αέριο που επρόκειτο να ιονιστεί γέμιζε το θάλαμο και μέσω μίας τρύπας στο
κέντρο του θαλάμου, τα ιόντα οδηγούνταν στα Dees. Με τη βελτίωση αυτή και μόνο, το
ρεύμα της δέσμης αυξήθηκε από 5 mA σε 70 mA [16, 25–28]. Με την επίτευξη της
καινοτομίας των Lawrence και Livingston στο Berkeley το 1932, τα κυκλοτρόνια
άρχισαν να ερευνώνται και να κατασκευάζονται παγκοσμίως.
Το 1994 προτάθηκε ο συνδυασμός του κυκλοτρονίου με ένα γραμμικό
επιταχυντή. Ο συνδυασμός των 2 ονομάστηκε Cyclinac. Το Cyclinac χρησιμοποιεί ένα
κυκλοτρόνιο ως εγχυτήρα γραμμικού επιταχυντή RF. Αυτό μειώνει το μέγεθος και την
πολυπλοκότητα τόσο του κυκλοτρονίου όσο και του linac. Αυτό το σύστημα προσφέρει
το πλεονέκτημα ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τις «ηλεκτρονικές» πτυχές ενός linac για
τον έλεγχο της ενέργειας και του ρεύματος της δέσμης, παλμό προς παλμό, γεγονός που
αυξάνει την ευελιξία ενός συστήματος μόνο κυκλοτρονίου, το οποίο παράγει μια
σταθερή ενέργεια δέσμης [29].
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Το 1928 ο Wideroe αναφέρθηκε στην «αρχή Betatron». Με την αρχή αυτή
αναφέρει πως η σχέση του μαγνητικού πεδίου (Β) συναρτήσει της ακτίνας (ρ) του
σωλήνα ενός Betatron είναι:
𝐵(𝜌) = 𝑚𝑣/𝑞𝜌
Εξίσωση 6: Μαγνητικό πεδίο σε ένα Betatron συναρτήσει της ακτίνας του σωλήνα του
Η σχέση του μαγνητικού πεδίου στην ακτίνα ρ και του μέσου μαγνητικού πεδίου
είναι:
1
𝛣̅
2
Εξίσωση 7: Ένταση μαγνητικού πεδίου σε ακτίνα ρ συναρτήσει του μέσου μαγνητικού
πεδίου.
𝐵(𝜌) =

Τη δεκαετία του 1930 παρουσιάστηκε έντονο ενδιαφέρον προς την ανακάλυψη
ενός επιταχυντή που θα επιτάχυνε ηλεκτρόνια για τον σκοπό παραγωγής ακτινών Χ για
νοσοκομειακή και ερευνητική χρήση. Το 1940, ο Αμερικανός φυσικός Donald William
Kerst κατασκεύασε το πρώτο Betatron στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις. Το Betatron
παρήγαγε ηλεκτρόνια ενέργειας 2.3 MeV [16, 30, 31].
Η λειτουργία του Betatron βασίζεται στην επαγωγή για την επιτάχυνση ενός
δακτυλίου ηλεκτρονίων. Το Betatron αποτελείται από ένα ηλεκτρομαγνήτη που
περιβάλλεται από ένα τοροειδή θάλαμο κενού. Ο ηλεκτρομαγνήτης δρα ως το κύριο
επαγωγικό πηνίο σε ένα μετασχηματιστή. Το δευτερεύον πηνίο σχηματίζεται από τα
ηλεκτρόνια σε κυκλική τροχιά εντός του θαλάμου κενού.

Εικόνα 16: Σχηματικό διάγραμμα ενός
Betatron. 1) Οδηγός μαγνητικού
πεδίου, 2) μαγνητικοί πόλοι, 3)
Κεντρικό μπλοκ ενθετών, 4)μαγνητική
περιέλιξη, 5) Σωλήνας, 6) Αντλία
(Injector),
7)
Ακτινοβολούμενος
στόχος, 8) Μετασχηματιστής HV, 9)
Ανιχνευτής ρυθμού δόσης [32].
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Όταν το πηνίο του ηλεκτρομαγνήτη διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, τότε
δημιουργείται ένα μαγνητικό πεδίο

γύρω από την επιφάνεια του θαλάμου κενού.

Σύμφωνα με το νόμο του Faraday, αυτό το μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο, Β, οδηγεί
στη δημιουργία ηλεκτρικού πεδίου, Ε. Το ηλεκτρικό πεδίο θα προκαλέσει την επιτάχυνση
των ηλεκτρονίων στο εσωτερικό του σωλήνα κενού. Όσο η μαγνητική ροή που παράγεται
από το πρωτεύον πηνίο συνεχίζει να αλλάζει προς την ίδια κατεύθυνση, τα ηλεκτρόνια
θα συνεχίσουν να επιταχύνονται από το αυξανόμενο ηλεκτρικό πεδίο [15–17, 21, 32].

Το 1944 έγινε η ανακάλυψη μίας νέας προσέγγισης επιτάχυνσης σωματιδίων. Την
ανακάλυψη αυτή έφερε στο φως ο Ρώσσος φυσικός Vladimir Veksler. Ο Veksler ανέφερε
την αρχή του συγχροτρονίου. Το επόμενο έτος, ο Αμερικανός φυσικός Edwin Mattison
McMillan κατασκεύασε το πρώτο συγχροτρόνιο για επιτάχυνση ηλεκτρονίων. Στη
συνέχεια ακολούθησε ο σχεδιασμός του συγχροτρονίου για επιτάχυνση πρωτονίων από
τον Αυστραλό φυσικό Mark Oliphant, το οποίο και κατασκευάστηκε το 1952.
Τα συγχροτρόνια επιτάχυνσης πρωτονίων χρησιμοποιούνται στη συνέχεια μετά
από ένα «προ-επιταχυντή» και αποτελούνται από ένα δακτύλιο, ο οποίος απαρτίζεται
κυρίως από 4 – 8 μαγνήτες, μία κοιλότητα ραδιοσυχνότητας και σωλήνες κενού. Ο προεπιταχυντής επιταχύνει τα πρωτόνια από μία πηγή πρωτονίων προς τους σωλήνες του
δακτυλίου, μέσα στους οποίους πρόκειται να ταξιδεύουν τα πρωτόνια κατά την
επιτάχυνσή τους. Οι μαγνήτες βρίσκονται στην περιφέρεια του δακτυλίου και
αποσκοπούν στην κάμψη της δέσμης, ώστε αυτή να ακολουθεί κυκλική τροχιά εντός του
δακτυλίου. Στην κοιλότητα ραδιοσυχνότητας (Radiofrequency cavity, RF) εφαρμόζεται
ένα εναλλασσόμενο ηλεκτρικό πεδίο για την επιτάχυνση των πρωτονίων. Η συχνότητα
RF (συχνότητα στην κοιλότητα) μεταβάλλεται καθώς αυξάνεται η συχνότητα
περιστροφής των πρωτονίων. Με την αύξηση αυτή της συχνότητας περιστροφής των
πρωτονίων, αυξάνεται επίσης και η ένταση του μαγνητικού πεδίου από τους μαγνήτες,
ούτως ώστε η δέσμη πρωτονίων να διατηρείται σε μία τροχιά σταθερής ακτίνας. Η τροχιά
της δέσμης σε σταθερή ακτίνα αποτελεί χαρακτηριστικό της λειτουργίας των
συνγχροτρονίων. Η συνηθιζόμενη διάμετρος του δακτυλίου είναι 6-8 m. Ο προεπιταχυντής αποτελείται από μία διάταξη συνεχόμενων επιταχυντών μήκους 6-10 m. Η
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διάταξη αυτή υφίσταται από έναν επιταχυντή RQF (Radio Frequency Quadrupole)
ακολουθούμενο από ένα linac.
Συστήματα εστίασης της δέσμης χρησιμοποιούνται επίσης στο συγχροτρόνιο για
τον περιορισμό του μεγέθους της δέσμης, το οποίο θα επηρεάσει το μέγεθος και το
κόστος των μαγνητικών στοιχείων που ελέγχουν τη δέσμη. Αποτέλεσμα αυτής της
διαδικασίας επιτάχυνσης είναι ότι υπάρχει χρονική περίοδος έγχυσης και επιτάχυνσης
χωρίς να παράγεται δέσμη. Στη συνέχεια, η δέσμη εξάγεται είτε γρήγορα είτε με αργό
ελεγχόμενο τρόπο, δημιουργώντας έτσι μια παλμική δέσμη με σταθερή ή μεταβλητή
χρονική περίοδο που εξαρτάται από το σχεδιασμό του συγχροτρονίου. Η εξαχθείσα
δέσμη μπορεί σε ορισμένες εφαρμογές να συντονίζεται με την κίνηση του ασθενούς.
Το συνολικό μέγεθος του συγχροτρονίου πρωτονίων καθορίζεται τόσο από την
ισχύ του μαγνητικού πεδίου όσο και από το συνδυασμό στοιχείων που χρησιμοποιούνται
στο δακτύλιο. Για συγχροτρόνια θερμοκρασίας δωματίου με βάση το νοσοκομείο, η
ενέργεια κυμαίνεται από 270 έως 330 MeV. Σε αντίθεση με ορισμένα κυκλοτρόνια που
μπορούν να εξαγάγουν τη δέσμη μόνο με την υψηλότερη επιταχυνόμενη ενέργεια, τα
συγχροντρόνια μπορούν να εξαγάγουν μια διαφορετική ενέργεια με κάθε εκχυλισμένο
παλμό ή σε ορισμένες περιπτώσεις να τροποποιήσουν την εξαγόμενη ενέργεια δέσμης
κατά τη διάρκεια ενός παλμού [29, 33–36].

Εικόνα 17: Ένα σχηματικό των συστατικών του Hitachi, Ltd., synchrotron
εγκατεστημένου στο Πανεπιστήμιο του Τέξας M. D. Anderson Proton Therapy Center,
που δείχνει επίσης τις περιοχές έγχυσης και εξαγωγής δέσμης [29].

Κυριάκος Ρώσσης

~ 25 ~

Διπλωματική Εργασία

Την τελευταία δεκαετία διερευνήθηκε έντονα η καταλληλόλητα χρήσης ενός
επιταχυντή FFAG για θεραπεία πρωτονίων. Ο σχεδιασμός των επιταχυντών FFAG
βασίζεται στο συνδυασμό των κυκλοτρονίων και των συγχροτρονίων. Όπως και σε ένα
συγχροτρόνιο, η συχνότητα RF στις κοιλότητες επιτάχυνσης μεταβάλλεται ώστε να
συντονίζεται με τη συχνότητα περιστροφής των πρωτονίων και να επιτυγχάνεται η
επιτάχυνσή τους. Παρόμοια, με ένα κυκλοτρόνιο τα μαγνητικά πεδία στον δακτύλιο δεν
αλλάζουν τη δύναμή τους με το χρόνο, αλλά διαθέτουν εναλλασσόμενες κλίσεις εστίασης
και αποπροσανατολισμού. Ο επιταχυντής FFAG χωρίζεται σε 2 κατηγορίες: α)
κλιμακωτός επιταχυντής FFAG και β) μη κλιμακωτός FFAG επιταχυντής. Οι 2
κατηγορίες αυτές χρησιμοποιούν διαφορετικό τύπο οπτικής δέσμης.
Οι μη κλιμακωτοί FFAG επιταχυντές είναι οι μικρότεροι, αλλά ο σχεδιασμός των
μαγνητών και οι μεγάλες κλίσεις των αντιτιθέμενων σημείων απαιτούν μια πολύ
περίπλοκη διαδικασία σχεδίασης. Επιπλέον, η γεννήτρια RF και οι κοιλότητες είναι
πολύπλοκες, καθώς απαιτούνται πολύ ισχυρά ηλεκτρικά πεδία σε διάφορες συχνότητες.
Αυτό απαιτεί σχετικά μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας.
Για την εφαρμογή του στη θεραπεία πρωτονίων, η μεγάλη ενεργειακή αποδοχή
των FFAGs μπορεί να έχει πλεονέκτημα για την απόκτηση γρήγορων ενεργειακών
αλλαγών, και πιθανώς να επιτύχει υψηλότερες εντάσεις δέσμης από ότι στα
συγχροντρόνια και τα συγχροκυκλοτρόνια [33, 37–39].

Εικόνα 18: FFAG proton accelerator στο Εργαστήριο ΚΕΚ στην Ιαπωνία [33]
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Εικόνα 19: Σχηματικό διάγραμμα ενός επιταχυντή FFAG [33].

Ενώ οι προηγούμενες κατηγορίες επιταχυντών εκμεταλλεύονται παραδοσιακές
πηγές ραδιοσυχνοτήτων για την λειτουργία τους, η αρχή λειτουργίας της επιτάχυνσης
ιόντων (κυρίως πρωτονίων) μέσω laser βασίζεται σε εξαιρετικά μικρούς παλμούς laser
(λίγες δεκάδες fs), με εξαιρετικά υψηλή όμως ένταση (μεγαλύτερη των 1018 W/cm2)
εστιαζόμενη σε πολύ μικρά πλαστικά ή μεταλλικά φύλλα (κλίμακας nm – μm).
Χαρακτηρίζεται επίσης από μεγάλη γωνιακή απόκλιση (≥ 2ο) και ένα πολύ ενεργητικό
φάσμα (έως 100% ΔΕ/Ε). Προκύπτει, μέσω της διαδικασίας της επιτάχυνσης αυτής,
αλληλεπίδραση laser – plasma, η οποία επιτρέπει την παραγωγή και επιτάχυνση
πρωτονίων ή άλλων ιόντων ανάλογα με την επιλογή του στόχου που χρησιμοποιείται. Η
βαθμίδες επιτάχυνσης των σωματιδίων είναι κατά 6 τάξεις μεγέθους μεγαλύτερες από
αυτές που προκύπτουν από πεδία ραδιοσυχνότητας, είναι δηλαδή της τάξεως MV/μm
[33, 40, 41].
Τα τελευταία χρόνια έχουν διερευνηθεί διαφορετικοί μηχανισμοί επιτάχυνσης με
την αξιοποίηση των αλληλεπιδράσεων laser-πλάσμα, όπως:
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(α) ο μηχανισμός target normal sheath acceleration, όπου ένας έντονος παλμός laser
δημιουργεί πλάσμα πάνω σε κάποιο στόχο, με το οποίο στη συνέχεια ο παλμός
αλληλεπιδρά επιταχύνοντας τα δημιουργούμενα ιόντα,
(β) ο μηχανισμός επιτάχυνσης μέσω της πίεσης της ακτινοβολίας,
(γ) ο μηχανισμός breakout afterburner, όπου ο στόχος γίνεται σχετικιστικά διαφανής
στο laser, οπότε παρουσιάζεται δραματική επιτάχυνση των ιόντων.
Μέσω πειραμάτων μονής βολής (single shot) των μηχανισμών αυτών
επιτεύχθηκαν ενέργειες πρωτονίων στα 100 MeV. Μέχρι πρόσφατα διεξήχθησαν
ελεγχόμενα in vitro ραδιοβιολογικά πειράματα χρησιμοποιώντας laser χαμηλότερης
ισχύος, σε βελτιωμένους ρυθμούς επανάληψης όμως. Εγκαταστάσεις νέας γενιάς
Petawatt laser βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως η εγκατάσταση ELIMAIA στην Πράγα,
Τσεχία, και το κέντρο CALA στο Μόναχο, Γερμανία. Τα laser αυτά συνδυάζουν τόσο
την απαιτούμενη υψηλή ένταση για την επίτευξη των ενεργειακών ιόντων στο εύρος
θεραπευτικού ενδιαφέροντος, όσο και ρυθμούς επανάληψης κοντά σε 1 Hz. Εκτεταμένη
έρευνα επίσης διεξάγεται για τη βελτιστοποίηση των στόχων αλληλεπίδρασης για την
ενισχυμένη απορρόφηση των laser και μέσω επιτάχυνσης για τη μεταφορά ενέργειας σε
κινητική ενέργεια των ιόντων [33, 42–44].

Εικόνα 20: Διάταξη επιταχυντή πλάσματος laser με δέσμη laser υψηλής ισχύος. Η δέσμη
πρωτονίων επιταχύνεται με τη χρήση laser υψηλής αντίθεσης και φύλλου μικρού πάχους. Στη
συνέχεια εστιάζεται από ένα τριπλό τετραπoλικό φακό, αναλύεται με έναν καμπύλο
ηλεκτρομαγνήτη και επανεστιάζεται από ένα τετραπολικό διπλό φακό με επιλεγμένη ενέργεια
στην πλατφόρμα ακτινοβόλησης. Το γράφημα πάνω αριστερά είναι η προσομοιωμένη εξέλιξη
του περιφράγματος της δέσμης πρωτονίων με κεντρική ενέργεια 15 MeV. Το Χ είναι η
οριζόντια κατεύθυνση και το Υ είναι η κατακόρυφη κατεύθυνση. Η ακτίνα του αρχικού
σημείου δέσμης ορίζεται ως 5 μm και η γωνία αποδοχής είναι ± 50 mrad [45].
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Επίσης ένας νέος επιταχυντής για θεραπεία όγκων με πρωτόνια είναι ο Dielectric
Wall Accelerator (DWA). Τα πρωτόνια επιταχύνονται σε ένα σωλήνα κατασκευασμένο
από δίσκους μόνωσης υψηλής διαβάθμισης (High Gradient Insulator discs, HGI). Οι
δίσκοι μόνωσης χρησιμοποιούνται ως εναλλακτικοί με αγώγιμα στοιχεία περιόδου 1 mm.
Οι μονάδες μεταγωγής υψηλής τάσης (γεννήτριες Blumlein) συνδέονται σε κάθε αγώγιμο
φύλλο και ενεργοποιούνται με παλμό laser 3-4 ns.
Οι μονωτές υψηλής βαθμίδας είναι ικανοί να αντέχουν ηλεκτρικά πεδία έως 100
MV/m. Όταν οι γεννήτριες Blumlein ενεργοποιούνται μέσω φωτοαγώγιμων διακοπτών,
ένα ηλεκτρικό πεδίο προκαλείται στην εσωτερική πλευρά του μονωτή (το λεγόμενο
«διηλεκτρικό τοίχωμα»). Με τέτοιες υψηλές βαθμίδες, το μέγεθος του DWA χαμηλού
ρεύματος για εφαρμογές θεραπείας πρωτονίων είναι 2 – 2.5 m [46, 47].
Σε ένα μονωτή υψηλής βαθμίδας (HGI), η ηλεκτρική εκκένωση της επιφάνειας
κενού θεωρείται ότι προχωρά μέσω μιας δευτερεύουσας χιονοστιβάδας εκπομπής
ηλεκτρονίων στην οποία τα ηλεκτρόνια που εκπέμπονται βομβαρδίζουν επανειλημμένα
μία επιφάνεια ενός μονωτή που απελευθερώνει επιπρόσθετα (δευτερεύοντα) ηλεκτρόνια
και αποσπά τα προσροφημένα αέρια. Το ρεύμα ηλεκτρονίων ιονίζει το εκροφούμενο
αέριο και τελικά σχηματίζει ένα πυκνό plasma που μειώνει την εφαρμοζόμενη τάση.
Ο HGI αποτελείται από τυπικά μονωτικά υλικά, αλλά η διαμόρφωση του είναι
από λεπτές εναλλασσόμενες στρώσεις πλωτών ηλεκτροδίων και μονωτών, συνήθως με
περιόδους μικρότερες από 1 mm. Η δομή των ηλεκτρικών πεδίων κοντά στην επιφάνεια
τείνει να απομακρύνει δευτερεύοντα ηλεκτρόνια μακριά από το μονωτή με αποτέλεσμα
υψηλότερο όριο ηλεκτρικής εκκένωσης. Ένα από τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής
εκκένωσης της επιφάνειας κενού που ισχύει για συμβατικούς και υψηλούς
διαβαθμισμένους μονωτές, είναι η αντίστροφη εξάρτηση της έντασης της ηλεκτρικής
εκκένωσης στο παλμικό πλάτος. Αυτό το γεγονός βοηθά να παρακινήσει την
αρχιτεκτονική του επιταχυντή προς μια μηχανή θεραπείας πρωτονίων [48].
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Εικόνα 21: Σχέδιο ενός συμβατικού μονωτή κενού (αριστερά) και ενός HGI (δεξιά). Η
μικροδομή των ηλεκτρικών πεδίων στο HGI κοντά στην επιφάνεια μπορεί να παρέχει μια
καθαρή δύναμη που σαρώνει δευτερεύοντα ηλεκτρόνια μακριά από την επιφάνεια έτσι
ώστε να μην μπορούν να προκαλέσουν βλάβη [48].
Το Εθνικό Εργαστήριο Lawrence Livermore (LLNL), σε συνεργασία με την
Tomotherapy και CPAC (ΗΠΑ), σχεδίασε και κατασκεύασε ένα DWA για θεραπεία
πρωτονίων. Το πρώτο πρωτότυπο περιλαμβάνει ένα σύστημα έγχυσης RFQ με ένα
παλμικό kicker που επιλέγει τις επιθυμητές δέσμες πρωτονίων, και ένα γραμμικό
επιταχυντή που ενσωματώνει το HGI με γεννήτριες Blumlein και διακόπτες
συνδεδεμένους σε πλάκες πυκνωτών. Η μονάδα κατόρθωσε βαθμίδες επιτάχυνσης της
τάξης των 20 MeV / m [49]. Πιο πρόσφατα έχουν επιτευχθεί υψηλότερα πεδία (έως 35
MV / m), ακόμη μακριά από τα αναμενόμενα 100 MV / m [7, 46].

Εικόνα 22: Σχηματικό διάγραμμα ενός DWA επιταχυντή για θεραπεία πρωτονίων. Ένα
εικονικό κύμα λαμβάνεται με εναλλαγή διαδοχικών διακοπτών με παλμό laser μερικών
ns [7].
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Πρωτεύοντες επιταχυντές για τη θεραπεία όγκων μέσω ακτινοβολίας πρωτονίων
αποτελούν οι γραμμικοί επιταχυντές, τα κυκλοτρόνια και τα συγχροτρόνια, όπως
επεξηγήθηκαν στην υποενότητα 2.3. Επιπρόσθετα, ελπίδες για τη βελτίωση της
θεραπείας πρωτονίων εναποτίθενται στους νέους μηχανισμούς επιτάχυνσης που
ανακαλύφθηκαν τα τελευταία χρόνια όπως οι DWA, οι FFAG και οι Laser – Plasma
επιταχυντές. Μετά την επιτάχυνση των δεσμών πρωτονίων, απαραίτητη είναι η μεταφορά
τους στην αίθουσα θεραπείας, όπου ο ασθενής τοποθετείται με ακρίβεια σε ένα σύστημα
τοποθέτησης. Μέσω ενός συστήματος παράδοσης της δέσμης, η περιοχή του καρκινικού
στόχου σημαδεύεται με ακρίβεια ούτως ώστε να ακτινοβοληθεί το επιθυμητό σημείο.
Μεταξύ των συστημάτων που ενεργούν ως προς την ενέργεια της δέσμης
συμπεριλαμβάνονται

ο

ενεργειακός

υποβαθμιστής

(degrader),

τα

συστήματα

ευθυγράμμισης για το ταίριασμα της παρεχόμενης ενέργειας ανά μονάδα χρόνου και
επιφανείας (collimation systems for emittance matching), το σύστημα ανάλυσης
ενέργειας της δέσμης (energy analysis system) και ο καθορισμός του ρυθμού δόσης. Στην
Εικόνα 23 παρουσιάζεται το σύστημα καθορισμού ενέργειας του Ινστιτούτου Paul
Scherrer (PSI), Villigen, Ελβετία.

Εικόνα 23: Σχηματικό διάγραμμα της τροχιάς της δέσμης στο PSI. Τα ορθoγώνια
αναπαριστούν τετραπολικούς (Q) ή διπολικούς μαγνήτες. Καθορίζονται επίσης οι θέσεις
των κατευθυντήρων (ΚΜΑ) και το ενεργειακό σύστημα σχισμών [4].
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Επιπλέον, ένα σύστημα μεταφοράς της δέσμης προς τον ασθενή χρησιμοποιείται
μεταξύ της αίθουσας φροντίδας και του συστήματος καθορισμού ενέργειας της δέσμης.
Το σύστημα μεταφοράς της δέσμης αποτελείται από μαγνητικά συστήματα τα οποία
λειτουργούν ως οπτικά στοιχεία (standard beam optics). Σημαντικές παράμετροι που
λαμβάνονται υπόψη στο σύστημα μεταφοράς είναι η σταθερότητα για την αποτροπή της
μεταβολής του σχήματος της δέσμης, η θέση των διαγνωστικών της δέσμης, οι μέγιστες
διαστάσεις της δέσμης, η συμμετρία της δέσμης και η ορθή και ακριβής επανάληψη των
ρυθμίσεων. Η υποενότητα αυτή εστιάζει στα λειτουργικά συστήματα των επιταχυντών
που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις για τη θεραπεία πρωτονίων, τόσο όσον αφορά
στον καθορισμό της ενέργειας της δέσμης, όσο και τα συστήματα παραγωγής, μεταφοράς
και εναπόθεσης της δέσμης στον ασθενή [4, 50].

Πρώτο στάδιο για την επίτευξη της θεραπείας όγκων μέσω πρωτονίων είναι η
ύπαρξη μίας πηγής πρωτονίων ώστε αυτά να επιταχυνθούν και να εστιαστούν σε μία
δέσμη από τους επιταχυντές, τα μαγνητικά συστήματα και τα υπόλοιπα λειτουργικά
συστήματα. Για την απελευθέρωση πρωτονίων χρησιμοποιείται αέριο υδρογόνου σε ένα
θάλαμο κενού. Εφόσον ο θάλαμος γεμίσει με το αέριο υδρογόνου, τότε ηλεκτρικό πεδίο
εφαρμόζεται εντός του θαλάμου, προκαλώντας την απόσπαση των ηλεκτρονίων από τα
άτομα υδρογόνου και δημιουργώντας έτσι ελεύθερους πυρήνες υδρογόνου. Οι πυρήνες
υδρογόνου είναι στην ουσία τα πρωτόνια. Τα παραχθέντα αυτά πρωτόνια εισάγονται
αμέσως μετά στον επιταχυντή πρωτονίων ή σε μία διάταξη επιταχυντών, όπως
προαναφέρθηκε, και έτσι επιτυγχάνεται η δημιουργία επιταχυνόμενων δεσμών, οι οποίες
προορίζονται να ακτινοβολήσουν τον ασθενή στον καρκινικό όγκο. Για την
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του καρκινώματος απαιτείται ξεχωριστή ενέργεια της
δέσμης για κάθε κλινική περίπτωση. Ο καθορισμός της ενέργειας της ακτινοβολίας
πρωτονίων εξαρτάται από τα συστήματα διαμόρφωσης της ενέργειας [4, 16].

Τα κυκλοτρόνια και τα συγχροκυκλοτρόνια δεν έχουν τη δυνατότητα αλλαγής της
ενέργειας στον επιταχυντή. Αυτό σημαίνει ότι η ενέργεια της δέσμης πρέπει να μειωθεί
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ώστε να αποκτήσει το επιθυμητό βάθος διείσδυσης των σωματιδίων στον ασθενή. Στα
περισσότερα από τα συστήματα θεραπείας σωματιδίων που βασίζονται σε κυκλοτρόνια,
η δέσμη εστιάζεται σε ένα ενεργειακό υποβαθμιστή, ο οποίος είναι ένα κομμάτι ελαφρού
υλικού που χρησιμοποιείται στη διαδρομή της δέσμης με ρυθμιζόμενο πάχος. Η ενέργεια
των σωματιδίων που εξέρχονται από τον υποβαθμιστή εξαρτάται από την
προσαρμοσμένη ποσότητα υλικού που έχουν διασχίσει.
Τα πρωτόνια χαμηλότερης ενέργειας που συνήθως μεταφέρονται στη δέσμη
έχουν ενέργεια 70 MeV. Χαμηλότερες ενέργειες θα προκαλούσαν επιπλοκές λόγω της
σκέδασης, των απωλειών, της αστάθειας στα τροφοδοτικά και των μη γραμμικών
επιδράσεων στους ανιχνευτές και έτσι θα έδιναν κορυφές Bragg που είναι πολύ αιχμηρές
για άμεση χρήση.
Ο υποβαθμιστής ενέργειας πρέπει να αποτελείται από ελαφρύ υλικό για την
αποφυγή υπερβολικής αύξησης της εκπομπής δέσμης, η οποία προκύπτει από πολλαπλές
σκεδάσεις (Multiple Scattering, MS). Για την υποβάθμιση των πρωτονίων από 250/230
σε 70 MeV απαιτείται μήκος του degrader περίπου 20/17 cm. Η πολλαπλή σκέδαση
προκαλεί αύξηση όχι μόνο στην απόκλιση της δέσμης αλλά και στο μέγεθος της δέσμης
στην έξοδο του υποβαθμιστή. Κατά κυριότερο λόγο χρησιμοποιείται συμπιεσμένος
γραφίτης σε υψηλή πυκνότητα. Στις περιπτώσεις όμως όπου η αύξηση εκπομπών πρέπει
να ελαχιστοποιηθεί, χρησιμοποιείται βηρύλλιο ως εναλλακτική λύση. Παρ’ όλα αυτά,
όταν χρησιμοποιείται βηρύλλιο, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η υψηλότερη παραγωγή
νετρονίων ανά μεταδιδόμενο πρωτόνιο (γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τα γειτονικά
υγιή κύτταρα του στόχου), αλλά και η χημική τοξικότητα που προέρχεται από αυτό [4,
50].
Στην Εικόνα 24 παρουσιάζονται διάφορα σχέδια υποβαθμιστών, τα οποία
μπορούν να διακριθούν σε διακριτά σχέδια, κατασκευασμένα από ένα σύνολο πλακών
που εισάγονται στη δέσμη, ή σχήματα βασισμένα σε σχήμα σφήνας το οποίο επιτρέπει
τη συνεχή επιλογή ενέργειας.
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Εικόνα 24:Διάφορα σχέδια υποβαθμιστών . a) Δύο εκδόσεις ενός συστήματος που
βασίζονται σε δύο ή μία ρυθμιζόμενες σφήνες b) Εισαγόμενες πλάκες γραφίτη ή
πλεξιγκλάς c) Περιστρεφόμενη σφήνα d) Εισαγόμενα μπλοκ με διαφορετικά πάχη e)
Περιστρεφόμενη καμπύλη σφήνα από πλεξιγκλάς f) Ρυθμιζόμενος σχεδιασμός πολλαπλών
σφηνών. Η δέσμη υποδεικνύεται σε κάθε τύπο υποβαθμιστή [4].
Στην περίπτωση σχήματος σφήνας, χρειάζεται πάντα μια αντίστροφη σφήνα για
να αποκτήσει ίση ποσότητα διασταυρούμενου υλικού πάνω από τη διατομή της δέσμης.
Αυτό, ωστόσο, προκαλεί μια ελάχιστη απώλεια ενέργειας μερικών MeV στο degrader,
επειδή οι σφήνες χρειάζονται μια εγκάρσια επικάλυψη όσο μεγάλη είναι η διάμετρος της
δέσμης τουλάχιστον. Για τη διαβίβαση ενεργειών μεταξύ της ενέργειας του επιταχυντή
και της μέγιστης ενέργειας από τον degrader, απαιτείται ένα επιπλέον ειδικό σύστημα
υποβάθμισης ενέργειας (π.χ. μια στοίβα λεπτών πλακών ή μια λεπτότερη σφήνα)[4, 50].
Ένας degrader πρέπει να επιδρά στην ταχύτητα της δέσμης θέτοντας όρια στο
βάρος και το μέγεθός της. Το πάχος επιλέγεται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μείωση της
ενέργειας της δέσμης. Η τοποθέτηση του απαιτείται να είναι ακριβής ώστε το εύρος της
ακτινοβολίας να είναι επίσης επακριβές. Για την επιλογή του υλικού από το οποίο είναι
κατασκευασμένος, λαμβάνει κανείς υπόψη τη μόλυνση, τη μηχανική σταθερότητα και το
εάν ο degrader βρίσκεται σε κενό ή σε ατμοσφαιρικό αέρα. Ο υποβαθμιστής ενέργειας
διαφέρει όταν η επιθυμητή ενέργεια είναι διακριτή ή συνεχής. Κατά την κατασκευή του
υποβαθμιστή, εάν χρησιμοποιηθούν πολλά στρώματα υλικού, τότε οποιαδήποτε
απόσταση μεταξύ των στρωμάτων θα προκαλέσει περαιτέρω διασπορά της δέσμης που
διαπερνά τον υποβαθμιστή. Ο degrader είναι εύκολα προσβάσιμος και μπορεί να
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αντικατασταθεί επίσης εύκολα. Εν τέλει, η απόσταση του κατευθυντήρα (collimator) που
βρίσκεται μετά τον degrader επηρεάζει την απόδοση της διάδοσης της δέσμης [4].

Όπως προαναφέρθηκε, λόγω της πολλαπλής σκέδασης στον υποβαθμιστή, η
απόκλιση δέσμης και το μέγεθος της αυξάνονται στην έξοδό του. Για το λόγο αυτό
χρησιμοποιούνται οι κατευθυντήρες.
Οι κατευθυντήρες, οι οποίοι περιορίζουν την εκπομπή της δέσμης που φεύγει από
τον υποβαθμιστή, χρησιμοποιούνται και πριν αλλά και μετά από αυτόν. Ο κατευθυντήρας
που χρησιμοποιείται αμέσως μετά τον υποβαθμιστή έχει τη λειτουργία ενός "διαμορφωτή
μεγέθους δέσμης", ενώ αυτός που χρησιμοποιείται πριν τον degrader χρησιμοποιείται για
τον καθορισμό της απόκλισης της δέσμης και τοποθετείται σε απόσταση περίπου 1.5 m
πριν από τον degrader. Προκειμένου να μειωθεί το μήκος της δέσμης κατά 1m, επιλέγεται
ο δεύτερος κατευθυντήρας να τοποθετείται πίσω από το πρώτο σετ τετράπολων
μαγνητών που ακολουθεί τον υποβαθμιστή.
Ωστόσο, τα μειονεκτήματα είναι η υψηλή ενεργοποίηση των τετράπολων
μαγνητών και η περίπλοκη σχέση μεταξύ των διαφραγμάτων των κατευθυντήρων και της
αποδεκτής εκπομπής δέσμης, η οποία μπορεί να μην επιτρέπει όλες τις πιθανές
διαμορφώσεις φασικού χώρου.
Προκειμένου να υπάρξει μια καλά καθορισμένη αποδοχή δέσμης, οι
κατευθυντήρες που ορίζουν το σχήμα της δέσμης πρέπει να είναι όσο το δυνατό
μικρότεροι αλλά αρκετά χοντροί ώστε να σταματήσουν τα πρωτόνια μέγιστης ενέργειας.
Επομένως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί χαλκός, ορείχαλκος, χάλυβας ή μόλυβδος.
Ανάλογα με το διάφραγμα του κατευθυντήρα, έως και το 80% της έντασης της
εισερχόμενης δέσμης μπορεί να παρακάμπτεται από τον πρώτο κατευθυντήρα. Ως εκ
τούτου, η ενεργοποίηση του υλικού ενός κατευθυντήρα προκαλεί δυσκολία στη
λειτουργία του συστήματος και έτσι επιλέγονται ελαφρύτερα υλικά, όπως ο γραφίτης,
για τα τμήματα του συστήματος κατευθυντήρων που βρίσκονται πιο μακριά από τον
άξονα δέσμης σε σχέση με το τμήμα που καθορίζεται από το διάφραγμα [4].
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Εικόνα 25: Παρουσιάζονται ο θάλαμος κενού, τα διαγνωστικά δέσμης, το σύστημα
υποβαθμισμού ενέργειας και το σύστημα ευθυγράμμισης στο Ινστιτούτο PSI [4].

Το πλάτος του ενεργειακού φάσματος της δέσμης που διαπερνά τον degrader
αυξάνεται με τη μείωση της ενέργειας από αυτόν. Αυτό οφείλεται στις στατιστικές
διαφορές στο μήκος διαδρομής των σωματιδίων κατά τη διέλευση από το degrader.
Ένα σύστημα ανάλυσης δέσμης αποτελείται από δύο μεγάλους διπολικούς
μαγνήτες, καθένας από τους οποίους κάμπτει τη δέσμη τυπικά 45°-50°. Η χρήση
τετραπολικών μαγνητών, πριν και μετά τον πρώτο διπολικό μαγνήτη, σχεδιάζεται ώστε
να εστιάζεται η σκεδαζόμενη δέσμη στο ενδιάμεσο των 2 μαγνητών κάμψης (διπολικοί
μαγνήτες).
Για δέσμες κάποιας ορμής, το σημείο δέσμης απλώνεται στο οριζόντιο επίπεδο
και συσχετισμός υπάρχει μεταξύ της ενέργειας των πρωτονίων και της απόστασής τους
στον οπτικό άξονα. Στην εστίαση της σκέδασης, ένα σύστημα σχισμής τοποθετημένο
συμμετρικά αριστερά και δεξιά από τον άξονα δέσμης επιλέγει την ορμή της δέσμης (η
οποία εξαρτάται γραμμικά από την ισχύ των μαγνητικών πεδίων) και το διάφραγμα του
συστήματος σχισμών επιλέγει την κατανομή ορμής που είναι αποδεκτή για τη μεταφορά
της δέσμης στο δωμάτιο θεραπείας. Ο δεύτερος μαγνήτης κάμψης (διπολικός μαγνήτης)
αντισταθμίζει τη σκέδαση ξανά και κάνει τη μεταφορά δέσμης σχεδόν ανεξάρτητη από
την ενέργεια της δέσμης [4, 50, 51].
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Μετά το σύστημα καθορισμού της ενέργειας της δέσμης ακολουθεί το σύστημα
μεταφοράς της, προορίζοντας τη δέσμη προς τα gantries από τα οποία η δέσμη θα εξέλθει
και θα καταλήξει εν τέλει στον ασθενή για τη θεραπεία του. Το σύστημα μεταφοράς
δέσμης είναι συνήθως ένα τηλεσκοπικό σύστημα στο οποίο η απεικόνιση από σημείο σε
σημείο εφαρμόζεται με μεγέθυνση μονάδας.
Χρησιμοποιώντας ενδιάμεσες εστιάσεις στην τροχιά της δέσμης, η διάγνωσή της
γίνεται εφικτή. Για παράδειγμα, όταν η δέσμη συγκρουστεί με οτιδήποτε μη προβλέψιμο
μέσα στην τροχιά της, η σύγκρουση αυτή θα γίνει αντιληπτή λόγω της αύξησης του
μεγέθους της δέσμης που θα προκληθεί. Για τον έλεγχο της δέσμης ορίζεται ένα σημείο
κατά το σχεδιασμό της, το οποίο στοχεύεται ώστε να περάσει από αυτό η δέσμη η οποία
εξέρχεται από τον επιταχυντή μέσω μαγνητών διεύθυνσης της δέσμης. Το σημείο αυτό
λειτουργεί ως η αρχή του συστήματος μεταφοράς δέσμης. Ένας μαγνήτης διεύθυνσης
της δέσμης, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο αυτό και λειτουργεί και στις δύο εγκάρσιες
κατευθύνσεις,

χρησιμοποιείται

έτσι

ώστε

να

προσαρμόσει

τη

δέσμη στην

προκαθορισμένη τροχιά που επιθυμείται να ακολουθήσει. Η ευθυγράμμιση αυτή της
δέσμης με την επιθυμητή τροχιά είναι απαραίτητη και αποτρέπει επίσης τη συνέχιση της
πορείας της καθώς ρυθμίζονται άλλες ενέργειες. Όταν χρησιμοποιείται degrader στο
σύστημα, η δέσμη πρέπει να εστιάζεται σε αυτόν σε ένα μικρό σημείο ούτως ώστε να
βελτιστοποιείται η μετάδοση.
Πέρα από τη χρήση του επιταχυντή για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση
της δέσμης, ένας μαγνήτης (kicker magnet) μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περιοχή πριν
από τον degrader. Ο μαγνήτης αυτός ελέγχεται από το σύστημα ελέγχου θεραπείας και
έχει την ικανότητα να εξαγάγει τη δέσμη σωματιδίων από το σύστημα, τερματίζοντας
απότομα τη λειτουργία του [52].
Για την αποφυγή της αύξησης του μεγέθους της δέσμης λόγω της εξάπλωσης της
ενέργειας στη δέσμη, σχεδιάζονται περιοχές κάμψης της δέσμης έτσι ώστε να εστιάζεται
και πάλι στον κεντρικό της άξονα. Αυτό συνήθως περιλαμβάνει ένα διαχωρισμένο
μαγνήτη κάμψης με ένα τετράπολο ανάμεσα στα δύο μισά. Το τετράπολο δρα ως
καθρέφτης, αντιστρέφοντας την κατεύθυνση της διασποράς που δημιουργείται από τον
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πρώτο μαγνήτη, έτσι ώστε ο δεύτερος μαγνήτης κάμψης να επαναφέρει τη διασπορά στο
μηδέν [4, 48].

Εικόνα 26: Η πρώτη περιοχή της τροχιάς της δέσμης στην εγκατάσταση του κυκλοτρονίου
στο PSI [4].

Το σύστημα μεταφοράς της δέσμης συζεύγνυται με το gantry, το οποίο είναι
υπεύθυνο για την παράδοση της δέσμης στο στοχευόμενο σημείο στον ασθενή. Στο
σημείο αυτό είναι απαραίτητη η διάγνωση της δέσμης ούτως ώστε να διασφαλιστεί η
συμμετρία της εκπεμπόμενης δέσμης αλλά και ο μηδενισμός της διασποράς της.
Χρησιμοποιώντας το σύστημα αυτό, οι μικρές διαφορές στην απόκλιση μεταξύ
οριζόντιων και κάθετων επιπέδων δεν είναι ορατές στο ισόκεντρο της δέσμης.
Ως παράδειγμα τέτοιου συστήματος μπορεί να θεωρηθεί το σύστημα στο PSI.
Ένας στρογγυλός κατευθυντήρας με διάφραγμα της τάξης μεγέθους του πλάτους της
δέσμης, βρίσκεται στο σημείο σύζευξης. Μέσω του συστήματος αυτού, η οποιαδήποτε
εσφαλμένη ευθυγράμμιση της δέσμης θα προκαλέσει μόνο τη μείωση της μετάδοσης και
όχι οποιαδήποτε μεταβολή της θέσης του ισόκεντρου της δέσμης. Επίσης, μικρά
σφάλματα ή ασυμμετρία στο μέγεθος της δέσμης, θα προκαλέσουν μόνο μείωση της
μετάδοσης. Παρ’ όλα αυτά, είναι πιθανή μία ελάχιστη μεταβολή στο σχήμα της δέσμης
στο ισόκεντρο. Η μεταβολή αυτή μπορεί να επιδράσει στην κατανομή της δόσης εάν η
απόσταση μεταξύ των διάφορων ακτινοβολούμενων σημείων είναι αρκετά μεγάλη
(“Παρά ταύτα, μια μικρή μεταβολή στο σχήμα της δέσμης στο ισόκεντρο είναι πιθανή,
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πράγμα το οποίο μπορεί να επηρεάσει την κατανομή της δόσης αν η απόσταση ανάμεσα
στα ακτινοβολούμενα σημεία είναι μεγάλη.”).

Εικόνα 27: Σημείο σύζευξης μεταξύ του συστήματος μεταφοράς δέσμης και του gantry στο
PSI. Η δέσμη εξέρχεται από το σωλήνα κενού στα αριστερά (a) και περνάει μέσα από ένα
κινητό σύστημα παρακολούθησης του προφίλ της δέσμης (moveable profile monitor) (b).
Ακολούθως περνάει μέσα από ένα σύστημα ελέγχου της θέσης και του μεγέθους της δέσμης
(c), έπειτα μέσα από ένα κατευθυντήρα (d). Στη συνέχεια περνάει μέσα από σύστημα
παρακολούθησης της έντασης της δέσμης [θάλαμος ιονισμού] (e) και από ένα γρήγορο
μηχανικό stopper για την απότομη διακοπή της δέσμης όταν αυτό είναι επιθυμητό (f). Εν
τέλει, η δέσμη καταλήγει στον περιστρεφόμενο σωλήνα στην είσοδο του gantry (g) [4].

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 27, στο διάκενο αέρα, εύρους 20 εκ, μεταξύ της
εξόδου της δέσμης από τους σωλήνες κενού και της εισόδου της δέσμης στον
περιστρεφόμενο σωλήνα του gantry, περιλαμβάνεται ο κατευθυντήρας, ένα γρήγορο
μηχανικό stopper (20 ms) και τα διαγνωστικά δέσμης, τα οποία καταμετρούν την ένταση,
το μέγεθος και τη θέση της δέσμης. Στο διάκενο αυτό επίσης συμπεριλαμβάνεται ένα
σύστημα παρακολούθησης του προφίλ της δέσμης [4, 29, 48, 53, 54].
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Οι ανιχνευτές του προφίλ της δέσμης είναι εξαιρετικά χρήσιμοι για τον εντοπισμό
σφαλμάτων ρύθμισης και βαθμονόμησής της. Για τη λήψη βέλτιστων πληροφοριών και
πιθανοτήτων ανακατασκευής του σχήματος της δέσμης, οι ανιχνευτές πρέπει να
βρίσκονται στο μέσο της δέσμης και σε τοποθεσία όπου η δέσμη είναι σχετικά μεγάλη,
όπως για παράδειγμα πριν από τους τεραπολικούς μαγνήτες.
Οι θάλαμοι ιονισμού συνήθως χρησιμοποιούνται για μετρήσεις της θέσης και της
έντασης της δέσμης. Σε υψηλότερης έντασης ρεύματα μπροστά από τον απομειωτή
(degrader), αποτελέσματα κορεσμού μπορούν να μεταβάλουν το μετρούμενο σήμα της
δέσμης. Για το λόγο αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανιχνευτές της δευτερεύουσας
ακτινοβολίας που προκαλείται από συγκρούσεις της δέσμης. Οι ανιχνευτές αυτοί ωστόσο
επηρεάζονται από αλλαγές στην απόδοση λόγω εναπόθεσης ή ζημιάς στην επιφάνεια των
ηλεκτροδίων τους, γι’ αυτό και ελέγχεται συχνά η κατάστασή τους.
Οι καταστολείς της δέσμης (beam stoppers) με ηλεκτρόδια καταστολής των
ηλεκτρονίων και των θαλάμων ιονισμού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καταμέτρηση
της έντασης της δέσμης, ενώ η ενέργεια της δέσμης και η διάδοση της ορμής μπορούν να
προσδιοριστούν από Faraday cups πολλαπλών φύλλων. Ένας ανιχνευτής του προφίλ της
δέσμης στην εστία της διασποράς της μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για μετρήσεις
της ενέργειας [55, 56].

Βασικός στόχος για τη δημιουργία των gantries υπήρξε η ανάγκη ακτινοβόλησης
του ασθενούς από διάφορες γωνίες ενώ ο ασθενής θα παραμένει ακίνητος. Πριν από την
επινόηση των gantries, οι ασθενείς περιστρέφονταν γύρω από ακίνητες δέσμες
ακτινοβολίας, γεγονός που προκαλούσε μεγάλη δυσκολία στην όλη διαδικασία και
αποτελεσματικότητα της θεραπείας [22, 57].
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Εικόνα 28: Το Gantry το οποίο χρησιμοποιείται στο Northeast Proton Therapy Center
(NPTC) [22].
Ένα gantry αποτελείται από ένα μηχανικά υποστηριζόμενο σύστημα μεταφοράς
της δέσμης που μπορεί να περιστρέφεται γύρω από τον ασθενή έτσι ώστε η ακτινοβόληση
του όγκου να είναι εφικτή από διάφορες κατευθύνσεις. Κατά το σχεδιασμό ενός gantry
για θεραπεία σωματιδίων, αντιμετωπίζονται διάφορα ζητήματα στη μηχανική αλλά και
στα οπτικά συστήματα. Στην Εικόνα 29 παρουσιάζονται διαφορετικές διαμορφώσεις
ενός gantry [58].

Εικόνα 29: Τύποι gantries που χρησιμοποιούνται σήμερα [4]. a) Μοντέλο “Corkscrew” στη
Loma Linda στην Καλιφόρνια [59] b) Τύπος gantry που χρησιμοποιείται στη Βοστώνη, στο
Jacksonville και στην Οκλαχόμα με μαγνήτες κάμψης 45o και 135o (εταιρεία IBA), παρόμοιο
σχήμα χρησιμοποιείται και στο Μόναχο, στη Γερμανία. c) Gantry το οποίο χρησιμοποιείται στο
Tsukuba και στο Houston. Στο gantry αυτό, ο μαγνήτης κάμψης 1350 διαχωρίζεται σε επιμέρους
μαγνήτες των 45o και 90o [60]. d) Gantry στο PSI για τη χρήση παράλληλης σάρωσης δέσμης στο
πάχος μύτης μολυβιού (parallel pencil beam scanning) [58].
Κυριάκος Ρώσσης

~ 41 ~

Διπλωματική Εργασία

Η δέσμη πρωτονίων πρέπει αρχικά να κάμπτεται μακριά από την αρχική της
κατεύθυνση. Στη συνέχεια κάμπτεται σε μία κάθετη κατεύθυνση προς την αρχική της
κατεύθυνση. Η κάμψη της δέσμης επιτυγχάνεται είτε με ένα, είτε με συνδυασμό
διαφόρων μαγνητών.
Το 1987 ο Andy Koehler παρουσίασε την ιδέα του μοντέλου “Corkscrew” ενός
gantry και έτσι τα μοντέλα αυτά υπήρξαν τα πρώτα εγκατεστημένα μοντέλα gantry. Στα
gantries αυτά, αρχικά η δέσμη κάμπτεται κατά 90ο και στη συνέχεια κατά 270ο. Η κάμψη
αυτή γίνεται σε κάθετο επίπεδο ως προς την αρχική κατεύθυνση της δέσμης. Η κάμψεις
αυτές διαχωρίζονται σε 2 επιμέρους κάμψεις η καθεμία. Η στροφή των 90ο αποτελείται
από 2 επιμέρους στροφές των 45ο, ενώ η στροφή των 270ο αποτελείται από 2 επιμέρους
των 135ο. Χρησιμοποιώντας τετραπολικούς μαγνήτες, η διασπορά της δέσμης
μηδενίζεται.
Ο σχεδιασμός μίας αχρωματικής μεταφοράς της δέσμης (achromatic beam
transport), είναι απαραίτητος εντός του gantry, έτσι ώστε οι διάφορες ενέργειες της
δέσμης να εστιάζονται όλες στο ίδιο σημείο. Η μεταφορά της δέσμης αυτή αποτρέπει την
αύξηση του μεγέθους της δέσμης στο ισόκεντρο και μειώνει την εξάρτηση της από τη
γωνία του gantry. Τα gantry τύπου όπως αυτά της εταιρείας IBA, χρησιμοποιούν μόνο 2
μαγνήτες κάμψης. Ο ένας στρέφει τη δέσμη κατά 45ο από το επίπεδο της κατεύθυνσης
της δέσμης και ο δεύτερος κατά 135ο ώστε η δέσμη να καταλήγει στον ασθενή. Όπως
φαίνεται και στην Εικόνα 29, στο gantry της IBA του Κέντρου Θεραπείας Πρωτονίων
στη Βοστώνη, τα πέντε τετράπολα μεταξύ των μαγνητών κάμψης έχουν ένα συνδυασμό
λειτουργιών ούτως ώστε να εστιάζουν τη δέσμη και στα δύο επίπεδα και επίσης να
μηδενίζουν τη διασπορά της δέσμης όταν αυτή φτάνει στον τελευταίο μαγνήτη κάμψης.
Όσο για το τελευταίο τετράπολο, η ένταση του καθορίζεται με σκοπό το μηδενισμό της
διασποράς πριν από τον τελευταίο μαγνήτη. Η εστίαση της δέσμης στο ισοκεντρικό
επίπεδο, επομένως, επιτυγχάνεται κυρίως με τα τέσσερα προηγούμενα τετράπολα. Για το
λόγο όμως ότι τα τετράπολα βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από το ισόκεντρο, το
μέγεθος της δέσμης στο ισόκεντρο δεν είναι μικρό.
Στο είδος των gantries που χρησιμοποιούνται στη Tsukuba της Ιαπωνίας το
τελευταίο δίπολο διαχωρίζεται σε ένα των 45ο και ένα των 90ο. Ο διαχωρισμός αυτός
προσφέρει μηχανικά πλεονεκτήματα και επίσης καλύτερη εστίαση της δέσμης. Αυτού
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του είδους τα gantries συνήθως χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις συγχροτρονίων
μικρής εκπομπής δέσμης με πολύ χαμηλή ορμή [4, 60].
Όσον αφορά το τελευταίο είδος των gantries που παρουσιάζεται στην Εικόνα 29,
το οποίο λειτουργεί στο PSI, πριν από το δεύτερο μαγνήτη κάμψης η δέσμη ταξιδεύει
μεγαλύτερη απόσταση στο οριζόντιο επίπεδο. Μερικά τετράπολα εγκαθίστανται για τη
μείωση της διασποράς της δέσμης και για να περιορίζουν το μέγεθος της δέσμης εντός
του gantry. Εστιάζουν επίσης τη δέσμη στο ισόκεντρο σε μέγεθος μερικών mm (pencil
beam). Οι μαγνήτες σάρωσης (scanning magnets) τοποθετούνται ακριβώς πριν από το
μαγνήτη κάμψης 90ο.

Το τελικό μέρος του συστήματος μεταφοράς της δέσμης είναι το στόμιο, το οποίο
διαμορφώνει τη δέσμη στο επιθυμητό σχήμα και είναι επίσης υπεύθυνο για την
παρακολούθηση της τελικής δόσης που φτάνει στον ασθενή. Αποτελείται από στοιχεία
τα οποία συμβάλλουν στη διαμόρφωση της δέσμης, όπως κατευθυντήρες, ελάσματα ή
φύλλα σκέδασης (scatter foils) και μαγνήτες σάρωσης. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται
στοιχεία για την ενεργειακή διαμόρφωση, την παρεμβολή στο εύρος, την
παρακολούθηση της δόσης και την επιβεβαίωση των ιδιοτήτων της δέσμης, καθώς επίσης
και εξοπλισμοί ακτίνων X, πεδίων και laser για την ευθυγράμμιση της δέσμης. Για τις
εγκαταστάσεις στις οποίες χρησιμοποιείται σάρωση και σκέδαση δέσμης τύπου
μολυβιού, η ευελιξία εναλλαγής μεταξύ δέσμης σάρωσης και δέσμης σκέδασης είναι
απαραίτητη, τόσο για διενέργειες επαλήθευσης, κατά την προθεραπεία, όσο και κατά τη
μεταθεραπεία για τη θέση του ασθενούς.
Οι κατευθυντήρες, οι αντισταθμιστές και οι μετατοπιστές εύρους της δέσμης
απαιτείται να είναι όσο το δυνατό εγγύτερα στον ασθενή για τη διατήρηση της απότομης
πτώσης σε πλευρικές δόσεις, δόσεις που επηρεάζουν τα πλευρικά υγιή κύτταρα του
όγκου. Οι συσκευές αυτές ωστόσο δεν μπορούν να βρίσκονται πάντα κοντά στο δέρμα
του ασθενούς, όπως για παράδειγμα στην περιοχή του λαιμού. Το μέγεθος τους, όντας
ογκώδες, τους αποτρέπει την ελεύθερη κίνηση, ενώ παράλληλα πρέπει να εναλλάσσονται
σύμφωνα με το πεδίο έτσι ώστε ο απομακρυσμένος χειρισμός να εξοικονομεί χρόνο.
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Κυρίως στα συστήματα που χρησιμοποιούν σκεδαζόμενη δέσμη, ένα ποσοστό
των πρωτονίων που εισάγονται στο ακροφύσιο διακόπτονται από τους κατευθυντήρες.
Τα πρωτόνια αυτά δημιουργούν μία δόση νετρονίων, η οποία αν παραμείνει ανεξέλεγκτη
πιθανόν να επιφέρει ζημιά στη θεραπεία του ασθενούς ανάλογα με τη μορφή της
θεραπείας που λαμβάνει [61–64]. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 30 η δέσμη σάρωσης
τύπου μολυβιού (pencil beam scanning) προσφέρει εμφανή πλεονεκτήματα, λόγω του
ελάχιστου υλικού που συναντά η δέσμη στην πορεία της [65]. Όσο για τη δέσμη
σκέδασης πρωτονίων, αποδείχθηκε πως η μείωση του μεγέθους της δέσμης στον
κατευθυντήρα του ασθενούς αποδίδει επίσης χαμηλότερη δόση νετρονίων στον ασθενή
[66].

Εικόνα 30: Δόση νετρονίων ανά gray θεραπείας πρωτονίων ως συνάρτηση της
απόστασης προς τον άξονα δέσμης πρωτονίων στο ισόκεντρο. Ένα σύστημα παθητικής
σκέδασης συγκρίνεται με ένα σύστημα σάρωσης [4].
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Κεφάλαιο 3

Η ανακάλυψη της ακτινοβολίας και των ιδιοτήτων της κατά των καρκινικών
όγκων αποτέλεσε μεγάλο βήμα για τη θεραπεία των ασθενών. Η θεραπεία του καρκίνου
απασχόλησε και συνεχίζει μέχρι και σήμερα να απασχολεί έντονα τον ερευνητικό αλλά
και κλινικό τομέα. Διάφορες μέθοδοι αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιούνται πλέον για τη
θεραπεία αυτή, όπως χειρουργικές επεμβάσεις, χημειοθεραπείες, ορμονικές θεραπείες,
στοχευμένες θεραπείες με τη χρήση διαφόρων φαρμάκων καταστολής του
καρκινώματος, όπως επίσης ανοσοθεραπεία (π.χ. θεραπεία μέσω μονοκλωνικών
αντισωμάτων). Το ενδεχόμενο θεραπείας του καρκίνου μέσω ακτινοβολίας σωματιδίων
κέντρισε το ενδιαφέρον των επιστημόνων. Μελετώντας διάφορα είδη θεραπείας με
ακτινοβολίες, όπως οι θεραπείες ακτινών Χ και ακτινοβολίες νετρονίων, παρατηρήθηκε
πως παρόλα τα επωφελή χαρακτηριστικά της δέσμης έναντι του καρκίνου, υγιή κύτταρα
επηρεάζονταν και καταστρέφονταν από την έκθεσή τους στη δόση που λάμβανε ο
ασθενής. Έχοντας πρωταρχικό στόχο τη βέλτιστη θεραπεία των ασθενών και την
αποτροπή τυχόν μετάστασης του καρκίνου, επομένως και την ελαχιστοποίηση των
παρενεργειών στους υγιείς ιστούς, η έρευνα συνεχίζεται για την ανακάλυψη της
βέλτιστης πιθανής θεραπείας.
Η ανακάλυψη αλλά και η μελέτη του ενδεχόμενου θεραπείας καρκινικού όγκου
μέσω ακτινοβολίας πρωτονίων, παρουσίασε έντονα θετικά χαρακτηριστικά ως προς το
όφελος του ασθενούς, εφόσον πλέον κατασκευάστηκαν θεραπευτικά κέντρα πρωτονίων
σε ολόκληρο τον κόσμο [67]. Κύριο χαρακτηριστικό της δέσμης πρωτονίων είναι η
κορυφή Bragg (“Bragg peak”), όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 5. Η δέσμη πρωτονίων,
τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία των αδρονίων, παρουσιάζει το φαινόμενο
εναπόθεσης της πλείστης ενέργειάς της σε συγκεκριμένη εμβέλεια (βάθος) εντός του
υλικού το οποίο διαπερνά. Προσαρμόζοντας την ακτινοβολία κατάλληλα στον ασθενή,
επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση της ακτινοβόλησης-τοξικότητας των υγιών ιστών του
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ασθενούς, και κυρίως αυτών που περιβάλλουν τον όγκο, ενώ παράλληλα το μεγαλύτερο
ποσοστό της ακτινοβολίας εναποτίθεται στον καρκινικό στόχο [68]. Δεύτερο, αλλά
επίσης σημαντικό χαρακτηριστικό της ακτινοβολίας πρωτονίων, αποτελεί η κατακόρυφη
ελαχιστοποίηση της πιθανότητας μετάστασης του καρκίνου. Κλινικά αποτελέσματα
έδειξαν πως η έγκαιρη θεραπεία με ακτινοβόληση πρωτονίων κάποιων μορφών καρκίνου
αποκλείει το ενδεχόμενο επανεμφάνισης του καρκίνου μετά τη θεραπεία.

Ένα πρωτόνιο μπορεί να αλληλεπιδράσει με ένα άτομο ή ένα πυρήνα με
διάφορους τρόπους όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 31. Τέτοιες αντιδράσεις μπορεί να
είναι αλληλεπιδράσεις Coulomb με ατομικά ηλεκτρόνια, αλληλεπιδράσεις Coulomb με
έναν ατομικό πυρήνα, πυρηνικές αντιδράσεις και αλληλεπιδράσεις Bremsstrahlung.

Εικόνα 31: Σχηματική απεικόνιση των μηχανισμών αλληλεπίδρασης πρωτονίων: (α)
Απώλεια ενέργειας μέσω ανελαστικών αλληλεπιδράσεων Coulomb, (β) Εκτροπή της
τροχιάς πρωτονίων με απωθητική ελαστική σκέδαση Coulomb με έναν πυρήνα, (γ)
Εξαΰλωση πρωτογενούς πρωτονίου και δημιουργία δευτερευόντων σωματιδίων μέσω μη
ελαστικής πυρηνικής αλληλεπίδρασης [10].

Σε προσέγγιση πρώτης τάξης, όταν τα πρωτόνια αλληλεπιδρούν με την ύλη,
χάνουν συνεχώς κινητική ενέργεια μέσω συχνών ανελαστικών αλληλεπιδράσεων
Coulomb με ατομικά ηλεκτρόνια. Η τροχιά των πρωτονίων που αισθάνονται αυτές τις
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αλληλεπιδράσεις Coulomb, είναι κατά το πλείστο ευθεία γραμμή, λόγω της μάζας
ηρεμίας τους, η οποία είναι 1836 φορές μεγαλύτερη από αυτή των ηλεκτρονίων. Όταν
όμως ένα πρωτόνιο βρεθεί κοντά σε ένα ατομικό πυρήνα, θα αισθανθεί απωθητική
ελαστική αλληλεπίδραση Coulomb. Η απωθητική αυτή δύναμη, λόγω της μεγάλης μάζας
του πυρήνα, θα προκαλέσει την εκτροπή της ευθείας τροχιάς του πρωτονίου. Όσον αφορά
τις μη ελαστικές πυρηνικές αντιδράσεις μεταξύ των πρωτονίων και του ατομικού πυρήνα,
είναι λιγότερο συχνές. Σε μία πυρηνική αντίδραση μεταξύ προσπίπτοντος πρωτονίου και
ενός πυρήνα, το προσπίπτον πρωτόνιο εισέρχεται στον πυρήνα και εξαϋλώνεται. Ο
πυρήνας μπορεί να εκπέμψει ένα δευτερεύον πρωτόνιο, δευτερόνιο, τριτόνιο ή ακόμα και
ένα ή περισσότερα νετρόνια. Τα πρωτόνια από αλληλεπιδράσεις Bremsstrahlung είναι
επίσης πιθανό να υπάρξουν, αλλά στις ενέργειες θεραπευτικών ακτινοβολιών πρωτονίων
το αποτέλεσμα αυτό είναι αμελητέο [10].

Τα πρωτόνια, ως σωματίδια που ανήκουν στην κατηγορία των αδρονίων,
εναποθέτουν ενέργεια κατά μήκος της τροχιάς τους εντός της ύλης, με μέγιστη
εναπόθεση δόσης στο τέλος της εμβέλειάς τους. Η μέγιστη αυτή εναπόθεση της δόσης
χαρακτηρίζεται από την κορυφή Bragg. Η αύξηση της δόσης συναρτήσει του βάθους
διείσδυσής τους, μαζί με την απότομη πτώση της δόσης αμέσως μετά την κορυφή Bragg,
διαφέρουν σημαντικά με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά άλλων συμβατικών μεθόδων
ακτινοθεραπείας (π.χ. ακτίνες Χ και ακτινοβολία ηλεκτρονίων). Ως επί το πλείστον, οι
όγκοι οι οποίοι συναντώνται στην ακτινοθεραπεία βρίσκονται σχετικά βαθιά στον
ασθενή, και γι’ αυτό το χαρακτηριστικό εναπόθεσης της μέγιστης δόσης σε συγκεκριμένο
βάθος καθιστά τη δέσμη πρωτονίων επιθυμητή για τη θεραπεία του καρκίνου.
Πέρα από τις ευνοϊκές ιδιότητες της δόσης σε κάποιο βάθος, τα πρωτόνια έχουν
αυξημένη βιολογική επίδραση στο απομακρυσμένο τμήμα της καμπύλης δόσης-βάθους,
όπως φαίνεται στην Εικόνα 6. Το πλεονέκτημα δηλαδή των πρωτονίων έναντι των
φωτονίων και ηλεκτρονίων, βασίζεται όχι μόνο στις δοσιμετρικές τους ιδιότητες αλλά
και στην υψηλότερη θανάτωση κυττάρων (ανά μονάδα δόσης) εντός του στοχευόμενου
όγκου συγκριτικά με αυτή σε μικρότερα βάθη [69].
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Ένα επιταχυνόμενο πρωτόνιο, όταν εισέρχεται σε ένα μέσο, αλληλεπιδρά με τα
ηλεκτρόνια και τους πυρήνες του μέσου, χάνοντας έτσι μέρος της ενέργειάς του σε κάθε
αλληλεπίδραση. Η σχέση που χαρακτηρίζει το ρυθμό απώλειας ενέργειας με διέγερση ή
ιονισμό των ατομικών ηλεκτρονίων από τα πρωτόνια είναι στατιστικό φαινόμενο για
πάμπολλες κρούσεις. Ο ρυθμός απώλειας ενέργειας της δέσμης πρωτονίων, ή αλλιώς η
γραμμική μεταφορά ενέργειας (Linear Energy Transfer, LET), ορίζεται ως το πηλίκο της
μέσης απειροστής μεταβολής της ενέργειας της δέσμης dE σε απειροστό εύρος dx μέσα
στο μέσο και του εύρους αυτού dx. Είναι συχνά πιο βολικό να εκφράζεται ο ρυθμός
απώλειας ενέργειας με τρόπο ανεξάρτητο από την πυκνότητα μάζας (ρ). Ο ρυθμός
απώλειας ενέργειας ορίζεται ως:
𝑆
𝑑𝐸
=−
𝜌
𝜌𝑑𝑥
Εξίσωση 8: Ρυθμός απώλειας ενέργειας δέσμης πρωτονίων εντός μέσου

Ένας ακριβής τύπος για το ρυθμό απώλειας ενέργειας της δέσμης εκφράστηκε
από τους Bethe και Bloch μεταξύ του 1930 και του 1933. Η σχέση την οποία ανακάλυψαν
λαμβάνει υπόψη κβαντικά μηχανικές επιδράσεις:
𝑆
𝑑𝐸
𝑍𝑧 2
2𝑚𝑒 𝑐 2 𝛾 2 𝛽2
𝛿 𝐶
=−
= 4𝜋𝛮𝛢 𝑟𝑒 𝑚𝑒 𝑐 2 2 [ln
− 𝛽2 − − ]
𝜌
𝜌𝑑𝑥
𝐴𝛽
𝐼
2 𝑍
Εξίσωση 9: Σχέση Bethe και Bloch για το ρυθμό απώλειας ενέργειας της δέσμης

𝛮𝛢 είναι ο αριθμός του Avogadro, 𝑟𝑒 είναι η κλασική ακτίνα ηλεκτρονίων, 𝑚𝑒 η
μάζα του ηλεκτρονίου, z το φορτίο του βλήματος, Ζ ο ατομικός αριθμός του υλικού του
𝑣

στόχου, Α το ατομικό βάρος του υλικού, c η ταχύτητα του φωτός, 𝛽 = 𝑐 , όπου v είναι
1

η ταχύτητα του βλήματος (πρωτόνιο στην προκειμένη περίπτωση), 𝛾 = (1 − 𝛽 2 )−2 είναι
ο παράγοντας Lorentz, I η μέση ενέργεια διέγερσης/ιονισμού του υλικού, δ είναι
διορθώσεις πυκνότητας που προκύπτουν από την θωράκιση των απομακρυσμένων
ηλεκτρονίων από τα πλησιέστερα ηλεκτρόνια και οδηγούν σε μείωση της απώλειας
ενέργειας σε υψηλότερες ενέργειες και, τέλος, C είναι το στοιχείο διόρθωσης θωράκισης,
το οποίο είναι σημαντικό μόνο για χαμηλές ενέργειες όπου η ταχύτητα των σωματιδίων
είναι κοντά στην ταχύτητα των ατομικών ηλεκτρονίων [10].
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Αγνοώντας τις πυρηνικές δυνάμεις, οι οποίες δεν παρουσιάζονται τόσο συχνά,
και εστιάζοντας στις αλληλεπιδράσεις που προκύπτουν από τις δυνάμεις Coulomb με τα
ηλεκτρόνια σε τροχιά, η ενέργεια που χάνεται από τη δέσμη πρωτονίων θα προκαλέσει
τον ιονισμό ή τη διέγερση των ατόμων που υπάρχουν στο μέσο. Η εξίσωση Bethe-Bloch
για το ρυθμό απώλειας ενέργειας της δέσμης ανά μονάδα απόστασης διαμορφώνεται ως
εξής:
−

1 𝑑𝐸 5.08 ∙ 10−31 𝑧 2
[𝐹(𝛽) − ln 𝛪]
=
𝜌 𝑑𝑥
𝛽2

𝑀𝑒𝑉/𝑐𝑚

Εξίσωση 10: Διαμορφώμενη εξίσωση Bethe-Block για το ρυθμό απώλειας ενέργειας της
δέσμης ανά μονάδα απόστασης, αγνοώντας τις πυρηνικές αλληλεπιδράσεις

Εδώ, το z είναι ο ατομικός αριθμός του προσπίπτοντος σωματιδίου και
𝐹(𝛽) = ln

1.02∙106 𝛽 2
1−𝛽 2

− 𝛽2.

Κύριο χαρακτηριστικό της Εξίσωσης 10 που αποδίδει το σχήμα των καμπυλών
δόσης-βάθους που παρουσιάζεται στην Εικόνα 5, είναι το γεγονός ότι η μεταφερόμενη
ενέργεια της δέσμης στα άτομα του μέσου είναι αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου
της ταχύτητας (β) των σωματιδίων της δέσμης για μικρές ταχύτητες ή ενέργειες. Όσο
μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα του σωματιδίου, στη συνέχεια, τόσο μικρότερο είναι το
ποσό της ενέργειας ανά μονάδα απόστασης που κατατίθεται στα άτομα του μέσου και
αντίστροφα. Η ιδιότητα αυτή ερμηνεύεται ως χαμηλή εναπόθεση ενέργειας σε μικρά
βάθη στο υλικό (σωματίδια ελάχιστου ιονισμού, m.i.p.). Στη συνέχεια της περιγραφής
της συμπεριφοράς του dE/dx εμφανίζεται μία απότομη αύξηση της εναπόθεσης ενέργειας
προς το τέλος της εμβέλειας τους, όπου η ενέργεια και η ταχύτητα των σωματιδίων
εξασθενεί.
Επιπλέον, σημαντικά χαρακτηριστικά της καμπύλης δόσης-βάθους είναι η πτώση
της πλευρικής δόσης της δέσμης (φαινόμενο penumbra) και η οξύτητα της πτώσης σε μια
δέσμη σωματιδίων στο τέλος της εμβέλειάς της. Η πτώση της απώλειας ενέργειας της
δέσμης σχετίζεται με ανελαστικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ του σωματιδίου και των
ηλεκτρονίων και των πυρήνων που αποτελούν το απορροφητικό υλικό, ενώ η πλευρική
δόση εξαρτάται από την πολλαπλή ελαστική σκέδαση που υποφέρει το σωματίδιο καθώς
διασχίζει το μέσο. Κατά τις ελαστικές σκεδάσεις αυτές, τα σωματίδια υφίστανται πολλές
εκτροπές σε μικρές γωνίες μακριά από την κεντρική τροχιά τους, με αποτέλεσμα τη
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μεγαλύτερη απόκλιση της δέσμης. Η οξύτητα της πτώσης αλλά και η πτώση της
πλευρικής δόσης της δέσμης εξαρτώνται από την εμβέλεια των σωματιδίων, που
μεταβάλλεται περίπου αντιστρόφως ανάλογα της τετραγωνικής ρίζας της μάζας τους [4,
8, 10].

Εύρος, ορίζεται το βάθος στο οποίο τα μισά πρωτόνια που διεισδύουν στο μέσο
έχουν φτάσει σε ηρεμία, όπως φαίνεται στην Εικόνα 32.

Εικόνα 32: Ροή μίας δέσμης πρωτονίων συναρτήσει του βάθους διείσδυσης στο νερό. Η
σταδιακή εξάντληση των πρωτονίων από την είσοδο έως το τέλος της εμβέλειάς τους προκαλείται
κυρίως από την απελευθέρωση δευτερευόντων πρωτονίων από τις πυρηνικές αντιδράσεις. Η
ταχεία πτώση του αριθμού των πρωτονίων κοντά στο τέλος της εμβέλειας τους προκαλείται από
την εξάντληση της ενέργειας και την απορρόφηση από το μέσο. Το σιγμοειδές σχήμα της
απομακρυσμένης πτώσης προκαλείται από τη μεγάλη διακύμανση στην εμβέλειά τους λόγω των
ισχυρών αλληλεπιδράσεων ή από στοχαστικές διακυμάνσεις στην απώλεια ενέργειας
μεμονωμένων πρωτονίων [10].

Παρατηρούνται σημαντικές διακυμάνσεις στην απώλεια ενέργειας μεμονωμένων
πρωτονίων (φαινόμενο range straggling). Το εύρος είναι εγγενώς μια μέση ποσότητα,
που ορίζεται για μια δέσμη και όχι για μεμονωμένα σωματίδια. Αυτό σημαίνει πως στο
εύρος της δέσμης, μισά από τα προσπίπτοντα πρωτόνια έχουν απορροφηθεί στο μέσο.
Τα πρωτόνια που επιβιώνουν περαιτέρω είναι κυρίως δευτερεύοντα και θεωρούνται
αμελητέα λόγω τη δημιουργίας τους από πυρηνικές αντιδράσεις. Κατά μέσο όρο, το
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μήκος διαδρομής του πρωτονίου είναι σχεδόν ίσο με το προβλεπόμενο μήκος διαδρομής,
δηλαδή το εύρος, όπως το ορίσαμε. Αυτό το απλό αλλά σημαντικό γεγονός καθιστά
πολλούς υπολογισμούς εύρους πρωτονίων ανιχνεύσιμους με σχετικά απλές αριθμητικές
ή αναλυτικές προσεγγίσεις.
Το εύρος μίας δέσμης σωματιδίων σχετίζεται άμεσα με την αρχική της ενέργεια,
όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 33, όπου το εύρος μίας μονο-ενεργειακής δέσμης
πρωτονίων ή ιόντων άνθρακα δίνεται συναρτήσει της ενέργειας των σωματιδίων.

Εικόνα 33: Μέσο εύρος εντός νερού για δέσμες πρωτονίων και ιόντων άνθρακα [4].

Το εύρος αυτό, όπως το ορίσαμε είναι το μέσο εύρος των σωματιδίων (R) αν
διεξάγω το πείραμα πολλές φορές και ισχύει μόνο για μονο-ενεργειακές δέσμες
σωματιδίων. Στο βάθος της κορυφής Bragg παρατηρείται μια εξάπλωση ενεργειών λόγω
των διαφόρων ανελαστικών συγκρούσεων διαφόρων πρωτονίων της δέσμης με
δεσμευμένα ατομικά ηλεκτρόνια κατά μήκος της τροχιάς τους. Έτσι, διαφορετικά ποσά
ενέργειας χάνονται από κάθε ξεχωριστό πρωτόνιο της δέσμης. Η ποσότητα της ενέργειας
που μεταφέρεται κυμαίνεται ανάλογα με τις συγκρούσεις που θα υποστεί το σωματίδιο.
Τα σωματίδια που υπόκεινται συγκρούσεις μεταφέρουν μεγαλύτερες συνολικές
ποσότητες ενέργειας με μικρότερο εύρος και το αντίστροφο. Το γεγονός αυτό ονομάζεται
“διακύμανση της απώλειας ενέργειας” (energy-loss straggling). Έτσι, μια μονοενεργειακή δέσμη πρωτονίων που ταξιδεύει εντός του μέσου προς την κατεύθυνση x,
ενέργειας Ε και μέσου εύρους R, θα συνδυάζει μία κατανομή ευρών s(x), η οποία θα
δίδεται από κατανομή Gauss [70].
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𝑠(𝑥) =

1
√2𝜋𝜎𝑥

2 /2𝜎 2
𝑥

∙ 𝑒 −(𝑥−𝑅)

Εξίσωση 11: Κατανομή του βάθους πρόσβασης (εμβέλειας) που χαρακτηρίζει τα διάφορα
σωματίδια μίας δέσμης η οποία διεισδύει σε ένα μέσο. Η σχέση αυτή ισχύει για τιμές
εμβέλειας μεταξύ 2 και 40 cm [4].

Όταν η δέσμη εισχωρεί αρχικά στο μέσο, χαρακτηρίζεται από ένα αρχικό πλάτος,
το οποίο διευρύνεται στη συνέχεια με αργό ρυθμό καθώς η δέσμη διεισδύει στο μέσο. Η
διεύρυνση του πλάτους οφείλεται στις ελαστικές αλληλεπιδράσεις με τους πυρήνες των
ατόμων του μέσου (Multiple Coulomb scattering, MCS). Ο μεγάλος αριθμός εκτροπών
σε μικρές γωνίες οδηγεί στην πλευρική απόκλιση της δέσμης.

Εικόνα 34: Πλευρικό πλάτος δέσμης πρωτονίων και δέσμης ιόντων άνθρακα στον αέρα
και στο νερό [71].

Σύμφωνα με τον Highland [72], η κατανομή πρώτης τάξης των γωνιακών
εκτροπών σε μια δέσμη ιόντων μπορεί να αναπαρασταθεί από μία κατανομή Gauss, όπου
η μέση γωνία πολλαπλής σκέδασης δίδεται από τη σχέση:
̅̅̅
𝜃0 ≈

𝑧 ∙ 21.2 𝑀𝑒𝑉 1
√
𝑀𝑝 𝑣 2
𝑋0

Εξίσωση 12: Μέση γωνία πολλαπλής σκέδασης
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όπου z είναι το φορτίο του σωματιδίου, 𝑀𝑝 είναι η μάζα του, 𝑋0 το μήκος
ακτινοβολίας, χαρακτηριστικό του υλικού σκέδασης. Το 𝑋0 ≈ 𝑁

𝛢
𝐴 𝑍(𝑍+1)

, όπου Α είναι το

ατομικό βάρος του υλικού μέσου, Ζ ο ατομικός του αριθμός και 𝑁𝐴 ο αριθμός Avogadro
[11].
Οι ανελαστικές πυρηνικές αλληλεπιδράσεις έχουν επίσης σημαντική επίδραση
στο προφίλ της δέσμης των φορτισμένων σωματιδίων. Δευτερεύοντα φορτισμένα
σωματίδια δημιουργούνται από τη σύγκρουση σε μια μικρή αλλά όχι αμελητέα γωνία ως
προς τη κατεύθυνση του προσπίπτοντος σωματιδίου και δημιουργούν ένα “φωτοστέφανο
(halo)” δόσης γύρω από τη δέσμη που μεγαλώνει σε μεγαλύτερα βάθη [70].

Εικόνα 35: (α) Πλευρικό προφίλ της συνεισφοράς της δόσης από τις διάφορες
διαδικασίες αλληλεπίδρασης με τις οποίες τα φορτισμένα σωματίδια χάνουν την ενέργειά
τους. (β) Πλευρική κατατομή μιας δέσμης ιόντων άνθρακα και πρωτονίων [70].

Όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 5, η κορυφή Bragg έχει αρκετά στενή μορφή. Η
χρήση της, αυτής καθ’ εαυτήν, συνεπώς δεν αποτελεί λύση στη θεραπεία του καρκινικού
όγκου, ο οποίος εκτείνεται σε μεγαλύτερο εύρος. Επίλυση στο ζήτημα αυτό δίνει η
ιδιότητα της δέσμης να εξαπλώνει την κορυφή Bragg σε μεγαλύτερο εύρος μέσω
διαμόρφωσης της δέσμης ως προς τις ενέργειες των σωματιδίων που περιέχει. Το
φαινόμενο της εξάπλωσης της κορυφής Bragg ονομάζεται Διευρυνόμενη Κορυφή Bragg
(Spread Out Bragg Peak, SOBP), και προκύπτει από την υπέρθεση διαφόρων δεσμών και
επομένως διαφόρων κορυφών Bragg, διαφορετικού εύρους και ενέργειας, μέσω
κατάλληλων τροχών διαμόρφωσης του εύρους. Το βάθος στο οποίο εμφανίζονται οι
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κορυφές Bragg μπορεί να μεταβληθεί σταδιακά με την εισαγωγή των υποβαθμιστών
(degraders), όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 2.3, ή ακόμα και την αλλαγή της ενέργειας
της δέσμης που παράγεται στον επιταχυντή.
Η κατασκευή του υποβαθμιστή έτσι ώστε το πάχος του να είναι μεταβλητό επιτρέπει
την κατάλληλη διαμόρφωση κορυφών SOBP. Μεταβάλλοντας το πάχος του,
μεταβάλλεται το εύρος στο οποίο εμφανίζεται η κορυφή Bragg της κάθε δέσμης και έτσι
προσθέτοντας τις δέσμες αυτές δημιουργείται μία ενιαία δέσμη που χαρακτηρίζεται από
την κορυφή SOBP. Διαμορφώνοντας τις δέσμες αυτές στο κατάλληλο εύρος, η
επικεντρωμένη ακτινοβόληση του καρκινικού στόχου γίνεται εφικτή. Η τελική μορφή
της κορυφής SOBP πρέπει να είναι επίπεδη. Η συνολική δόση που φτάνει στα διάφορα
σημεία του ασθενούς μέσω της ακτινοβόλησης αυτής αποτελεί συνδυασμό των
επιμέρους δόσεων ανάλογα με το βάρος της κάθε δόσης σε κάθε διαφορετικό σημείο. Η
Εξίσωση 13 παρουσιάζει τη δόση σε κάθε βάθος (𝑧𝑖 ) συναρτήσει του βάρους (𝑊𝑗 ) της
συνεισφοράς της κάθε επιμέρους δόσης (𝑑𝑖 ) των συνολικών n δεσμών ακτινοβολίας με
διαφορετικές ενέργειες και επομένως διαφορετικά βάθη των κορυφών 𝛧𝑖 [8, 10].
𝑛

𝐷(𝑧𝑖 ) = ∑ 𝑊𝑗 𝑑𝑗 (𝑧𝑖 )
𝑗=1

Εξίσωση 13: Δόση που λαμβάνει ο ασθενής σε βάθος 𝑧𝑖 , η οποία προκύπτει από την
υπέρθεση πολλών δόσεων για τη δημιουργία κορυφής SOBP.

Γνωρίζουμε λοιπόν ότι ο ρυθμός απώλειας ενέργειας dE/dx, ή αλλιώς η γραμμική
μεταφορά ενέργειας (Linear Energy Transfer, LET), αυξάνεται αργά σε μικρά βάθη στο
μέσο διείσδυσης, ενώ στο τέλος του εύρους της δέσμης κορυφώνεται απότομα και έπειτα
μηδενίζεται. Η απότομη αυτή αύξηση προκαλεί τον περαιτέρω ιονισμό στο μέσο κατά
μήκος της δέσμης και επομένως αυξάνεται η βιολογική ζημιά. Η σχετική βιολογική
αποτελεσματικότητα (RBE) ενός σωματιδίου ορίζεται ως ο λόγος της δόσης
ακτινοβολίας που χρησιμοποιείται ως δόση αναφοράς, προς τη δόση ακτινοβολίας η
οποία χορηγείται στον ασθενή κατά την ακτινοθεραπεία. Οι τιμές των 2 δόσεων
ορίζονται ώστε αυτές να επιτυγχάνουν ίδια βιολογική ζημιά. Ως ακτινοβολία αναφοράς
έχει καθοριστεί η δέσμη φωτονίων, για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας των
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υπολοίπων ειδών ακτινοβόλησης [73]. Για τη δέσμη πρωτονίων, η μέση σχετική
βιολογική αποτελεσματικότητα έχει υπολογιστεί ίση με 1.1, καθώς παρατηρούνται
μεταβολές της τιμής αυτής ανάλογα με το εύρος το οποίο εξετάζεται.
𝑅𝐵𝐸 =

𝐷𝐴
|
𝐷𝐵 𝐼𝑠𝑜−𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒

Εξίσωση 14: Σχετική βιολογική αποτελεσματικότητα της δέσμης που χρησιμοποιείται για
τη θεραπεία. 𝐷𝐴 είναι η δόση φωτονίων αναφοράς, 𝐷𝛣 είναι η δόση ακτινοβολίας για την
ακτινοθεραπεία. Οι δύο αυτές δόσεις προκαλούν την ίδια βιολογική ζημιά στους ιστούς.

Ο κύριος λόγος χρήσης ακτινοθεραπείας υψηλής LET είναι η έντονη επίδραση σε
ακτινοανθεκτικούς τύπους όγκων. Η θανάτωση των κυττάρων δεν επηρεάζεται τόσο από
τη θέση των κυττάρων ή την κατάσταση του οξυγόνου τους. Η ικανότητα επιδιόρθωσης
των τραυματισμών των κυττάρων μειώνεται με τη χρήση ακτινοθεραπείας υψηλής-LET
[74, 75].

Όταν η δέσμη πρωτονίων αλληλεπιδρά μέσω πυρηνικών μη ελαστικών
αντιδράσεων με τους ατομικούς πυρήνες του υλικού διείσδυσης, τότε οι πυρήνες
μεταβάλλονται μη αναστρέψιμα. Υπάρχει το ενδεχόμενο εκπομπής νετρονίου από τον
πυρήνα όταν αυτός αλληλεπιδράσει με το πρωτόνιο. Η παραγωγή τέτοιου είδους
νετρονίων παρατηρείται σε κάθε είδος ακτινοβόλησης εφόσον προκύπτει από τις
πυρηνικές αλληλεπιδράσεις.
Τα νετρόνια παράγονται σε άφθονες ποσότητες εκτεινόμενα σε 10 τάξεις
μεγέθους ενέργειας. Οι ενεργειακές κατανομές εξαρτώνται σημαντικά από την ενέργεια
αλλά και την κατεύθυνση της δέσμης, είναι εξαιρετικά διεισδυτικές και η σχετική
βιολογική τους αποτελεσματικότητα (RBE) είναι περίπου 20 φορές υψηλότερη από αυτή
της ακτινοβολίας πρωτονίων. Για το λόγο αυτό, η παραγωγή των διάσπαρτων αυτών
νετρονίων αποτελεί κίνδυνο για τον ασθενή, αλλά επίσης και για το προσωπικό και τον
εξοπλισμό στην αίθουσα θεραπείας. Η ακτινοβολία των νετρονίων οφείλεται να
λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψιν, να βρίσκεται υπό παρακολούθηση αλλά και υπό
έλεγχο. Η έκθεση του ασθενούς σε μεγάλη ποσότητα της ακτινοβολίας αυτής πιθανόν να
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προκαλέσει βλάβη σε υγιείς ιστούς και έτσι στο άμεσο μέλλον να υπάρξει το ενδεχόμενο
εμφάνισης άλλου είδους καρκίνου από τη ζημιά που προκλήθηκε. Το προσωπικό επίσης
πρέπει να φυλάσσεται από τη διάδοση των νετρονίων στο χώρο. Είθισται, σε βελτιωμένες
εγκαταστάσεις θεραπευτικών κέντρων, το προσωπικό να ασκεί τη θεραπεία ενώ
βρίσκεται σε άλλη αίθουσα από αυτή που βρίσκεται ο ασθενής. Όσον αφορά τα
ηλεκτρονικά συστήματα, προφυλάσσονται με κατάλληλη θωράκιση και τοποθέτηση,
έτσι ώστε η ακτινοβολία νετρονίων να μην προκαλεί βλάβη σε ημιαγώγιμα εξαρτήματα
[54].
Μέσω της σημαντικής του μελέτης, ο Ιταλός πυρηνικός μηχανικός Stefano
Agosteo [62] χρησιμοποίησε προσομοιώσεις Monte Carlo και ανέφερε πως η έκθεση σε
νετρόνια αποτελεί κύρια ανησυχία από τις ανεξέλεγκτες ακτινοβολίες που προκύπτουν
από τις πυρηνικές αλληλεπιδράσεις της δέσμης πρωτονίων με την ύλη. Στη συνέχεια
έγιναν μετρήσεις σε δέσμες κλινικής θεραπείας πρωτονίων, συμπεριλαμβανομένων
ενεργειακών φασμάτων νετρονίων και ισοδύναμων δόσεων νετρονίων για μεγάλες
περιοχές, σε ακτινοχειρουργική και οφθαλμικές ακτίνες αλλά και σε έκθεση στα
νετρόνια. Οι μετρήσεις αυτές υπέδειξαν έμπρακτα πως οι εκθέσεις νετρονίων, αν και
γενικά μικρές συγκριτικά με τις θεραπευτικές δόσεις, δεν είναι σοφό να αγνοώνται [10].
Σημαντική πρόοδο αποτέλεσε η επικύρωση προβλέψεων από προσομοιώσεις
Monte Carlo έναντι μετρήσεων από δέσμες αναφοράς νετρονίων. Οι τεχνικές
υπολογιστών υψηλής απόδοσης, όπως η χρήση μαζικά παράλληλων υπολογιστικών
μονάδων, επιτρέπουν γρήγορες προσομοιώσεις ανακατασκευών δόσεων ολόκληρου του
σώματος που περιλαμβάνουν πολύπλοκες τεχνικές θεραπείας, π.χ. ακτινοβολία
κρανιοσπονδυλικής στήλης (CSI), η οποία θεωρείται ευρέως μια από τις πιο απαιτητικές
θεραπείες για προσομοίωση. Η ακρίβεια των προσομοιώσεων Monte Carlo τις κατέστησε
σημαντικότατο εργαλείο για τον υπολογισμό της δόσης των νετρονίων. Με τη χρήση της
προσομοίωσης Monte Carlo N-Particle eXtended (MCNPX) μπορούν να προσομοιωθούν
με μεγάλη ακρίβεια τόσο τα εξωτερικά νετρόνια που δημιουργούνται από την
θεραπευτική μονάδα αλλά και τα εσωτερικά νετρόνια που προκύπτουν από τις
αλληλεπιδράσεις της δέσμης εντός του ασθενούς.
Δεύτερο, αλλά επίσης σημαντικό βήμα προς την επίλυση του ζητήματος της
παραγωγής ανεξέλεγκτων νετρονίων, αποτέλεσε η αύξηση του επιπέδου μοντελοποίησης
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της ανατομίας. Επιπλέον πρόοδο προς τη μείωση της δημιουργίας των νετρονίων αυτών,
επιτέλεσε η πειραματική έρευνα και τα αποτελέσματά της από τον ιατρικό φυσικό Phillip
Taddei [66]. Διαπιστώθηκε πως οι τροποποιήσεις της μονάδας θεραπείας, όπως η
προσθήκη θωράκισης κοντά στον ασθενή, η χρήση κατευθυντήρα (collimator)
κατασκευασμένου από κράμα βολφραμίου, και η προσθήκη ενός κατευθυντήρα
αντίθετης κατεύθυνσης κοντά στα εξαρτήματα αλλαγής εύρους της δέσμης, μειώνουν
ραγδαία τη δόση νετρονίων. Η μείωση της δόσης των νετρονίων υπολογίστηκε να είναι
ίση με το 66% της αρχικής δόσης τους για ασθενείς που λαμβάνουν παθητικά
διεσπαρμένη θεραπεία πρωτονίων (passively scattered proton therapy) για τον καρκίνο
του προστάτη. Επίσης, ο φυσικός David J. Brenner [76] διερευνώντας το συνδυασμό
κατευθυντήρων

διαφορετικών

γεωμετριών

και

υλικών,

συμπέρανε

πως

μία

διαμορφωμένη διάταξη μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της δόσης των παραγόμενων
ανεξέλεγκτων νετρονίων.
Μέσω έρευνας οι ιατρικοί φυσικοί Jerimy C. Polf και Wayne D. Newhauser [77]
ανακάλυψαν ότι η ισοδύναμη δόση νετρονίων ανά θεραπευτική απορροφούμενη δόση
(H/D), σε διαφορετικές τοποθεσίες γύρω από μια παθητικά διεσπαρμένη μονάδα
θεραπείας πρωτονίων, αυξάνεται με την αυξανόμενη διαμόρφωση εύρους, και ότι η
κύρια πηγή νετρονίων μετατοπίζεται από τον τελικό κατευθυντήρα προς τον τροχό
διαμόρφωσης του εύρους. Στη συνέχεια, ο φυσικός Y. Zheng [78] δήλωσε την αύξηση
του μεγέθους H/D με τη μείωση του μεγέθους του ανοίγματος του κατευθυντήρα, με την
αύξηση της ενέργειας της δέσμης πρωτονίων και με την αύξηση του πλάτους της
κορυφής SOBP. Παράλληλα, το μέγεθος H/D μειώνεται με την απόσταση από το
ισόκεντρο και την αυξανόμενη απόσταση από τη μονάδα θεραπείας.
Ένα αναλυτικό εκθετικό μοντέλο προτάθηκε στη συνέχεια για την πρόβλεψη της
ανεξέλεγκτης δόσης νετρονίων στη θεραπεία πρωτονίων, τόσο στον αέρα όσο και στο
σώμα του ασθενούς, λαμβάνοντας υπόψιν τις επιδράσεις εκτός του άξονα και τις κορυφές
χαμηλών και υψηλών ενεργειών που παρατηρούνται στη φασματική ροή των νετρονίων.
(𝐻/𝐷)𝑑 = (𝐻/𝐷)𝑖𝑠𝑜 (𝑑/𝑑𝑖𝑠𝑜 )−𝑝
′
2 2
′
2
2 2
∙ [𝐶1 𝑒 −𝑎1 (𝑑 −𝑑𝑖𝑠𝑜) 𝑒 −(𝑥 +𝑦 )𝑑𝑖𝑠𝑜 /2𝜎1 𝑧
′

′

2

2

2

2 2

+ 𝐶2 𝑒 −𝑎2 (𝑑 −𝑑𝑖𝑠𝑜 ) 𝑒 −(𝑥 +𝑦 )𝑑𝑖𝑠𝑜 /2𝜎2 𝑧
′
2 2
′
2
2 2
+ 𝐶3 𝑒 −𝑎3 (𝑑 −𝑑𝑖𝑠𝑜 ) 𝑒 −(𝑥 +𝑦 )𝑑𝑖𝑠𝑜 /2𝜎3 𝑧
′
2 2
′
2
2 2
+ 𝐶4 𝑒 −𝑎4 (𝑑 −𝑑𝑖𝑠𝑜 ) 𝑒 −(𝑥 +𝑦 )𝑑𝑖𝑠𝑜 /2𝜎4 𝑧 + ⋯ ]
Εξίσωση 15: Δόση ανεξέλεγκτων νετρονίων
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Το

(𝐻/𝐷)𝑖𝑠𝑜

είναι

η

ισοδύναμη

δόση

νετρονίων

ανά

θεραπευτική

απορροφούμενη δόση στο ισόκεντρο. Τα 𝐶1 , 𝐶2 , 𝐶3 και 𝐶4 κατανέμουν τις συνεισφορές
H/D από ενδοπυρηνικές καταιoνιστικές αλληλεπιδράσεις, εξάτμιση, επιθηλιακά και
θερμικά νετρόνια αντίστοιχα. Ο παράγοντας (𝑑/𝑑𝑖𝑠𝑜 )−𝑝 αντιπροσωπεύει το νόμο ισχύος
που διέπει την πτώση της δόσης των νετρονίων ως συνάρτηση της απόστασης από την
πραγματική πηγή νετρονίων, η οποία είναι ανεξάρτητη από την ενέργεια δέσμης
πρωτονίων. Το d αναπαριστά την απόσταση από την πηγή νετρονίων στο στόμιο του
συστήματος μεταφοράς της δέσμης ως τον ανιχνευόμενο όγκο και 𝑑𝑖𝑠𝑜 είναι η απόσταση
της πηγής νετρονίων από το ισόκεντρο. Τα 𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 , και 𝑎4 υποδηλώνουν τους
συντελεστές εξασθένησης των ενδοπυρηνικών καταιονιστικών αλληλεπιδράσεων, της
′
εξάτμισης, των επιθηλιακών και των θερμικών νετρονίων αντίστοιχα. 𝑑𝑖𝑠𝑜
είναι η

απόσταση από την επιφάνεια του μέσου ως το ισόκεντρο και d′ είναι η απόσταση από
την επιφάνεια του μέσου μέχρι τον ανιχνευόμενο όγκο. Η πλευρική κατανομή νετρονίων
διέπεται από το 𝜎1 για τις ενδοπυρηνικές καταιονιστικές αλληλεπιδράσεις, από το 𝜎2 για
την εξάτμιση, το 𝜎3 για τα επιθηλιακά και το 𝜎4 για τα θερμικά νετρόνια. z είναι η
διαμήκης συντεταγμένη για τον υποδοχέα δόσης νετρονίων και χρησιμοποιείται για την
κλίμακα των παραμέτρων πλάτους. Η ακρίβεια του μοντέλου αυτού αποδείχθηκε
συγκρίσιμη με την ακρίβεια τυπικών προσομοιώσεων Monte Carlo ή των μετρήσεων της
δόσης νετρονίων [10].
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Εικόνα 36: Αποτελέσματα από προσομοιώσεις Monte Carlo και προβλέψεις αναλυτικών
μοντέλων ισοδύναμης δόσης ανά θεραπευτική δόση (H/D) για δέσμες πρωτονίων στο
νερό ως συνάρτηση του κατακόρυφου βάθους (διαγράμματα a) και η πλευρική απόσταση
(b) [10].
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Όσον αφορά το ρυθμό ισοδύναμης δόσης νετρονίων σε ένα σημείο το οποίο
βρίσκεται πίσω από ένα φράγμα προστασίας πλακών (π.χ. τοίχος ή οροφή), και είναι
παράλληλο και ταυτόχρονα σε κάποια απόσταση από τη δέσμη πρωτονίων, μπορεί να
υπολογιστεί μέσω της σχέσης:
𝐻 (𝐸𝑝 , 𝜃,

𝐻0 (𝐸𝑝 , 𝜃)
𝑑
𝑑
)=
𝑒𝑥𝑝
[−
]
𝜆(𝜃)
𝑟2
𝜆(𝜃)𝑔(𝑎)

Εξίσωση 16: Ισοδύναμη δόση νετρονίων πέρα από το φράγμα προστασίας

𝑑

όπου 𝐻 (𝐸𝑝 , 𝜃, 𝜆(𝜃)) είναι η περιβάλλουσα ισοδύναμη δόση πέραν του φράγματος
προστασίας, 𝐸𝑝 η ενέργεια της δέσμης πρωτονίων, θ η γωνία εκπομπής από το σημείο
απώλειας πρωτονίου και το σημείο ενδιαφέροντος, r η απόσταση μεταξύ του σημείου
απώλειας του πρωτονίου και του σημείου ενδιαφέροντος, d το πάχος του φράγματος
προστασίας, λ(θ) το μήκος εξασθένησης του υλικού θωράκισης, 𝐻0 (𝐸𝑝 , 𝜃) είναι ο όρος
που προκύπτει από την πηγή, α η γωνία πρόσπτωσης της ακτινοβολίας που προσκρούει
στη θωράκιση και g(a) ο αντίστοιχος παράγοντας κλίσης [10].
Παραγωγή των ανεξέλεγκτων νετρονίων μπορεί να προκληθεί από το κυκλοτρόνιο,
από το σύστημα επιλογής της ενέργειας της δέσμης, από το στόμιο στο gantry και από
τον ασθενή. Αρχικά, μέσα στο κυκλοτρόνιο, κατά τη διαδικασία επιτάχυνσης της δέσμης
πρωτονίων, μερικά πρωτόνια χάνονται από την τροχιά της δέσμης προτού αυτή εξαχθεί
από το κυκλοτρόνιο. Τα πρωτόνια αυτά συγκρούονται στις μη ορθά κατευθυνόμενες
τροχιές και εξαπολύουν νετρόνια τα οποία διασπείρονται στην αίθουσα θεραπείας.
Μετέπειτα, όταν η δέσμη κατευθυνθεί στο σύστημα καθορισμού της ενέργειάς της,
νετρόνια μπορούν να προκύψουν επίσης από τον ενεργειακό υποβαθμιστή (degrader)
γραφίτη, από τον κατευθυντήρα της δέσμης και από την ενεργειακή σχισμή. Η
αλληλεπίδραση της δέσμης πρωτονίων με τον ενεργειακό υποβαθμιστή, παρόλο που δεν
προκαλεί την οποιαδήποτε μείωση της έντασης της δέσμης, προκαλεί σημαντική
παραγωγή νετρονίων. Διαπερνώντας τον ενεργειακό υποβαθμιστή, η δέσμη σκεδάζεται
όπως προαναφέρθηκε και έτσι χρησιμοποιείται κατευθυντήρας για την επανεστίασή της.
Στο σημείο αυτό, η δέσμη διαπερνώντας το υλικό του κατευθυντήρα χάνει σημαντικό
ποσοστό της έντασής της. Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό ενέργειας που χάνεται στον
κατευθυντήρα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η απώλεια της δέσμης.
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Επομένως, με τη μείωση της δέσμης, δηλαδή τον εκτροχιασμό πρωτονίων, αυτά θα
οδηγηθούν επίσης σε ξένες αλληλεπιδράσεις προκαλώντας την παραγωγή νετρονίων. Η
εναπομείνουσα όμως δέσμη έχει υποβαθμισμένη ενεργειακή εξάπλωση. Για να βελτιωθεί
η πτώση της κορυφής Bragg, η δέσμη διέρχεται μέσω ενός μαγνήτη που ενεργεί ως
ενεργειακό φασματόμετρο και η ενεργειακή διάδοση της δέσμης βελτιώνεται με τη
χρήση μιας δεύτερης σχισμής για την επιλογή του κεντρικού τμήματος της κατανομής
της ορμής της δέσμης. Ένταση της δέσμης επίσης χάνεται σε αυτή τη δεύτερη σχισμή,
μικρότερου ποσοστού όμως από αυτή που χάθηκε από τον κατευθυντήρα. Συνεπώς, η
ενεργειακή σχισμή αποτελεί επίσης πηγή νετρονίων. Όσον αφορά το στόμιο στο gantry,
όταν η δέσμη φτάνει σε αυτό χάνει επίσης ποσοστό της έντασης. Το μεγαλύτερο όμως
ποσοστό απώλειας της ενέργειας της δέσμης παρατηρείται εντός του ασθενούς
προκαλώντας και εκεί την παραγωγή νετρονίων.

Σύμφωνα με τον ιατρικό φυσικό Alfred R. Smith [69], Καθηγητή Φυσικής
Ακτινοβολίας και Ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο Texas (M. D. Anderson Cancer Center
στο Χιούστον του Τέξας), όταν ρωτήθηκε για το μέλλον της θεραπείας μέσω
φορτισμένων σωματιδίων, επισήμανε ότι η θεραπεία πρωτονίων αποτελεί την πιο πιθανή
θεραπεία που θα επιβιώσει αλλά και θα αποτελέσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη θεραπεία
καρκινικών όγκων. Ο λόγος στον οποίο στήριξε την αναφορά του ήταν η ιδιότητα της
δέσμης πρωτονίων να παρέχει εξαιρετική κατανομή δόσεων. Επίσης, το ενδεχόμενο
βελτιστοποίησης των επιταχυντών τόσο σε λειτουργία όσο και σε κόστος και μέγεθος,
αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα προς την καθολική καθιέρωση της θεραπείας αυτής, όπως
και αποδείχθηκε τα τελευταία χρόνια [9].
Η ανέγερση ενός θεραπευτικού κέντρου ακτινοβολίας πρωτονίων περιορίζεται από
το κόστος αλλά και τις διαστάσεις του. Τα ισχυρά μαγνητικά πεδία απαιτούν μεγάλους
μαγνήτες, επομένως και μεγάλοι επιταχυντές. Τα συστήματα που αποτελούν ένα
θεραπευτικό κέντρο πρωτονίων έχουν επίσης μεγάλες διαστάσεις, γεγονός το οποίο
αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για την εύκολη και απλή ανέγερσή του. Ανάλογο των
διαστάσεών του είναι και το συνολικό κόστος, το οποίο αρχικά κυμαινόταν μεταξύ $100
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– 150 εκατομμύρια. Έπειτα όμως, από σημαντικές προσπάθειες και έρευνα επιτεύχθηκε
τόσο η μείωση του κόστους των συστημάτων, όσο και των διαστάσεών τους. Το
ενδεχόμενο κατασκευής ενός θεραπευτικού κέντρου πρωτονίων ως τμήμα ενός
νοσοκομείου

χρησιμοποιώντας

μικρότερους

αλλά

επίσης

αποτελεσματικούς

επιταχυντές, οδήγησε στην κατακόρυφη μείωση του κόστους. Ένα τέτοιο έργο έχει πλέον
μελετηθεί και η ανέγερσή του κοστίζει γύρω στα $15 εκατομμύρια. Περαιτέρω έρευνες
γίνονται για τη μείωση του κόστους δίχως την ελάττωση της ποιότητας της θεραπείας,
καθώς ελπιδοφόρα αποτελέσματα έχουν ληφθεί [9, 79].
Σύμφωνα με σχετικό άρθρο του Marco Schwarz [54], ιατροφυσικού στο Trento
Proton Therapy Centre και INFN-TIFPA, εάν το κόστος της θεραπείας πρωτονίων ήταν
ίσο με τις συνήθεις θεραπείες ακτινών-Χ, τότε όλοι οι ασθενείς θα υποβάλλονταν σε
πρωτονιακή θεραπεία.
Χαρακτηριστικό της δέσμης πρωτονίων, το οποίο αποτελεί κύριο πλεονέκτημα για
την ευρύτερη εφαρμογή αυτού του είδους θεραπείας, είναι, όπως επεξηγήθηκε
προηγουμένως, η κατάθεση της μέγιστης ενεργειακής πυκνότητας στην κορυφή Bragg
στο τέλος της εμβέλειας των πρωτονίων. Η πρόκληση βλάβης στα κύτταρα αυτά μπορεί
να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα, προς πλήρη καταστροφή των καρκινικών κυττάρων.
Ωστόσο, η οποιαδήποτε ανακριβής ή λανθασμένη προσαρμογή της ακτινοβόλησης του
ασθενούς μπορεί να επιφέρει δραματικά αποτελέσματα παρά να αξιοποιηθεί η θεραπεία
προς όφελος [69]. Παράλληλα, η ελάχιστη εναπόθεση ενέργειας στα υγιή κύτταρα πριν
από το στόχο και η μηδενική εναπόθεση δόσης σε κύτταρα μετέπειτα του στόχου,
αποτελούν σημαντικά χαρακτηριστικά για τη θεραπεία των ασθενών, εφόσον η
βιολογική βλάβη μειώνεται στους υγιείς ιστούς. Επίσης παρατηρήθηκε από πειραματικά
αποτελέσματα πως η ακτινοβόληση με πρωτόνια συνδέεται με

μηδενισμό της

πιθανότητας μετάστασης του καρκίνου από τη θεραπεία. Παρόλα αυτά, για όγκους σε
μικρό βάθος, δηλαδή κοντά στην επιφάνεια του δέρματος, παρατηρήθηκε ότι η
δερματική δόση αυξάνεται [54]. Επιπλέον, η δέσμη που διεισδύει στον ασθενή δεν
διαχέεται εντός του, ούτε και εξασθενεί. Ως δέσμη φορτισμένων σωματιδίων, μπορεί να
διαμορφωθεί μια εστιασμένη pencil beam με μεταβλητό βάθος διείσδυσης για την εξ
ολοκλήρου ακτινοβόληση του καρκίνου όγκου με μεγάλη ακρίβεια [5, 10, 79].
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Συγκριτικά με τα ιόντα άνθρακα, η σχετική βιολογική ζημιά που προκαλεί μια δέσμη
πρωτονίων είναι χαμηλότερη, γεγονός το οποίο σημαίνει πως μια κατάλληλα
διαμορφωμένη δέσμη ιόντων άνθρακα μπορεί να επιφέρει μεγαλύτερη ζημιά στον
καρκινικό όγκο. Παρόλα αυτά, συγκρίνοντας τα δύο αυτά είδη δεσμών παρατηρούμε ότι
για να φτάσουν στο ίδιο βάθος διείσδυσης, η δέσμη πρωτονίων χρειάζεται πολύ
χαμηλότερη ενέργεια, γεγονός το οποίο είναι πιο ωφέλιμο για τον ασθενή. Για
παράδειγμα, η δέσμη πρωτονίων μπορεί να φτάσει σε βάθος 28 cm με αρχική ενέργεια
210 MeV, ενώ η δέσμη ιόντων άνθρακα χρειάζεται αρχική ενέργεια 4800 MeV [46].
Σημαντική έρευνα πραγματοποιείται επίσης για τη μελέτη και ανάπτυξη της θεραπείας
μέσω ιόντων άνθρακα, διότι έχει παρατηρηθεί πως η σχετική βιολογική ζημιά της
μεθόδου αυτής είναι μεγαλύτερη από αυτή των πρωτονίων. Επομένως, διάφορα είδη
καρκινικών όγκων, οι οποίοι είναι πιο ανθεκτικοί στην ακτινοβολία, καταπολεμούνται
αποτελεσματικότερα με τη μέθοδο ιόντων άνθρακα.

Η παράδοση της δέσμης στον ασθενή μπορεί να γίνει με 2 κύριες μεθόδους, είτε
μέσω παθητικής σκέδασης (passive scattering), είτε μέσω δέσμης σάρωσης μεγέθους
μύτης μολυβιού (pencil beam scanning). Οι δύο αυτές μέθοδοι χωρίζονται σε
υποκατηγορίες και ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα στη θεραπεία επιλέγεται η πιο
κατάλληλη.

Η παθητική σκέδαση είναι μια συμβατική τεχνική θεραπείας στη θεραπεία
πρωτονίων. Χρησιμοποιεί την εστιασμένη δέσμη πρωτονίων που μεταφέρεται από τον
επιταχυντή και τη σκεδάζει μέσω μονών ή διπλών σκεδαστών για να επιτευχθεί μία
δέσμη με πεδίο μεγάλου μεγέθους. Στη διαδικασία σκέδασης της δέσμης πρωτονίων,
άλλα εξαρτήματα που θα συναντήσει στην τροχιά της θα τροποποιήσουν περαιτέρω τη
δέσμη, για παράδειγμα απορροφητές προσαρμόζουν τη δέσμη στην επιθυμητή ενέργεια.
Οι τροχοί διαμόρφωσης ή τα φίλτρα κορυφογραμμής διαμορφώνουν τη δέσμη για να
σχηματίσουν μια κορυφή Bragg (SOBP) με πλατό μεγαλύτερης δόσης στο τέλος της. Οι
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σκεδαστές, οι απορροφητές, οι τροχοί διαμόρφωσης ή τα φίλτρα κορυφογραμμής
συνήθως εγκαθίστανται στο στόμιο του gantry. Στο τέλος του στομίου, προτού η δέσμη
φτάσει στον ασθενή, άλλες συσκευές όπως διαφράγματα ή MLC εισάγονται στην τροχιά
της δέσμης για να προσαρμόσουν τη δέσμη στο σχήμα του στόχου θεραπείας. Ένας
αντισταθμιστής με προφίλ διαφορετικού πάχους χρησιμοποιείται επίσης για τη
διαμόρφωση της απόμακρης διείσδυσης της δέσμης στο απώτερο σχήμα του στόχου
θεραπείας [80].

Εικόνα 37: Απεικόνιση της τεχνικής παράδοσης παθητικής σκέδασης (Δεν εμφανίζονται
οι θάλαμοι ιονισμού παρακολούθησης δέσμης) [81].

Σε ένα σύστημα παθητικής σκέδασης, η παροχή μιας ομοιόμορφης δόσης σε όλο
το βάθος του στόχου επιτυγχάνεται συνήθως μέσω της κατασκευής της SOBP. Αυτό
επιτυγχάνεται μέσω ενός τροχού διαμόρφωσης εμβέλειας ή φίλτρου κορυφογραμμής. Οι
τροχοί διαμόρφωσης είναι κατασκευασμένοι από μια σειρά βημάτων από υλικό χαμηλού
Z με διαφορετικά ύψη και πλάτος βημάτων. Καθώς ο τροχός περιστρέφεται με σταθερή
ταχύτητα, η δέσμη πρωτονίων περνά τα βήματα διαδοχικά, έτσι ώστε η ενέργεια της
δέσμης να μειώνεται για να παράγει την ομάδα κορυφών Bragg με τις απαιτούμενες
ενέργειες πρωτονίων και εντάσεις για την κατασκευή της SOBP. Το φίλτρο
κορυφογραμμής ρυθμίζει τη δέσμη πρωτονίων μέσω μιας σειράς σταθερά εντοπισμένων
ράβδων σε σχήμα κορυφογραμμής. Το προφίλ κορυφογραμμής, λαμβάνοντας υπόψιν τη
σκέδαση της δέσμης και τη μείωση της ενέργειας, σχεδιάζεται με ύψος και άνοιγμα ώστε
να προκύπτει η επιθυμητή SOBP [80].
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Εικόνα 38: Συσκευές για κατασκευή SOBP: α) Τροχός διαμορφωτή τριών κομματιών
IBA, b) Τροχός διαμόρφωσης μονής γραμμής Mevion, c) Φίλτρο κορυφογραμμής HIBMC
[82].

3.4.1.1 Παθητική Σκέδαση μέσω Μονής Σκέδασης
Μία υποκατηγορία της μεθόδου παθητικής σκέδασης της δέσμης είναι η σκέδαση
μέσω μονής σκέδασης. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιεί ένα σκεδαστή στην τροχιά της
δέσμης για τη διασπορά της εστιασμένης δέσμης πρωτονίων σε μεγάλο πεδίο. Ο
σκεδαστής συνηθίζεται να κατασκευάζεται από υλικό υψηλού ατομικού αριθμού, όπως
ο μόλυβδος. Η δέσμη πρωτονίων που διαπερνά από το μονό σκεδαστή διασκορπάται
πλευρικά. Το προκύπτον πεδίο πρωτονίων πιθανόν να έχει μη ομοιόμορφη ένταση Gauss
σε όλο το πεδίο. Ωστόσο, το κεντρικό τμήμα της δέσμης μπορεί να είναι αρκετά
ομοιόμορφο για τη θεραπεία μικρών στόχων, όπως βλάβες των ματιών. Το σύστημα
μονής σκέδασης παράγει γενικότερα μία πιο ευκρινή πλευρική ακτίνα παρά τα
συστήματα διπλής σκέδασης και επομένως χρησιμοποιείται συχνότερα για θεραπείες
όγκου ματιών ή εγκεφάλου.

3.4.1.2 Παθητική Σκέδαση μέσω Διπλής Σκέδασης
Σε ένα σύστημα διπλής σκέδασης, κάτωθεν ενός πρώτου σκεδαστή, ο οποίος
σκεδάζει τη δέσμη πρωτονίων σε ένα πεδίο έντασης με σχήμα Gauss, χρησιμοποιείται
ένας δεύτερος σκεδαστής για τη λείανση της εγκάρσιας έντασης του πεδίου. Ο δεύτερος
σκεδαστής συνηθίζεται, όπως και ο πρώτος, να κατασκευάζεται από υλικό υψηλού
ατομικού αριθμού, όπως είναι ο μόλυβδος. Χρησιμοποιείται όμως σε αυτόν ένα λεπτό
στρώμα υλικού χαμηλού ατομικού αριθμού, όπως είναι το πολυανθρακικό. Το σχήμα του
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υλικού υψηλού ατομικού αριθμού μοιάζει με τη μορφή κατανομής Gauss, όπου το πιο
χοντρό μέρος βρίσκεται στο κέντρο. Το σύστημα διπλής σκέδασης μπορεί να επιτύχει
ομοιόμορφη ένταση πεδίου σε μεγάλο μέγεθος πεδίου, έως και 40 cm σε διάμετρο [80].

3.4.1.3 Ομοιόμορφη σάρωση
Η μέθοδος παθητικής σκέδασης της δέσμης χρησιμοποιείται επίσης και για
ομοιόμορφη σάρωση του όγκου του ασθενούς. Η ομοιόμορφη σάρωση χρησιμοποιεί
έναν πρώτο σκεδαστή για τη διασπορά της δέσμης σε ένα ελαφρώς μεγαλύτερο σημείο
δέσμης. Οι μαγνήτες σάρωσης κάτωθεν της τροχιάς της δέσμης έχουν δύο κάθετα σύνολα
μαγνητών για να σαρώνουν το σημείο πρωτονίων με μια σταθερή συχνότητα (π.χ. 30 Hz)
κατά μήκος του εγκάρσιου επιπέδου πάνω από μια ορθογώνια ή κυκλική περιοχή που
καλύπτει τη μέγιστη προβλεπόμενη διάσταση του όγκου. Διαμήκως, ο όγκος καλύπτεται
στρώμα με στρώμα, συνήθως από βαθιά προς ρηχά, αλλάζοντας την ενέργεια της δέσμης.
Σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή η αλλαγή ενέργειας επιτυγχάνεται με τη κατασκευή ενός
ειδικού στίβου στον τροχό διαμόρφωσης, αλλά με βήματα ίσου μήκους και ίσης διαφοράς
πάχους μεταξύ των επόμενων βημάτων.
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ο τροχός διαμόρφωσης περιστρέφεται με «βήμα
και πυροβολισμό» για να παράγει την επιθυμητή ενέργεια δέσμης για κάθε αντίστοιχο
στρώμα σάρωσης. Λεπτοί μετατοπιστές του εύρους μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν
για να μειώσουν περαιτέρω την απόσταση του στρώματος στο ένα χιλιοστό. Η ένταση
της δέσμης παραμένει ομοιόμορφη σε κάθε στρώμα, αλλά οι σχετικές εντάσεις μεταξύ
των στρωμάτων προσαρμόζονται προκειμένου να παραχθεί μια κατανομή δόσης βάθους
SOBP με ένα πλατό δόσης, όταν μετριέται στο νερό. Ο δεύτερος διασκορπιστής δεν είναι
απαραίτητος, αλλά τα ειδικά διαφράγματα πεδίου/MLC και οι υποβαθμιστές ενέργειας
χρησιμοποιούνται επίσης στην παθητική σκέδαση.
Τα διαφράγματα είναι κατασκευασμένα από ορείχαλκο (ή κεραμικά). Ο
ορείχαλκος έχει υψηλή αναλογία ισχύος διακοπής πρωτονίων, 5.6 στο νερό. Ορισμένα
συστήματα δέσμης πρωτονίων έχουν χρησιμοποιήσει MLC στη θέση των ανοιγμάτων.
Το MLC μπορεί να εξοικονομήσει την προσπάθεια κοπής μπλοκ και συναρμολόγησης
μπλοκ, ωστόσο έχει συχνά περιορισμένο μέγεθος πεδίου. Οι υποβαθμιστές ενέργειας
αλέθονται από ένα μπλοκ PMMA ή κερί. Οι υποβαθμιστές PMMA είναι πιο άκαμπτοι
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και διαφανείς αλλά μη ανακυκλώσιμοι, σε αντίθεση με το κερί. Το προφίλ πάχους του
υποβαθμιστή εξαρτάται από την ακτίνα του ασθενούς και συνήθως υπολογίζεται στο
σχέδιο θεραπείας του ασθενούς και εξάγεται στο μηχάνημα άλεσης [81].

Εικόνα 39: Διάφραγμα ορείχαλκου ειδικής δέσμης ασθενούς και υποβαθμιστής PMMA
[80].

Ένα σημαντικό μειονέκτημα των συστημάτων σκέδασης είναι ότι η χρήση
υποβαθμιστών ενέργειας

προσαρμόζει μόνο την κατανομή της

δόσης

στο

απομακρυσμένο σημείο του στόχου, αλλά όχι στην εγγύτερη πλευρά. Δεν παρέχει την
ικανότητα να ελευθερώνεται ενεργά το όργανο που κινδυνεύει από την κοντινή πλευρά,
αν και τέτοια διαρροή δόσεων μπορεί μερικές φορές να μετριαστεί χρησιμοποιώντας
πολλαπλές γωνίες δέσμης.

Η τεχνική σάρωσης δέσμης μολυβιών (PBS) παρουσιάστηκε για πρώτη φορά για
τη θεραπεία ασθενών πριν από μερικές δεκαετίες και έχει περάσει από ταχεία επέκταση
και ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία. Το PBS γίνεται η νέα τυπική τεχνολογία στη
θεραπεία πρωτονίων και για αρκετά νέα κέντρα αποτελεί τη μόνη θεραπευτική μέθοδο.
Σε συστήματα σάρωσης δέσμης μολυβιών, δύο ζεύγη ορθογώνιων διπολικών μαγνητών
(μαγνήτες σάρωσης) χρησιμοποιούνται για να κατευθύνουν τα πρωτόνια πλευρικά.
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Εικόνα 40: Μια σχηματική αναπαράσταση ενός συστήματος παράδοσης δέσμης
πρωτονίων σάρωσης [80].
Οι μαγνήτες σάρωσης κατευθύνουν διαδοχικά μια δέσμη μολυβιού μικρού
μεγέθους σε προκαθορισμένες θέσεις με την επιθυμητή ένταση, δηλαδή τον αριθμό
πρωτονίων ανά μονάδα χρόνου. Η δόση σε ολόκληρο τον όγκο είναι η υπέρθεση κάθε
μεμονωμένης δέσμης μολυβιών μικρού μεγέθους. Το σύστημα PBS είναι πολύ περίπλοκο
διότι απαιτεί πολύ γρήγορο και αξιόπιστο έλεγχο με επαρκή μέτρα μετριασμού του
κινδύνου [83].
Η τεχνολογία σάρωσης δέσμης μολυβιών πρωτονίων παρέχει φυσικά την τεχνική
θεραπείας πρωτονίων διαμόρφωσης έντασης (Intensity Modulated Proton Therapy,
IMPT), μεταβάλλοντας τη θέση κάθε δέσμης μολυβιών και τον αριθμό των πρωτονίων
που παραδίδονται σε αυτήν. Η διαμόρφωση έντασης στην πλευρική κατεύθυνση είναι
παρόμοια με το IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy). Ωστόσο, παρέχει επίσης
διαμορφώσεις σε βάθος με ποικίλες ενέργειες πρωτονίων, τις οποίες δεν μπορεί να
προσφέρει το IMRT. Ως αποτέλεσμα, το PBS είναι ικανό για πραγματικό τρισδιάστατο
σχηματισμό δόσεων [84, 85]. Με το τυπικό μέγεθος δέσμης μολυβιών λίγων mm, το PBS
μπορεί να παρέχει εξαιρετικά συμμορφωμένη δόση σε οποιοδήποτε αυθαίρετο σχήμα. Η
τεχνική IMPT αυξάνει σημαντικά τις εφαρμογές πρωτονίων στη θεραπεία με
ακτινοβολία.
Η παράδοση σημείων δέσμης μολυβιών μπορεί να είναι διακριτή ή συνεχής. Κατά
τη συνεχή σάρωση, η δέσμη δεν απενεργοποιείται μεταξύ σημείων, ενώ στη διακριτή
σάρωση σημείων είναι εντελώς απενεργοποιημένη. Η διακριτή σάρωση σημείου θα
μπορούσε να αποφύγει την αβεβαιότητα της παροδικής δόσης όταν η δέσμη μετακινείται
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στο επόμενο σημείο. Ωστόσο, η παράδοση της δέσμης επιβραδύνεται λόγω του νεκρού
χρόνου (αρκετά χιλιοστά του δευτερολέπτου) μεταξύ των σημείων. Αν και τα
περισσότερα από τα τρέχοντα συστήματα πρωτονίων χρησιμοποιούν διακριτή σημειακή
σάρωση, η συνεχής σάρωση εφαρμόζεται σε μελλοντικά συστήματα από ορισμένους
κατασκευαστές.
Οι θεραπείες σάρωσης ακτίνας μολυβιού γενικά δεν χρειάζονται διαφράγματα και
υποβαθμιστές ενέργειας όπως στην παθητική σκέδαση και την ομοιόμορφη σάρωση.
Ωστόσο, τα διαφράγματα μπορούν ακόμη να χρησιμοποιηθούν για να οξύνουν το ημίφως
(penumbra) της πλάγιας ακτίνας, όταν το μέγεθος της κηλίδας της δέσμης μολυβιού είναι
πολύ μεγάλο για να παράγει την επιθυμητή διαβάθμιση δόσης μεταξύ του όγκου και των
οργάνων που βρίσκονται κοντά [86].
Υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις για τη θεραπεία PBS: η τεχνική
βελτιστοποίησης μεμονωμένου πεδίου (Single Field Optimization, SFO), όπου κάθε
μεμονωμένο πεδίο καλύπτει ομοιόμορφα ένα στόχο και η τεχνική βελτιστοποίησης
πολλαπλών πεδίων (Multi-Field Optimization, MFO), όπου κάθε μεμονωμένο πεδίο
καλύπτει εν μέρει μόνο ένα στόχο, αλλά ομοιόμορφο. Η κάλυψη παρέχεται από το
συνδυασμό όλων των πεδίων που περιλαμβάνονται στη βελτιστοποίηση. Τα SFO και
MFO θεωρούνται επίσης ως SFUD (Single Field Uniform Dose) και IMPT αντίστοιχα.
Συγκρίνοντας τη μέθοδο παθητικής σκέδασης με τη μέθοδο σάρωσης δέσμης
μολυβιών, το PBS υπερτερεί. Αρχικά, το PBS παρέχει τρισδιάστατη συμβατική δόση σε
όγκο σε μία μόνο δέσμη: περιφερικά, εγγύτερα και πλευρικά. Επίσης, μειώνει την
ετερογένεια της δόσης στόχου λόγω της παρουσίας σοβαρής ετερογένειας ιστού, για
παράδειγμα, στη θεραπεία καρκίνων κεφαλιού και λαιμού. Όσον αφορά την παραγωγή
νετρονίων στον αέρα, αυτή μειώνεται σημαντικά λόγω της απουσίας υλικού
τροποποίησης της δέσμης στην τροχιά της και τέλος, εξαλείφει το χρόνο και τους πόρους
που απαιτούνται για τη χρήση διαφραγμάτων και υποβαθμιστών ενέργειας της δέσμης.
Δεδομένου ότι κάθε δέσμη PBS αποτελείται από χιλιάδες μεμονωμένες κηλίδες,
η τελική ακρίβεια της δόσης που παρέχεται στον ασθενή εξαρτάται από το πόσο ακριβής
χορηγείται σε κάθε σημείο. Οι τυπικές παράμετροι που επηρεάζουν την ακρίβεια της
δόσης είναι η θέση κηλίδας, το σχήμα κηλίδας και ο αριθμός των πρωτονίων κάθε
σημείου. Για τη δέσμη σάρωσης είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα αξιόπιστο και
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ταχείας απόκρισης σύστημα ελέγχου που θα μπορούσε να παραδώσει σε κάθε σημείο την
επιθυμητή θέση με τον ορθό αριθμό πρωτονίων. Οι φυσικοί σχεδιάζουν διάφορες
διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας (quality assurance, QA) για να επικυρώσουν την
απόδοση του συστήματος και την παροχή συγκεκριμένης θεραπείας για τον ασθενή [57,
80].

Υπάρχουν διάφορα είδη τεχνικών απεικόνισης, τα οποία χρησιμοποιούνται στους
ασθενείς ή βρίσκονται υπό ανάπτυξη και σχεδιασμό για τη θεραπεία πρωτονίων. Οι
τεχνικές απεικονίσεις χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες σύμφωνα με τους σκοπούς
εφαρμογής τους. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις τεχνικές Computed Tomography
(CT), Magnetic resonance imaging (MRI) και Positron Emission Tomography (PET). Η
κατηγορία αυτή χρησιμοποιείται κυρίως για τον καθορισμό της δομής και τον
υπολογισμό της δόσης, ο οποίος είναι πολύ παρόμοιος για την ακολουθούσα θεραπεία
με φωτόνια ή ηλεκτρόνια.
Το CT δεν παρέχει απευθείας μετρήσεις της αναλογίας ισχύος διακοπής της
δέσμης πρωτονίων (stopping power ratio, SPR) οι οποίες είναι απαραίτητες για τον
υπολογισμό της δόσης πρωτονίων. Για το λόγο αυτό, πραγματοποιείται μία διαδικασία
βαθμονόμησης για τον καθορισμό μίας σχέσης μεταξύ των μονάδων Hounsfield
(Hounsfield Units, HU) του CT και του SPR των πρωτονίων. Οι μονάδες Hounsfield
χαρακτηρίζουν τη σχετική απόσβεση της ακτινοβολίας διαφόρων στοιχείων του σώματος
σε σχέση με το νερό, που είναι το κύριο στοιχείο πυκνότητας του σώματος. Οι μονάδες
Hounsfield δίνονται από τη σχέση:
𝐻𝑈 = 1000 ∙

𝜇𝑥 − 𝜇𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟
𝜇𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 − 𝜇𝑎𝑖𝑟

Εξίσωση 17: Μονάδες σχετικής απόσβεσης της ακτινοβολίας (HU). Για το νερό δίδεται η
τιμή 0, για τον αέρα η τιμή -1000 και για πυκνά υλικά παίρνει θετικές τιμές έως +1000. Η
μεταβλητή μ αντιπροσωπεύει το γραμμικό συντελεστή εξασθένησης σε κάποιο μέσο. 𝝁𝒙
είναι ο γραμμικός συντελεστής εξασθένισης στο μέσο που διαπερνά η δέσμη (π.χ. ιστοί,
οστά) [87].
Έτσι, η αλλαγή μιας μονάδας Hounsfield (HU) αντιπροσωπεύει μια αλλαγή 0,1%
του συντελεστή εξασθένησης του νερού, καθώς ο συντελεστής εξασθένησης του αέρα
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είναι σχεδόν μηδέν. Οι μονάδες Hounsfield είναι ο ορισμός για τους σαρωτές CT που
βαθμονομούνται με αναφορά στο νερό.
Ωστόσο, υπάρχουν αβεβαιότητες στη βαθμονόμηση των HU σε SPR, οι οποίες
μεταφράζονται ως αβεβαιότητες του εύρους και πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη
κατά το σχεδιασμό μίας θεραπείας [88]. Η τεχνική CΤ διπλών ενεργειών βελτιώνει το
SPR και έχει τη δυνατότητα να μειώσει της αβεβαιότητες εύρους που σχετίζονται με τη
βαθμονόμηση HU σε SPR [88].
Η δεύτερη κατηγορία τεχνικών απεικόνισης χρησιμοποιείται κυρίως για την
ευθυγράμμιση των ασθενών, την επαλήθευση της θέσης θεραπείας προτού ξεκινήσει η
θεραπεία και τον προσαρμοστικό σχεδιασμό. Περιλαμβάνονται τεχνικές όπως η
απεικόνιση ορθογώνιου kV, η τεχνική Cone-beam computed tomography (CBCT) και η
απεικόνιση της επιφάνειας του σώματος. Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει μοναδικές
τεχνικές απεικόνισης σωματιδίων, όπως ακτινογραφία πρωτονίων, CT πρωτονίων [89],
απεικόνιση PET [90], μαζί με θεραπεία ή άμεση απεικόνιση γ-ακτινοβολίας [91]. Πολλές
από αυτές βρίσκονται στη διαδικασία υιοθέτησης ή υπό ανάπτυξη με σκοπό την
επαλήθευση της εμβέλειας και της απαιτούμενης δόσης. Δεδομένου ότι οι ανατομικές
και φυσιολογικές παραλλαγές έχουν μεγαλύτερη επίδραση στη δοσιμετρία πρωτονίων σε
σύγκριση με την επίδρασή τους στη δοσιμετρία φωτονίων, η απεικόνιση μπορεί να
επαναλαμβάνεται συχνά κατά τη διάρκεια της πορείας θεραπείας πρωτονίων για
παρακολούθηση και επικύρωση της θεραπείας.
Η επιτυχής διεκπεραίωση της θεραπείας πρωτονίων απαιτεί επαναλαμβανόμενη
τοποθέτηση του ασθενούς κατά τη διάρκεια της καθημερινής θεραπείας. Η
καθοδηγούμενη ραδιοθεραπεία μέσω απεικόνισης (Image-Guided Radiation Therapy,
IGRT) είναι απαραίτητη για τη θέση του ασθενούς και την τοποθέτηση ειδικών
συσκευών που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία, όπως είναι οι συσκευές
ακινητοποίησης του ασθενούς. Οι συσκευές ακινητοποίησης στην τροχιά της δέσμης
πρέπει να εξετάζονται μέσω της προσομοίωσης, του σχεδιασμού και της θεραπείας όσον
αφορά τις θέσεις τους και τις φυσικές τους ιδιότητες.
Οι συσκευές που βρίσκονται εντός της πορείας της τροχιάς της δέσμης κατά τη
διάρκεια της θεραπείας πρέπει να είναι ομοιογενείς και να περιλαμβάνονται στον
υπολογισμό της δόσης πρωτονίων κατά το στάδιο του προγραμματισμού. Συσκευές που
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υπάρχουν κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης CT, αλλά όχι κατά τη διάρκεια της
θεραπείας θα πρέπει να εξαιρούνται από το περίγραμμα του σώματος για τον υπολογισμό
της δόσης πρωτονίων. Η μερική φραγή δέσμης από οποιαδήποτε συσκευή πρέπει να
αποφεύγεται.
Οποιαδήποτε παράκαμψη των μονάδων Hounsfield για συσκευές και αντικείμενα
κατά τη διάρκεια του σταδίου σχεδιασμού θα πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά σε κάθε
περίπτωση. Μια ακατάλληλη παράκαμψη των HU μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά
σφάλματα δόσης.
Οι θέσεις του μετατοπιστή εύρους θα πρέπει να ελαχιστοποιούνται και να είναι
συνεπείς με εκείνες του σχεδιασμού. Τα κενά αέρος μεταξύ συσκευής και ασθενούς
πρέπει να επιβεβαιώνονται τακτικά. Τα κενά αέρος μεταξύ του μετατοπιστή εύρους και
του ασθενούς θα πρέπει να παραμένουν τα ίδια για να διατηρούν το προφίλ σημείου [5,
80].
Παρακάτω παρουσιάζονται διάφορα είδη τεχνικών απεικόνισης:
Είδος
Απεικόνισης

Εφαρμογές

Πρακτική
Ρουτίνας

Πλεονεκτήματα

Προκλήσεις

Προαπαιτεί βαθμονόμηση
της ενέργειας που απαιτείται
για να σταματήσουν τα
πρωτόνια, αβεβαιότητες
λόγω της βαθμονόμησης και
των σφαλμάτων του CT που
μεταφράζονται σε
πρωτονιακή δέσμη

CT

Περιγραφή
ανατομικών
δομών καθώς
και υπολογισμός
της δόσης και
του εύρους

Ναι

Υψηλή ανάλυση,
υψηλή αντίθεση
οστού-ιστού,
ανατομική
απεικόνιση και
γρήγορος χρόνος
απόκτησης

Dual
Energy CT

Αποσύνθεση
Ιστού

Όχι

MRI

Περιγραφή
ανατομικής
δομής

Ναι

PET
(PET/CT)

Περιγραφή και
ταυτοποίηση του
στοχευμένου
όγκου

Ναι

Αύξηση της
Παρατηρήθηκαν θεωρητικές
ακρίβειας του
βελτιώσεις στην πρόβλεψη
υπολογισμού του
του εύρους με δεδομένα
πρωτονιακού
DECT της τάξης των 0.1εύρους
2.1%.
Υψηλή χωρική
Πιθανή γεωμετρική
ανάλυση και
παραμόρφωση, υπό
αντίθεση μαλακού
διερεύνηση ο άμεσος
ιστού
υπολογισμός της δόσης
Υψηλή
Περιορισμένη ανάλυση
ευαισθησία
ανατομίας και ανάγκη για
συνδυασμό του με CT

CT onrails

Τοποθέτηση
ασθενούς,
επαλήθευση
θεραπείας

Ναι
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Είδος
Απεικόνισης

Εφαρμογές

Πρακτική
Ρουτίνας

Orthogona
l kV planar
imaging

2D τοποθέτηση
ασθενούς

Ναι

CBCT

3D τοποθέτηση
ασθενούς,
επαλήθευση
θεραπείας

Ναι

Optical
imaging

Παρακολούθηση
και τοποθέτηση
της επιφάνειας
του ασθενούς

Ναι

PET
(treatment
activated)

3D επαλήθευση Μόνο σε
της διανομής της περιορισμ
θεραπείας
ένα
ινστιτούτ
α

Πλεονεκτήματα

Προκλήσεις

προσαρμοστικό
προγραμματισμό
της θεραπείας
Υψηλή ποιότητα
εικόνας ειδικά για
αντίθεση οστούιστού
Υψηλή χωρική
ανάλυση των
μαλακών ιστών

ανίκανο να εκτιμήσει την
ενδο-κλασματική κίνηση

Γρήγορη και
υψηλή
ευαισθησία, δεν
υπάρχει δόση
ακτινοβολίας,
ιδανικό για
επιφανειακούς
στόχους
In vivo
επαλήθευση της
θεραπείας

Prompt
gamma

Επαλήθευση του
πρωτονιακού
εύρους

Όχι

In vivo
επαλήθευση της
θεραπείας

Proton
radiograph
y and
proton CT

Σχεδιασμός και
επαλήθευση της
θεραπείας

Όχι

Άμεση μέτρηση
της απώλειας
ενέργειας της
δέσμης

Χαμηλή αντίθεση μαλακού
ιστού
Χαμηλή ποιότητα εικόνας
σε σύγκριση με αυτή του
CT, Υπολογισμός της
δόσης, η προσαρμοστική
θεραπεία είναι υπό
διερεύνηση
Δεν υπάρχει οπτικοποίηση
της εσωτερικής ανατομίας
και βασίζεται σε
υποκατάστατα παρά στον
ίδιο το στόχο, το δέρμα
πρέπει να είναι ορατό και
αυτό μπορεί να μην είναι
αρκετά καθαρό
Απαιτεί μικρή χρονική
καθυστέρηση μεταξύ της
θεραπείας και της
απεικόνισης, μειωμένο σήμα
λόγω των περιορισμών του
πρωτοκόλλου απεικόνισης
Απαιτεί ογκώδη
μηχανήματα για
συγχώνευση και ανίχνευση
του σήματος, η κλινική του
αξία μένει να αποδειχθεί
Απαιτεί υψηλή ενέργεια
πρωτονίων για να
μπορέσουν να διεισδύσουν
στον ασθενή, περιορισμένη
χωρική ανάλυση λόγω των
πολλαπλών σκεδάσεων
Coulomb

Πίνακας 1: Διάφορα είδη τεχνικών απεικόνισης [80].
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Κεφάλαιο 4

Παρά τα οφέλη της ακτινοθεραπείας για την καταπολέμηση των καρκινικών
όγκων, η ανάγκη για τη διαφύλαξη των ασθενών και του προσωπικού παραμένει
σημαντική. Για το λόγο αυτό, αναπτύχθηκε ένα Σύστημα Ακτινοπροστασίας το οποίο
επιτρέπει τα οφέλη της ακτινοβολίας, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει πως οι αρνητικές
επιπτώσεις της ακτινοβολίας είτε εμποδίζονται είτε ελαχιστοποιούνται. Το γεγονός αυτό
επιτυγχάνεται με την παρεμπόδιση των προκαθορισμένων αποτελεσμάτων αλλά και τη
μείωση της πιθανότητας για στοχαστικά αποτελέσματα έως ένα αποδεκτό βαθμό.
Το Διεθνές Σύστημα Ακτινοπροστασίας είναι υπό την αιγίδα της Διεθνούς
Επιτροπής Ραδιολογικής Προστασίας (International Commission of Radiological
Protection, ICRP), και εφαρμόζεται στους τομείς της υγείας, της βιομηχανίας και της
έρευνας. Η ICRP εκδίδει συστάσεις λαμβάνοντας υπόψη όλα τα νέα επιδημιολογικά
δεδομένα σχετικά με της επιπτώσεις των ακτινοβολιών στην υγεία του ανθρώπου. Το
Διεθνές Σύστημα Ακτινοπροστασίας εφαρμόζεται στη διαγνωστική ακτινολογία, καθώς
και σε όλες τις ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενες επεμβατικές διαδικασίες.
Για την εξασφάλιση του περιορισμού των ατομικών και συλλογικών δόσεων, το
Διεθνές Σύστημα Ακτινοπροστασίας εφαρμόζει 3 βασικές αρχές, την Αρχή της
Αιτιολόγησης, την Αρχή της Βελτιστοποίησης και την Αρχή των Ορίων Δόσεων. Η
Αρχή της Αιτιολόγησης επιβάλλει πως για να εγκριθεί η χρήση ακτινοβολίας πρέπει
οπωσδήποτε το ατομικό ή κοινωνικό όφελος που θα προκύψει να υπερτερεί της βλάβης
που ενδέχεται να προκαλέσει στην υγεία. Όσον αφορά την Αρχή της Βελτιστοποίησης,
αυτή επισημαίνει ότι η ακτινοπροστασία του προσωπικού αλλά και οποιωνδήποτε άλλων
ατόμων, που πιθανόν να βρίσκονται εντός ή κοντά στην αίθουσα θεραπείας,
βελτιστοποιείται με σκοπό τη διατήρηση του μεγέθους των ατομικών δόσεων, της
πιθανότητας έκθεσης και του αριθμού εκτιθέμενων ατόμων στα κατώτερα εφικτά επίπεδα
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(Αρχή της ALARA, As Low As Reasonably Achievable). Καθορίζεται επίσης το
Περιοριστικό Επίπεδο Δόσης, το οποίο είναι το ανώτατο επίπεδο των μεμονωμένων
δόσεων που χρησιμοποιείται για να καθοριστεί το εύρος επιλογών που εξετάζονται κατά
τη διαδικασία βελτιστοποίησης για μία δεδομένη πηγή ακτινοβολίας. Το Περιοριστικό
Επίπεδο Δόσης αναφέρεται στην προστασία του προσωπικού και των υπόλοιπων
παρευρισκόμενων ατόμων στην αίθουσα θεραπείας. Στην Αρχή της Βελτιστοποίησης
αναφέρονται επίσης τα Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς. Είναι, τα επίπεδα δόσης
ακτινοθεραπείας για εξετάσεις ομάδων ασθενών τυπικού μεγέθους ή τυπικών
ομοιωμάτων. Για μία σωστά εφαρμοζόμενη θεραπεία ή διάγνωση θα πρέπει η δόση στον
εξεταζόμενο να κυμαίνεται σε κάποια αποδεκτά επίπεδα. Εν τέλει, η Αρχή των Ορίων
Δόσεων επιβάλλει το μέγιστο όριο υποβληθείσας δόσης στον ασθενή.
Για την προστασία, κυρίως του ασθενούς, αλλά και του προσωπικού λαμβάνονται
επίσης υπόψιν 3 κανόνες ακτινοπροστασίας. Αρχικά, επιδιώκεται η μείωση του χρόνου
ακτινοβολίας του ασθενούς. Ελαττώνοντας το χρόνο έκθεσης μειώνεται αυτόματα και η
δόση στον ασθενή. Κατά δεύτερον, η απόσταση μεταξύ της πηγής ακτινοβολίας και του
ασθενούς αποτελεί σημαντικό ρόλο στη δόση που λαμβάνει ο ασθενής. Γνωρίζουμε ότι
η ένταση μίας δέσμης είναι ανάλογη με το αντίστροφο τετράγωνο της απόστασης,
επομένως όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση τόσο χαμηλότερη είναι και η δόση στον
ασθενή. Ο τρίτος κανόνας για την ακτινοπροστασία αφορά τη θωράκιση. Όσο αυξάνεται
η θωράκιση τόσο μειώνεται η εισαγόμενη δόση. Ο μόλυβδος είναι ένα υλικό που
χρησιμοποιείται κυρίως για θωράκιση, λόγω της μεγάλης πυκνότητας του.
Η μεγιστοποίηση της λειτουργικότητας, διατηρώντας όμως την ελαχιστοποίηση
του κόστους, αποτελεί επίσης βασικό ζήτημα στο σχεδιασμό ενός θεραπευτικού κέντρου
πρωτονίων. Σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό του κόστους αποτελεί η θωράκιση, η
οποία πρέπει να πραγματοποιείται σε ένα βαθμό ούτως ώστε να προστατεύει επαρκώς το
προσωπικό, ενώ παράλληλα να διατηρείται το κόστος όσο το δυνατό χαμηλότερο.
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Όσον αφορά τους επιταχυντές που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία πρωτονίων,
πρέπει να είναι σε θέση να παράγουν ενέργειες δέσμης πρωτονίων στην περιοχή από 70230 MeV. Ωστόσο, είναι προτιμότερο να υπάρχει η δυνατότητα ανώτερης ενέργειας της
δέσμης των 250 MeV, ειδικά για τεχνικές παθητικής σκέδασης, στις οποίες συμβαίνουν
σημαντικές απώλειες ενέργειας στα συστήματα σκέδασης. Πρόσφατα, αναπτύχθηκαν
νέα συγχροντρόνια με δυνατότητα ανώτερης ενέργειας της δέσμης των 330 MeV, με
σκοπό τη χρήση υψηλότερων ενεργειών για τεχνικές τομογραφίας πρωτονίων. Η
διασπορά ενέργειας (ΔΕ/Ε) της δέσμης που εισέρχεται στο στόμιο του gantry θα πρέπει
να είναι της τάξης του ± 0,1%, έτσι ώστε να μπορεί να ελαχιστοποιηθούν μεταβολές στο
εύρος της δέσμης εντός του ασθενούς.
Η σταθερότητα της εξαγόμενης δέσμης πρωτονίων, μετρούμενη στο σημείο
εξαγωγής του επιταχυντή, δεν πρέπει να κυμαίνεται περισσότερο από ±1 mm ή ±1 mrad
κατά την εξαγωγή δέσμης. Ταυτόχρονα, η ένταση της δέσμης του επιταχυντή πρέπει να
είναι αρκετά υψηλή, ώστε να παρέχει ρυθμό δόσης 2 Gy∙L/min σε κυβικό στόχο, σε
οποιοδήποτε βάθος στον ασθενή, τόσο για τεχνικές παθητικής σκέδασης όσο και για
σάρωση δέσμης μολυβιών [4].

Οι μαγνήτες που χρησιμοποιούνται στην τροχιά της δέσμης, τόσο για την εστίαση
αλλά και τη στρέψη της, πρέπει να είναι ελασματοποιημένοι. Η ελασματοποίηση είναι
μία τεχνική κατασκευής ενός υλικού σε πολλαπλά στρώματα, ούτως ώστε το υλικό αυτό
να επιτυγχάνει βελτιωμένη αντοχή, σταθερότητα, ηχομόνωση ή άλλες ιδιότητες. Η
τεχνική αυτή λοιπόν, χρησιμοποιείται στην κατασκευή των μαγνητών αυτών για την
αύξηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας τους και για τη μείωση του
απαιτούμενου χρόνου για την αλλαγή των ρυθμίσεών τους.
Για τα gantries με δυνατότητα περιστροφής γύρω από τον άξονά τους μικρότερη
των 360°, μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυασμοί περιστροφών διαφόρων gantries και
ρομποτικών κινήσεων του κρεβατιού τοποθέτησης του ασθενούς, για την επίτευξη
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πολλαπλών γωνιών εισαγωγής της δέσμης και, κατά συνέπεια, βελτιστοποιημένων
σχεδίων θεραπείας. Τα ισοκεντρικά gantries πρέπει να έχουν μέγιστη ταχύτητα
περιστροφής τουλάχιστον 1.0 RPM και, κατά προτίμηση, μία ή δύο επιλέξιμες
χαμηλότερες ταχύτητες περιστροφής. Η ακρίβεια της γωνίας θα πρέπει να είναι ±0.5° της
επιλεγμένης τιμής, ενώ η ακρίβεια του ισοκέντρου πρέπει να καθορίζεται εντός μίας
αβεβαιότητας ≤1 mm της διαμέτρου κατά τη διάρκεια μίας πλήρους περιστροφής [59].

Τα συστήματα υποστήριξης ασθενών αποτελούνται από ένα ρομποτικό κρεβάτι
ασθενούς με 6 βαθμούς ελευθερίας, τρεις ισοκεντρικές περιστροφές και τρεις μεταβολές
σε ένα οριζόντιο επίπεδο που περιέχει το ισόκεντρο. Τα ρομπότ έχουν πρόσφατα
τροποποιηθεί για χρήση σε εφαρμογές θεραπείας σωματιδίων και χρησιμοποιούνται με
αυξανόμενη συχνότητα. Ένα πλεονέκτημα των ρομπότ είναι η ικανότητά τους να
μεταφέρουν ένα ασθενή, να τον τοποθετούν κατάλληλα για τη θεραπεία και στη συνέχεια
να τον απομακρύνουν από το σημείο της θεραπείας. Αυτό επιτρέπει στους χώρους
διοργάνωσης της θεραπείας να βρίσκονται έξω από την αίθουσα θεραπείας. Το γεγονός
αυτό οδηγεί στη διευκόλυνση να μπορούν οι ασθενείς να απεικονίζονται και να
τοποθετούνται ορθά προτού εισέλθουν στην αίθουσα θεραπείας, επιτρέποντας έτσι
αυξημένη απόδοση και μεγαλύτερη απόδοση του ασθενούς.
Το υλικό του κρεβατιού θεραπείας πρέπει να είναι τέτοιο ώστε η εξασθένιση της
δέσμης πρωτονίων να είναι ελάχιστη. Είναι συνήθως κατασκευασμένα από θήκη από ίνες
άνθρακα με πυρήνα χαμηλής πυκνότητας, ενώ πρέπει να κρατούν με ασφάλεια και
ακρίβεια ασθενείς ύψους έως 6 πόδια και βάρους έως 400 λίβρες. Τα συστήματα
υποστήριξης ασθενών έχουν συχνά ένα πίνακα διόρθωσης που διορθώνει τα σφάλματα
εντοπισμού. Η ακρίβεια τοποθέτησης θα πρέπει να επιτρέπει σε ένα στερεό υλικό μέσο,
τοποθετημένο στην κορυφή του κρεβατιού θεραπείας, να μετακινείται από μια αυθαίρετη
θέση στο χώρο κίνησης του κρεβατιού προς το καθορισμένο ισόκεντρο εντός μιας
σφαίρας αβεβαιότητας διαμέτρου 0.5 mm. Το στοχευόμενο ισόκεντρο θα πρέπει να
παραμείνει εντός μιας σφαίρας αβεβαιότητας διαμέτρου ≤1 mm για όλες τις ισοκεντρικές
περιστροφές του συνδυασμένου συστήματος στήριξης του gantry και του ασθενούς. Η
απόλυτη ακρίβεια πρέπει να είναι ≤1 mm σε όλες τις θέσεις [92].
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Κάθε δωμάτιο θεραπείας πρέπει να διαθέτει ένα σύστημα για την τοποθέτηση του
ασθενούς, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι σωστά τοποθετημένος για τη θεραπεία.
Αρχικά, χρησιμοποιούνται ορθογώνια λέιζερ με εγκάρσιες δοκούς για μία προσεγγιστική
τοποθέτηση του ασθενούς στη θέση θεραπείας. Ακολούθως, χρησιμοποιούνται
συστήματα απεικόνισης (σωλήνες ακτίνων Χ και εικόνες επίπεδης οθόνης) που
βρίσκονται στο περίβλημα του gantry για τη λήψη ψηφιακών ακτινογραφιών (DR), που
συγκρίνονται με ψηφιακά ανακατασκευασμένες ακτινογραφίες (DRR) οι οποίες
δημιουργούνται από το σύστημα σχεδιασμού θεραπείας. Τα DRR προέρχονται από
αξονικές τομογραφίες προγραμματισμού θεραπείας. Το σύστημα ανάλυσης εικόνας
συγκρίνει τα DR και τα DRR και έτσι υπολογίζει ανάλογες διορθώσεις στη θέση του
κρεβατιού θεραπείας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την τοποθέτηση του ασθενούς στη
σωστή θέση σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό θεραπείας CT scan. Οι διορθώσεις
αυτές μπορούν να μεταβιβαστούν αυτόματα από το σύστημα απεικόνισης στον ελεγκτή
του κρεβατιού θεραπείας μέσω του συστήματος ελέγχου θεραπείας (Therapy Control
System, TCS). Οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν είτε συστήματα CT στο δωμάτιο
θεραπείας, είτε ρομποτικό C-arm cone beam CT (CBCT), ως συστήματα απεικόνισης και
τοποθέτησης του ασθενούς, έχουν αυξηθεί σημαντικά [93].

Το σύστημα θεραπείας πρωτονίων πρέπει να έχει ένα ολοκληρωμένο TCS. Το
TCS πρέπει να διασυνδέεται με τα διάφορα εσωτερικά στοιχεία του συνολικού
συστήματος και να παρακολουθεί και να ελέγχει τις λειτουργίες τους. Το TCS πρέπει
επίσης να διασυνδέεται εξωτερικά με το ογκολογικό σύστημα πληροφοριών (Oncology
Information System, OIS) για να επιτρέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους. Η
λειτουργία

αυτή

είναι

πανομοιότυπη

με

εκείνη

για

συστήματα

θεραπείας

χρησιμοποιώντας ως βάση του γραμμικούς επιταχυντές, δηλαδή οι παράμετροι
παράδοσης θεραπείας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού θεραπείας
μεταδίδονται στο OIS, το οποίο στη συνέχεια μεταφέρει αυτές τις παραμέτρους στο TCS.
Το OIS εκτελεί λειτουργίες «εγγραφής και επαλήθευσης» και το TCS μεταδίδει δεδομένα
τελικής θεραπείας στο OIS για αρχειοθέτηση στον ηλεκτρονικό ιατρικό χάρτη.
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Το TCS διασυνδέεται με το σύστημα ασφάλειας θεραπείας (Treatment Safety
System, TSS) και παρακολουθεί και ελέγχει τις λειτουργίες του επιταχυντή, του
συστήματος μεταφοράς της δέσμης, του συστήματος παροχής της θεραπείας και των
εξαρτημάτων τοποθέτησης του ασθενούς . Μερικές φορές, οι λειτουργίες συνδυάζονται.
Γενικά, το σύστημα ελέγχου εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες ανώτατου επιπέδου:
Το σύστημα ασφάλειας θεραπείας ευθύνεται για την εκκίνηση και τον τερματισμό
συστημάτων. Παρακολουθεί και ελέγχει τη λειτουργία του επιταχυντή, όπως είναι η
επιτάχυνση, η επιλογή ενέργειας, η εξαγωγή δέσμης, η ένταση δέσμης και ο τερματισμός
της. Ρυθμίζει του μαγνήτες στο σύστημα επιτάχυνσης της δέσμης και παρακολουθεί την
ένταση του μαγνητικού τους πεδίου. Επιβλέπει επίσης το κενό στον επιταχυντή και στην
τροχιά της δέσμης, ενώ ρυθμίζει το μέγεθος της δέσμης και τη θέση της. Επιπρόσθετα,
το σύστημα ασφαλείας θεραπείας είναι υπεύθυνο για τον προγραμματισμό και τον
προσδιορισμό της παροχής ακτινοβολίας στα διάφορα δωμάτια θεραπείας. Τέλος,
ρυθμίζει αυτόματα τις παραμέτρους θεραπείας του ασθενούς στα δωμάτια θεραπείας.
Στα σύγχρονα συστήματα θεραπείας πρωτονίων, είναι σημαντικό το TCS να είναι
σχεδιασμένο έτσι ώστε ο έλεγχος των μεμονωμένων θεραπειών να ανατίθεται σε
μεμονωμένους χώρους θεραπείας και σε σχετικούς χώρους ελέγχου θεραπείας. Στη
θεραπεία πρωτονίων, οι θεραπευτές θα πρέπει να ασκούν τον έλεγχο των αιθουσών
θεραπείας τους με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και για τις συμβατικές αίθουσες
θεραπείας, μέσω γραμμικών επιταχυντών.
Η επιλογή ενέργειας, η μεταφορά δέσμης και ο προγραμματισμός της δέσμης για
μια συγκεκριμένη θεραπεία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αυτόματα από το TCS
σύμφωνα με τις παραμέτρους θεραπείας που μεταφέρονται από το OIS στο TCS για κάθε
συγκεκριμένο ασθενή.
Όσο για τις αίθουσες θεραπείας στις οποίες χρησιμοποιούνται τεχνικές σάρωσης
δέσμης μολυβιών, ο έλεγχος του gantry, του κρεβατιού θεραπείας και των λειτουργιών
απεικόνισης πρέπει να είναι εφικτός από την αίθουσα ελέγχου θεραπείας. Έτσι, η
θεραπεία πολλαπλών πεδίων διαδοχικά θα μπορεί να πραγματοποιηθεί δίχως την είσοδο
προσωπικού στην αίθουσα θεραπείας [4].
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Η ασφάλεια των ασθενών, του προσωπικού και του ίδιου του εξοπλισμού είναι
υψίστης σημασίας. Ο συνολικός σχεδιασμός του συστήματος ασφαλείας πρέπει να
βασίζεται σε μια αυστηρή ανάλυση κινδύνου που περιλαμβάνει όλους τους μηχανικούς
κινδύνους, τη θεραπεία και τους κινδύνους ανεξέλεγκτης ακτινοβολίας που πιθανόν να
προκύψει από σκεδάσεις της δέσμης. Το TSS θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο ώστε να
διαθέτει πλεονάζοντα συστήματα ασφαλείας για κρίσιμα εξαρτήματα και λειτουργίες. Οι
πιθανοί τρόποι αστοχίας με κρίσιμο επίπεδο υψηλού επιπέδου πρέπει να έχουν τριπλό
πλεονασμό. Τα πλεονάζοντα συστήματα ασφαλείας πρέπει να είναι εντελώς ανεξάρτητα
μεταξύ τους όσον αφορά, για παράδειγμα, σήματα εισόδου και εξόδου, αλλά και τα
τροφοδοτικά. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα σημείο βλάβης στα κρίσιμα συστήματα
ασφάλειας. Αυτόματα συστήματα, για την αποφυγή συγκρούσεων σε κάθε αίθουσα
θεραπείας, πρέπει να υπάρχουν ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος σύγκρουσης μεταξύ
του ασθενούς ή του συστήματος υποστήριξης ασθενούς και του εξοπλισμού. Εάν
προκύψει σύγκρουση, το σύστημα ανίχνευσης σύγκρουσης και ενδασφάλισης θα πρέπει
να διακόψει την παροχή ρεύματος σε όλο τον εξοπλισμό στην αίθουσα θεραπείας. Αυτό
το σύστημα θα πρέπει να έχει μια διαδικασία ταχείας ανάρρωσης που να επιτρέπει στον
χειριστή να απομακρύνει τον ασθενή ή/και τον εξοπλισμό από τις συνθήκες σύγκρουσης.
Οι λειτουργίες ασφαλείας εκτελούνται με την αλληλοσύνδεση της λειτουργίας
ενός περιορισμένου αριθμού σημαντικών εξαρτημάτων του εξοπλισμού (π.χ.
τροφοδοτικά επιταχυντή, στάσεις δέσμης, στροφείς και κινητήρες θέσης ασθενούς κ.α.)
σε ένα σύνολο συνθηκών ασφαλείας που καθορίζονται από κλειστές ηλεκτρικές επαφές.
Οι κλειστές επαφές που αντιπροσωπεύουν την εκπλήρωση των απαιτούμενων
προϋποθέσεων ασφαλείας συνδέονται σε μια λογική σειρά. Κάθε στοιχείο της σειράς
αντιπροσωπεύεται από ένα λογικό ελεγκτή, όπως ένα προγραμματιζόμενο λογικό
ελεγκτή. Η επιθυμητή έξοδος της δέσμης ενεργοποιείται όταν πληρούνται όλες οι
προϋποθέσεις ασφαλείας [64, 94].
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Κεφάλαιο 5

Το 1985 ιδρύθηκε ο Συνεργατικός Οργανισμός Θεραπείας Σωματιδίων (Particle
Therapy Co-Operative Group, PTCOG). Το PTCOG είναι μία παγκόσμια οργάνωση
επιστημόνων και επαγγελματιών που ενδιαφέρονται για την ακτινοθεραπεία πρωτονίων,
ελαφρών ιόντων και βαρέων φορτίων. Σκοπός του PTCOG είναι να προωθήσει την
επιστήμη, την τεχνολογία και να εφαρμόσει κλινικές θεραπείες με σωματίδια,
στοχεύοντας έτσι στη βελτίωση της θεραπείας του καρκίνου.
Όπως προαναφέρθηκε στο υποκεφάλαιο 1.1.5, έπειτα από μελέτες και στατιστικά
στοιχεία που συγκέντρωσε το PTCOG, τα κέντρα θεραπείας καρκίνου μέσω
ακτινοβόλησης πρωτονίων έχουν αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, με 95 ήδη
υπάρχουσες εγκαταστάσεις παγκόσμια, 31 επιπλέον οι οποίες αναμένεται να
ολοκληρωθούν μέχρι το 2025, καθώς επίσης και σχέδια για ακόμη 28 κέντρα στο άμεσο
μέλλον.

Το PTCOG, έπειτα από έρευνα και συλλογή στοιχείων από όλα τα ερευνητικά και
θεραπευτικά κέντρα παγκοσμίως, δημιούργησε ένα γράφημα για την παρουσίαση του
αριθμού των θεραπευόμενων ασθενών από το 2007 έως το 2019 μέσω της ακτινοβόλησης
πρωτονίων και ιόντων άνθρακα.
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Εικόνα 41: Αριθμός ασθενών που προβήκαν σε θεραπεία πρωτονίων ή ιόντων άνθρακα
μεταξύ των ετών 2007 και 2019 [9].
Είναι ολοφάνερη λοιπόν η αύξηση στη ζήτηση της θεραπείας πρωτονίων ανά το
παγκόσμιο. Εφόσον η θεραπεία έχει πλέον αναπτυχθεί και μεγάλα βήματα προς την
επιπλέον ανάπτυξή της και τη μείωση του κόστους της έχουν γίνει, οι νοσοκομειακές
εγκαταστάσεις, τα εμπλεκόμενα υπουργεία, οι κρατικοί οργανισμοί, η σχετική
βιομηχανία και οι εταιρίες υψηλής τεχνολογίας επιδιώκουν την ευρύτερη εξάπλωση της
θεραπείας αυτής.
Η απαρίθμηση των ασθενών που μετέβηκαν σε θεραπεία πρωτονίων μεταξύ των
ετών 2015 και 2020 για τις διάφορες χώρες παρουσιάζεται στην Εικόνα 42.

Κυριάκος Ρώσσης

~ 82 ~

Διπλωματική Εργασία

Εικόνα 42: Ετήσιος αριθμός θεραπευόμενων ασθενών
μέσω θεραπείας πρωτονίων από το 2015 μέχρι και το
2020 για διάφορες χώρες παγκοσμίως.
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Στα παραπάνω γραφήματα παρουσιάζεται ο αριθμός των ασθενών που
υποβλήθηκαν σε θεραπεία πρωτονίων ανά έτος, από το 2015 μέχρι και το 2020 σε
διάφορες χώρες. Ο αριθμός των ασθενών που αναγράφεται είναι ο συνολικός αριθμός
μεταξύ όλων των θεραπευτικών κέντρων που υπάρχουν σε κάθε χώρα.
Παρατηρούμε πως συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες τα θεραπευτικά κέντρα στις
Η.Π.Α θεράπευσαν το μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών. Ενώ το 2015 θεραπεύτηκαν 6537
ασθενείς στις Η.Π.Α, το 2019-2020 ο αριθμός των ασθενών αυξήθηκε στους 17357. Ο
μεγάλος αριθμός ασθενών αλλά και η ετήσια αύξησή του ευθύνεται στο γεγονός ότι
παγκοσμίως, τα πλείστα θεραπευτικά κέντρα πρωτονίων βρίσκονται στις Η.Π.Α αλλά
και στο γεγονός ότι ο πληθυσμός είναι σαφώς περισσότερος. Παρά το σχετικά υψηλό
κόστος των θεραπειών, εφόσον έχει αποδειχθεί η ωφελιμότητα της θεραπείας πρωτονίων,
ο κόσμος που επιλέγει τη θεραπεία αυτή αυξάνεται σημαντικά.
Η λειτουργία του θεραπευτικού κέντρου στον Καναδά τερματίστηκε μετά το
τέλος του έτους 2016, λόγω του χαμηλού αριθμού ασθενών όπως φαίνεται στα
γραφήματα. Όσον αφορά τη θεραπεία ασθενών στην Ιαπωνία, παρατηρούμε πως είναι η
χώρα με το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό θεραπευόμενων ασθενών. Συγκριτικά όμως με
τις Η.Π.Α, το χάσμα μεταξύ του αριθμού ασθενών παραμένει αξιοσημείωτο. Στην
Ιαπωνία βρίσκονται επίσης αρκετά θεραπευτικά κέντρα σε λειτουργία και γι’ αυτό οι
ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία πρωτονίων είναι αρκετά περισσότεροι από τις
υπόλοιπες χώρες. Ωστόσο, παρατηρούμε πως από το έτος 2017 έως και το 2020, ο
ετήσιος αριθμός ασθενών μειώθηκε. Το γεγονός αυτό οφείλεται στον τερματισμό
λειτουργίας διαφόρων θεραπευτικών κέντρων, τα οποία, όπως και στον Καναδά, είχαν
χαμηλό αριθμό ασθενών. Παρατηρώντας το έτος 2016 βλέπουμε ότι θεραπευτικά κέντρα
στο Ταϊβάν εγκαταστάθηκαν και έκτοτε μέχρι το 2020 συνέχιζαν τη θεραπεία ασθενών.
Το έτος 2017 κατασκευάστηκαν επίσης θεραπευτικά κέντρα στην Αυστρία.
Όπως προαναφέρθηκε, η ανάγκη της θεραπείας πρωτονίων αυξάνεται
παγκοσμίως μέχρι και σήμερα. Το γεγονός αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί και μέσω του
γραφήματος για τα έτη 2019 και 2020, όπου παρατηρείται κατασκευή νέων
θεραπευτικών κέντρων σε 4 επιπλέον χώρες, Δανία, Ισπανία, Ινδία και Ολλανδία.
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Όπως αναφέρθηκε στην Παράγραφο 1.1.5, ο φυσικός Robert Wilson πρότεινε την
θεραπεία καρκινικών όγκων μέσω ακτινοβόλησης πρωτονίων. Έναρξη της ανάπτυξης
τέτοιων θεραπευτικών κέντρων αποτέλεσε το Εργαστήριο Ακτινοβολίας στο Berkeley,
το οποίο θεράπευσε τους πρώτους ασθενείς το 1954. Επακόλουθο του εναρκτήριου
αυτού βήματος ήταν η μέχρι σήμερα ανάπτυξη πολλών θεραπευτικών κέντρων
παγκοσμίως, τα οποία εξειδικεύονται σε διάφορα είδη ακτινοβολιών. Τα ενεργά κέντρα
θεραπείας πρωτονίων είναι πλέον 95 παγκοσμίως, καθώς άλλα 31 αναμένονται να
ολοκληρωθούν μέχρι και το 2025. Πιο κάτω παρουσιάζονται οι πίνακες των κέντρων
αυτών, συμπεριλαμβάνοντας στατιστικά στοιχεία για το κάθε ένα από αυτά.

Χώρα

Αγγλία
Αγγλία

S/C/SC*
Όνομα θεραπευτικού Μέγιστη
Κέντρου και
Ενέργεια
τοποθεσία
Δέσμης
(MeV)

Κατεύθυνση της
δέσμης

Αριθμός
Έτος
ασθενών που
έναρξης
θεραπεύτηκαν
θεραπειών
μέχρι σήμερα

Clatterbridge
C 62
The Christie Proton C 250
Therapy Center,
Manchester
MedAustron, Wiener S 253
Neustadt

1 horiz. fixed beam
3 gantries**

1989
2018

3730
1st patients

2 horiz., 1 vertical
fixed beam**, 1
gantry** (under
construction)

2016

549

Βέλγιο

PARTICLE PC,
Leuven

S 235

1 gantry**, 1 horiz.
fixed beam**

2020

12

Γαλλία

CAL/IMPT, Nice

C65, SC 1 fixed beam, 1
235
gantry**

1991,
2016

7110

Γαλλία

CPO, Orsay

SC 230

1 gantry, 2 horiz.
fixed beams

1991,
2014

10698

Γαλλία
Γερμανία

CYCLHAD, Caen
HIT, Heidelberg

SC 230
S 250

1 gantry**
2 horiz. fixed beams,
1 gantry**

2018
2009,
2012

281
2519

Γερμανία

HZB, Berlin

C 250

1 horiz. fixed beams

1998

3963

Γερμανία

MIT, Marburg

S 250

3 horiz., 1 45deg.
fixed beams**

2015

408

Γερμανία
Γερμανία

UPTD, Dresden
WPE, Essen

C 230
C 230

1 gantry***
4 gantries***, 1 horiz.
fixed beams

2014
2013

1222
2520

Δανία

Dansk Center for
Partikelterapi,
Aarhus

C 250

3 gantries**, 1 horiz.
fixed beam**

2019

1st patient

Αυστρία
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Χώρα

Ελβετία

S/C/SC*
Όνομα θεραπευτικού Μέγιστη
Κέντρου και
Ενέργεια
τοποθεσία
Δέσμης
(MeV)

Κατεύθυνση της
δέσμης

CPT, PSI, Villigen

C 250

1 horiz. fixed beam, 3
gantries**

ΗΠΑ, AL. Univ of Alabama
PTC, Birmingham

C 250

ΗΠΑ, AZ. Mayo Clinic Proton
Therapy Center,
Phoenix
ΗΠΑ, CA. California Protons
Cancer Therapy
Center, San Diego

Αριθμός
Έτος
ασθενών που
έναρξης
θεραπεύτηκαν
θεραπειών
μέχρι σήμερα

1 gantry**

1984,
1996,
2013,
2018
2020

first patients

S 220

4 gantries**

2016

592

C 250

3 gantries**, 2 horiz.
fixed beams**

2014

1167

ΗΠΑ, CA. J. Slater PTC, Loma S 250
Linda

3 gantries, 1 horiz.
fixed beam

1990

21200

ΗΠΑ, CA. UCSF-CNL, San
Francisco
ΗΠΑ, D.C. MedStar
Georgetown
University Hospital
PTC, Washington
D.C.
ΗΠΑ, DC. Johns Hopkins
National Proton
Center, Washington
ΗΠΑ, FL. Ackerman Cancer
Center, Jacksonville

C 60

1 horiz. fixed beam

1994

2133

SC 250

1 gantry**

2018

first patients

S 250

3 gantries**, 1 horiz.
fixed beam**

2019

336

SC 250

1 gantry

2015

738

ΗΠΑ, FL.

Baptist Hospital's
Cancer Institute
PTC, Miami
Gordon Browne
Proton Center.
MGH, Boston
Center, Miami
Orlando Health
PTC, Orlando
South Florida Proton
Therapy Institute,
SFPTI, Delray
Beach
UFHPTI,
Jacksonville

C 230

3 gantries**

2017

500

S 250

1 gantry**

2020

first patients

SC 250

1 gantry

2016

591

C 250

1 gantry**

2019

first patients

C 230

3 gantries***, 1 horiz.
fixed beam

2006

9274

UFHPTI,
Jacksonville
UM Sylvester
Dwoskin Proton
Therapy Center,
Miami

C 230

1 gantry**

2019

first patients

C 250

1 gantry**

2020

first patients

ΗΠΑ, FL.

ΗΠΑ, FL.
ΗΠΑ, FL.

ΗΠΑ, FL.
ΗΠΑ, FL.
ΗΠΑ, FL.
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Χώρα

S/C/SC*
Όνομα θεραπευτικού Μέγιστη
Κέντρου και
Ενέργεια
τοποθεσία
Δέσμης
(MeV)

Κατεύθυνση της
δέσμης

Αριθμός
Έτος
ασθενών που
έναρξης
θεραπεύτηκαν
θεραπειών
μέχρι σήμερα

ΗΠΑ, GA. Emory Proton
Therapy Center,
Atlanta

C 250

3 gantries**, 2 horiz.
fixed beams**

2018

356

ΗΠΑ, IL.

C 230

1 gantry**, 1 horiz, 2
horiz&60deg., fixed
beams

2010

4767

C 230

1 gantry**

2014

854

C 235

2 gantries***, 1 horiz.
fixed beam

2001

10982

ΗΠΑ, MD. Maryland Proton
C 250
Treatment Center,
Baltimore
ΗΠΑ, MI. Beaumont Health
C 230
Proton Therapy
Center, Royal Oak,
Detroit
ΗΠΑ, MI. McLaren PTC, Flint S
250/330
ΗΠΑ, MN. Mayo Clinic Proton S 220
Beam Therapy
Center, Rochester
ΗΠΑ, MO. S. Lee Kling PTC,
SC 250
Barnes Jewish
Hospital, St. Louis
ΗΠΑ, NJ. Laurie Proton Center SC 250
of Robert Wood
Johnson Univ.
Hospital, New
Brunswick
ΗΠΑ, NJ. ProCure Proton
C 230
Therapy Center,
Somerset
ΗΠΑ, NY. The New York
C 250
Proton Center, East
Harlem, New York
ΗΠΑ, OH. Cincinnati Children's C 250
Proton Therapy
Center, Cincinnati
ΗΠΑ, OH. UH Sideman CC,
SC 250
Cleveland
ΗΠΑ, OK. Oklahoma Proton
C 230
Center, Oklahoma
City

4 gantries**, 1 horiz.
fixed beam**

2016

2791

1 gantry**

2017

first patients

3 gantries**

2019

56

4 gantries**

2015

3399

1 gantry

2013

661

1 gantry

2015

250

4 gantries***

2012

4000

3 gantries**, 1 horiz.
fixed beam**

2019

163

3 gantries**

2016

239

1 gantry

2016

first patients

1 gantry, 1 horiz, 2
horiz&60deg., fixed
beams

2009

3000

ΗΠΑ, OK. Stephenson Cancer
Center, Oklahoma

1 gantry**

2018

135

Chicago Proton
Center, Warrenville

ΗΠΑ, LA. Willis Knighton
Proton Therapy
Cancer Center,
Shreveport
ΗΠΑ, MA. MGH Francis H.
Burr PTC, Boston

Κυριάκος Ρώσσης
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Χώρα

ΗΠΑ, PA.

S/C/SC*
Όνομα θεραπευτικού Μέγιστη
Κέντρου και
Ενέργεια
τοποθεσία
Δέσμης
(MeV)

Roberts PTC,UPenn, C 230
Philadelphia

Κατεύθυνση της
δέσμης

Αριθμός
Έτος
ασθενών που
έναρξης
θεραπεύτηκαν
θεραπειών
μέχρι σήμερα

4 gantries***, 1
horiz.fixed beam

2010

7177

ΗΠΑ, TN. ProVision Cancer
Cares Proton
Therapy Center,
Knoxville
ΗΠΑ, TN. Provision CARES
PTC, Nashville

C 230

3 gantries**

2014

3599

C 230

2 gantries**

2018

first patients

ΗΠΑ, TN. St. Jude Red Frog
Events Proton
Therapy Center,
Memphis
ΗΠΑ, TX. MD Anderson
Cancer Center,
Houston
ΗΠΑ, TX. Texas Center for
Proton Therapy,
Irving
ΗΠΑ, VA. HUPTI, Hampton

S 220

2 gantries**, 1 horiz.
fixed beam

2015

150

S 250

3 gantries***, 1 horiz.
fixed beam

2006

9360

C 230

2 gantries**, 1 horiz.
fixed beam

2015

1000

C 230

4 gantries, 1
horiz.fixed beam

2010

2124

ΗΠΑ, VA. Inova Schar Cancer
Institute PTC,
Fairfax
ΗΠΑ, WA. SCCA ProCure
Proton Therapy
Center, Seattle
Ιαπωνία
Aizawa Hospital
PTC, Nagano

C 230

2 gantries**

2020

80

C 230

4 gantries***

2013

3326

C 235

1 gantry

2014

135

Ιαπωνία

S 235

2 gantries***,
1 horiz. fixed beam

2011

1485

S 235

1 gantry

2017

first patients

S 230
C 235

1 gantry
1 gantry**

2001
2018

6352
first patient

S 220

1 gantry

2014

414

S 235

1 gantry

2017

300

S 250
S 220

3 gantries***
2 gantries**

2011
2019

4047
first patients

Ιαπωνία
Ιαπωνία
Ιαπωνία
Ιαπωνία
Ιαπωνία
Ιαπωνία
Ιαπωνία

Fukui Prefectural
Hospital PTC, Fukui
City
Hakuhokai Group
Osaka PT Clinic,
Osaka
HIBMC, Hyogo
Hokkaido Ohno
Memorial Hospital,
Sapporo
Hokkaido Univ.
Hospital PBTC,
Hokkaido
Kobe Proton Center,
Kobe
MPTRC, Ibusuki
Nagamori Memorial
Center of Innovative
Cancer Therapy and
Research, Kyoto
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Χώρα

S/C/SC*
Όνομα θεραπευτικού Μέγιστη
Κέντρου και
Ενέργεια
τοποθεσία
Δέσμης
(MeV)

Κατεύθυνση της
δέσμης

Αριθμός
Έτος
ασθενών που
έναρξης
θεραπεύτηκαν
θεραπειών
μέχρι σήμερα

Ιαπωνία

Nagoya PTC,
Nagoya City, Aichi

S 250

2 gantries***, 1 horiz.
fixed beam

2013

1496

Ιαπωνία

Narita Memorial
Proton Center,
Toyohashi
NCC, Kashiwa
PMRC 2, Tsukuba
PTC Teishinkai
Hospital, Sapporo,
Hokkaido
Shizuoka Cancer
Center

C 235

1 gantry**

2018

120

C 235
S 250
S 230

2 gantries***
2 gantries***
1 gantry

1998
2001
2016

2480
6269
first patients

S 235

3 gantries, 1 horiz.
fixed beam

2003

2588

Ιαπωνία

STPTC, KoriyamaCity

S 235

2 gantries**, 1 horiz.
fixed beam

2008

3751

Ιαπωνία

Takai Hospital,
Tenri
Tsuyama Chuo
Hospital, Okayama

C 230

1 gantry**

2018

first patient

S 235

1 gantry

2016

first patients

Ινδία

Apollo Hospitals
PTC, Chennai

C 230

2 gantries, 1 horiz.
fixed beam**

2019

300

Ισπανία
Ισπανία
Iταλία

CUN, Madrid
S 220
Quironsalud, Madrid SC 230
APSS, Trento
C 230

1 gantry**
1 gantry**
2 gantries**, 1 horiz.
fixed beam

2020
2019
2014

80
first patients
1000

Iταλία

CNAO, Pavia

S 250

3 horiz., 1 vertical,
fixed beams

2011

1402

Iταλία
Κίνα

INFN-LNS, Catania C 60
SPHIC, Shanghai
S 250

1 horiz. fixed beam
3 horiz. fixed
beams**

2002
(2014)
2015

350
147

Κίνα

WPTC, Wanjie, ZiBo

C 230

2 gantries, 1 horiz.
fixed beam

2004

1829

Νότια
Κορέα

KNCC, IIsan

C 230

2 gantries, 1 horiz.
fixed beam

2007

3274

Νότια
Κορέα
Ολλανδία

Samsung PTC,
Seoul
HollandPTC, Delft

C 230

2 gantries

2016

3433

C 250

2 gantries**, 1 horiz.
fixed beam

2018

first patients

Ολλανδία

UMC PTC,
Groningen
ZON PTC,
Maastricht
IFJ PAN, Krakow

C 230

2 gantries**

2018

705

SC 250

1 gantry**

2019

first patients

C 230

1 horiz. fixed beam, 2
gantries

2011,
2016

394

Ιαπωνία
Ιαπωνία
Ιαπωνία
Ιαπωνία

Ιαπωνία

Ολλανδία
Πολωνία
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Χώρα

Ρωσία

Federal HighTech
Center of FMBA,
Dimitrovgrad
ITEP, Moscow
JINR 2, Dubna

Ρωσία
Ρωσία
Ρωσία
Ρωσία
Σουδία
Ταϊβάν
Ταϊβάν

Τσεχία

S/C/SC*
Όνομα θεραπευτικού Μέγιστη
Κέντρου και
Ενέργεια
τοποθεσία
Δέσμης
(MeV)

MIBS, SaintPetersburg
MRRC, Obninsk
The Skandion
Clinic, Uppsala
Chang Gung
Memorial Hospital,
Kaohsiung
Chang Gung
Memorial Hospital,
Taipei
PTC Czech r.s.o.,
Prague

C 230

Κατεύθυνση της
δέσμης

4 gantries**

Αριθμός
Έτος
ασθενών που
έναρξης
θεραπεύτηκαν
θεραπειών
μέχρι σήμερα

2019

1st patients

S 250
1 horiz. fixed beam
C
1 horiz. fixed beam
200****
C 250
2 gantries**

1969
1999

4368
1299

2018

180

S 250
C 230

1 fixed beam
2 gantries**

2016
2015

430
941

C 230

3 gantries***

2018

first patients

C 230

4 gantries***, 1 horiz.
fixed beam exp.

2015

2933

C 230

3 gantries**, 1 horiz.
fixed beam

2012

4702

Πίνακας 2: Ενεργά ερευνητικά και θεραπευτικά Κέντρα Πρωτονίων παγκοσμίως [9].
S/C/SC αντιστοιχούν σε Synchrotron, Cyclotron και SynchroCyclotron αντίστοιχα.
Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τα ενεργά μέχρι στιγμής ερευνητικά και θεραπευτικά
κέντρα πρωτονίων παγκοσμίως καθώς και σχετικές πληροφορίες για αυτά.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο πίνακας των κέντρων πρωτονίων που βρίσκονται
υπό κατασκευή την παρούσα στιγμή και αναμένονται να ολοκληρωθούν μέχρι και το έτος
2025.
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Μέγιστη
Ενέργεια
Αριθμός Αναμενόμενο
Κατεύθυνση της
Χώρα
Δέσμης (MeV)
Δωματίων
Έτος
δέσμης
και Είδος
Θεραπείας Λειτουργίας
Επιταχυντή*
Αργεντινή
CNEA and UBA,
230
2 gantries (PBS),
2
2022
Roffo Cancer
cyclotron
1 horiz. PBS nozzle
Institute
(IBA)
(research)
Australian Bragg
330
2 gantries (PBS),
3
2024/25
Αυστραλία
Center for Proton
synchrotron
1 horiz. fixed beam
Therapy and
(ProTom)
(PBS), 1 research port
Research,
Adelaide
Κίνα
Ruijin Hospital,
250
1 gantry,
3
2021?
Jiao Tong
synchrotron
2 horiz. fixed beams
University,
(Apactron)
Shanghai
Κίνα
Zhuozhou Proton
230
4 gantries,
5
2021?
Therapy Center,
cyclotron
1 horiz. fixed beam
Baoding, Hebei
(IBA)
Κίναa
Guangdong
230
3 gantries
3
2021
Hengjian
cyclotron
Medical
(IBA)
Technologies
Co., Guangzhou
Κίνα
Qingdao Zhong
230
4 gantries, 1 fixed
5
2021?
Jia Lian He
cyclotron
beam
Healthcare,
(IBA)
Shandong
Κίνα
Beijing Proton
230
3 gantries,
4
2022?
Center, Beijing
cyclotron
1 horiz. fixed beam
(?)
Κίνα
HIMC Center,
250
3 gantries,
4
2021?
Hefei, Anhui
SC cyclotron
1 horiz. fixed beam
(Varian)
Κίνα
Proton Clinical
250
3 gantries,
4
2021?
Research Center
SC cyclotron
1 horiz. fixed beam
of Shandong
(Varian)
Cancer Hospital,
Jinan
Κίνα
Guangzhou
250
4 gantries
4
2021
Concord Cancer
SC cyclotron
Center, GCCC,
(Varian)
Guangdong
Εμιράτο του
Gulf Internat.
230
1 gantry,
1
2021?
Άμπου Ντάμπι CC, Al Shahamh,
cyclotron
1 horiz. fixed beam
Abu Dhabi
(IBA)
Ινδία
Tata Memorial
230
3 gantries
3
2021
Centre, Mumbai
cyclotron
(IBA)
Ινδία
Health Care
250
1 gantry
1
2021
Global
SC cyclotron
(Varian)
Ιαπωνία
Social Medical
230
1 gantry
1
?
Corporation
cyclotron
Kouseikai Takai
(Sumitomo)
Hospital, Tenri
City, Nara Pref.
Όνομα
θεραπευτικού
Κέντρου και
τοποθεσία
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Χώρα
Ιαπωνία

Νορβηγία
Νορβηγία
Ρωσία

Όνομα
θεραπευτικού
Κέντρου και
τοποθεσία
Shonan
Kamakura
Advanced
Medical Center
Oslo University
Hospital Radiumhospitalet
Haukeland
University
Hosptal, Bergen
PMHPTC,
Protvino

Σαουδική
Αραβία

King Fahad
Medical City
PTC, Riyahdt

Σιγκαπούρη

National Cancer
Center Singapore
(NCCS)

Σιγκαπούρη

Singapore
Institute of
Advanced
Medicine Pte.

Σλοβακική
Δημοκρατία

CMHPTC,
Ruzomberok

Ταϊλάνδη

Her Royal
Highness
Princess Chakri
Sirindhorn PTC,
Bangkok
National Taiwan
University CC,
Taipei
PTC UCLH,
London

Ταϊβάν
Ηνωμένο
Βασίλειο
Ηνωμένο
Βασίλειο
Η.Π.Α

Η.Π.Α

Κυριάκος Ρώσσης

Rutherford
Cancer Centres
North West,
Liverpool
Penn Medicine Virtua Proton
Center, Southern
NJ
Penn Medicine
Lancaster
General Hospital
Proton Center,
Lancaster, PA.

Μέγιστη
Ενέργεια
Δέσμης (MeV)
και Είδος
Επιταχυντή*
220
synchrotron
(Hitachi)

Κατεύθυνση της
δέσμης

Αριθμός Αναμενόμενο
Δωματίων
Έτος
Θεραπείας Λειτουργίας

1 gantry

1

2021

250
SC cyclotron
(Varian)
250
SC cyclotron
(Varian)
250
synchrotron
(?)

2 gantries,
+ 1 gantry for
preclinical research
1 gantry,
+ 1 gantry for
preclinical research
1 horiz. fixed beam

3

2024

2

2024

1

?

250
SC cyclotron
(Varian)

3 gantries, 2 fixed
beams

5

2021

250
synchrotron
(Hitachi)

4 gantries,
1 horiz. fixed beam

5

2022

250
SC cyclotron
(Varian)

1 gantry

1

2021

250
synchrotron
(?)
250
SC cyclotron
(Varian)

1 horiz. fixed beam

1

?

1 gantry

1

2021

250
SC cyclotron
(Varian)
250
SC cyclotron
(Varian)
230
cyclotron
(IBA)

2 gantries,
1 experimental room

3

2021

3 gantries

3

2021

1 gantry

1

2021

250
SC cylotron
(Varian)

1 gantry

1

2022

250
SC cyclotron
(Varian)

1 gantry

1

2022
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Όνομα
θεραπευτικού
Κέντρου και
τοποθεσία

Χώρα
Η.Π.Α

MD Anderson
Cancer Center,
Houston, TX.
Huntsman
Cancer Institute,
Salt Lake City,
UT.
University of
Kansas Health
System, Kansas
City, KS.

Η.Π.Α

Η.Π.Α

Μέγιστη
Ενέργεια
Δέσμης (MeV)
και Είδος
Επιταχυντή*
250
synchrotron
(Hitachi)
250
SC synchrocyclotron
(Mevion)
230
SC synchrocyclotron (IBA)

Κατεύθυνση της
δέσμης

Αριθμός Αναμενόμενο
Δωματίων
Έτος
Θεραπείας Λειτουργίας

4 gantries

4

2023

1 gantry

1

2021

1 gantry

1

2021

Πίνακας 3: Νέα υπό κατασκευή Κέντρα θεραπείας Πρωτονίων.

Η θεραπεία πρωτονίων όσον αφορά στη διαχείριση επιθετικών καρκίνων στον
ανθρώπινο εγκέφαλο παρουσιάζει 31% αύξηση στον έλεγχο της νόσου που βρίσκεται
στη βάση του κρανίου. Η πιθανότητα μετάστασης του καρκίνου στον εγκέφαλο
μειώνεται μέσω της θεραπείας πρωτονίων κατά 50%. Ένα επιπλέον προτέρημα της
θεραπείας αυτής, όπως έχει αποδειχθεί, είναι η μείωση κατά 55% στη μέση δόση που
λαμβάνει ο ιππόκαμπος του εγκεφάλου κατά τη θεραπεία μηνιγγιωμάτων. Εφόσον ο
ιππόκαμπος του εγκεφάλου αποτελεί σημαντικό μέρος για τη λειτουργία της μνήμης, η
μείωση της δόσης στο σημείο αυτό είναι ζωτικής σημασίας, ούτως ώστε να μειωθεί η
πιθανή βλάβη στο μνημονικό σύστημα του ανθρώπου [95], [96].

Σημαντικό πλεονέκτημα της θεραπείας πρωτονίων για τη θεραπεία όγκων που
βρίσκονται στον στοματοφάρυγγα, αποτελεί η μείωση κατά 27% του συνολικού
κινδύνου που προκύπτει όταν είναι απαραίτητη η χρήση σωλήνα τροφοδοσίας. Οι
παρενέργειες που προκύπτουν στους ασθενείς αυτούς μειώνονται και έτσι η λειτουργία
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του οργανισμού επανέρχεται ταχύτερα στην υγιή της κατάσταση. Όσο για τους ασθενείς
που υποβάλλονται σε θεραπεία κατά του ρινοφαρυγγικού καρκίνου, ο κίνδυνος που
προκύπτει από την ανάγκη σωλήνα τροφοδοσίας μειώνεται κατά 45%.
Εστιάζοντας στους ασθενείς οι οποίοι υπόκεινται σε θεραπείες καρκίνων στους
σιελογόνους αδένες, συνήθως αντιμετωπίζουν μετέπειτα έντονες παρενέργειες, όπως
είναι η παραποίηση της γεύσης, η πρόκληση ναυτιών και οι επώδυνες αλλαγές στο στόμα.
Η θεραπεία πρωτονίων ωστόσο έχει παρατηρηθεί πως μειώνει κατακόρυφα τις
οποιεσδήποτε παρενέργειες πιθανόν να προκύψουν στη θεραπεία αυτών των όγκων. Στις
κλινικές περιπτώσεις θεραπείας όγκων σε ρινικούς και παραρινικούς κόλπους, έχει
παρατηρηθεί πως το ποσοστό επιβίωσης των υγιών ιστών αυξάνεται κατά 44% [95], [96].

Αναφορικά με καρκινικούς όγκους οι οποίοι βρίσκονται στη θωρακική
κοιλότητα, η θεραπεία πρωτονίων αποδείχθηκε επίσης επωφελής. Κρίσιμα όργανα για
την ομαλή λειτουργία του ανθρώπινου σώματος πρέπει να προστατεύονται και να
υφίστανται θεραπεία με μεγάλη προσοχή. Στη θωρακική κοιλότητα περιέχεται η καρδία.
Κύριος στόχος είναι η προστασία της όταν πρόκειται να υποβληθεί σε ακτινοβολία ο
ασθενής στην περιοχή αυτή. Για περιπτώσεις καρκίνου του μαστού στην αριστερή
πλευρά, διαπιστώθηκε πως η θεραπεία πρωτονίων μειώνει κατακόρυφα τη δόση
ακτινοβολίας στην καρδία. Το ποσοστό μείωσης της δόσης που φτάνει στην καρδία
καταμετρήθηκε ίσο με 88% συγκριτικά με την ακτινοβόληση ακτινών-Χ. Σημαντική
επίσης είναι η προστασία των πνευμόνων όταν ο ασθενής ακτινοβολείται για την
αντιμετώπιση καρκίνων του μαστού. Η δόση που φτάνει στους πνεύμονες μειώνεται κατά
44% μέσω της ακτινοβολίας πρωτονίων. Ο καρκίνος του μαστού προκαλεί παραποιήσεις
στο στήθος. Ωστόσο, αποτελέσματα έδειξαν πως το 90% των περιπτώσεων μερικής
ακτινοβόλησης του μαστού οδηγούν σε καλές έως εξαιρετικές αισθητικές εκβάσεις. Οι
σοβαρές παρενέργειες σε τοπικά προχωρημένους καρκίνους του μαστού (3ου βαθμού),
ελαττώνονται σημαντικά. Λιγότερο από το 4% των σοβαρών παρενεργειών εμφανίζονται
έπειτα από θεραπεία πρωτονίων [95], [96].
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να

αντιμετωπίζονται με εξαιρετική προσοχή εφόσον, όπως προαναφέρθηκε, η καρδία αλλά
και οι πνεύμονες πρέπει να προστατεύονται. Όταν καρκινικός όγκος 2ου ή 3ου σταδίου
ακτινοβοληθεί με πρωτόνια παρατηρείται 35% σχετική αύξηση της συνολικής επιβίωσης
των υγιών ιστών. Πέρα από την καρδία, τους πνεύμονες και τους μαστούς, στην περιοχή
αυτή βρίσκεται και ο οισοφάγος, ο οποίος επίσης πρέπει να προστατεύεται από τη δόση
ακτινοβολίας. Για το σκοπό αυτό αποδείχθηκε πως η δέσμη πρωτονίων εμφανίζει 56%
σχετική μείωση της επίπτωσης σοβαρού πόνου (3ου βαθμού) κατά την κατάποση (από
τον οισοφάγο) [95], [96].

Αντιμετωπίζοντας καρκινικούς όγκους 1ου έως 3ου σταδίου στον οισοφάγο με
θεραπεία πρωτονίων, η συνολική επιβίωση των υγιών ιστών αυξάνεται κατά 10%. Το
ίδιο ποσοστό αύξησης παρατηρείται επίσης και στον τοπικό έλεγχο των καρκίνων 2ου και
3ου σταδίου, ενώ η πιθανότητα μετάστασης που μπορεί να προκληθεί από ένα τέτοιο όγκο
μειώνεται κατά 15%. Συγκριτικά με τη θεραπεία ακτίνων-Χ (IMRT), η θεραπεία
πρωτονίων παρουσιάζει μείωση κατά 26% της πνευμονικής τοξικότητας. Παρατηρείται
επιπλέον μείωση κατά 21% στον κίνδυνο σοβαρής λεμφοπενίας [95], [96].

Η δέσμη πρωτονίων, όταν χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση καρκινικών
όγκων στο συκώτι παρουσιάζει εξαιρετικό τοπικό έλεγχο αλλά και πολύ ευνοϊκά
ποσοστά επιβίωσης. Έτσι, οι περιφερικοί υγιείς ιστοί προφυλάσσονται σημαντικά από τη
δόση ακτινοβολίας. Όγκοι μεγαλύτεροι των 6 cm, οι οποίοι δεν μπορούν να αφαιρεθούν
μέσω επέμβασης, μπορούν να θεραπευθούν με τη χρήση ακτινοβολίας πρωτονίων [95],
[96].

Κυριάκος Ρώσσης

~ 95 ~

Διπλωματική Εργασία

Συγκρίνοντας τις θεραπείες χειρουργικών επεμβάσεων, ακτίνων-Χ και
βραχυθεραπειών με τη θεραπεία πρωτονίων για τις περιπτώσεις καρκίνων του προστάτη,
η θεραπεία πρωτονίων παρουσιάζει 5% υψηλότερη συνολική επιβίωση των υγιών ιστών,
ενώ ταυτόχρονα οι ασθενείς αναφέρουν πως είχαν υψηλότερη ποιότητα ζωής. Η
ακτινοβολία στην ουροδόχο κύστη και στο ορθό (η κατάληξη του παχέος εντέρου)
μειώνεται κατά 35% και 59% αντίστοιχα. Η πιθανότητα μετάστασης μειώνεται επίσης
κατά 42%. Όσον αφορά τον ενδεχόμενο κίνδυνο στο ουροποιητικό σύστημα, η θεραπεία
πρωτονίων μειώνει τον κίνδυνο αυτό κατά 21%, ενώ ο κίνδυνος στυτικής δυσλειτουργίας
μειώνεται κατά 25% [95], [96].
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Κεφάλαιο 6

Η ζήτηση της θεραπείας καρκινικών όγκων μέσω ακτινοβολίας πρωτονίων έχει
εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια. Παρατηρείται συνεχής αύξηση των εγκαταστάσεων
θεραπείας πρωτονίων παγκοσμίως. Η έναρξη της ανάπτυξης της μεθόδου αυτής
παρουσιάστηκε κυρίως στις Η.Π.Α, καθώς τόσο ο πληθυσμός αλλά και οι ερευνητικές
ομάδες που ενδιαφέρθηκαν από τα οφέλη των πρωτονίων υπερτερούσαν από τις
υπόλοιπες χώρες. Αργότερα, όταν αποδείχθηκε αδιαμφισβήτητα ο πλεονεκτικός ρόλος
της πρωτονιακής θεραπείας, άρχισε να εξαπλώνεται η έρευνα και η κλινική εφαρμογή
της σε όλο τον κόσμο. Παρατηρώντας τα στατιστικά στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται
στο Κεφάλαιο 5 επαληθεύεται το γεγονός αυτό, εφόσον μέχρι και πολύ πρόσφατα, μεταξύ
2019 και 2020, κατασκευάστηκαν τα πρώτα θεραπευτικά κέντρα στις χώρες Δανία,
Ισπανία, Ινδία και Ολλανδία. Επίσης, 31 επιπλέον θεραπευτικά κέντρα αναμένεται να
κατασκευαστούν μέχρι το 2025 και ακόμη 28 στο άμεσο μέλλον. Είναι λοιπόν πασιφανές
το παγκόσμιο ενδιαφέρον στη θεραπεία αυτή.
Η σημαντικότητα της συμπεριφοράς μιας ενεργητικής δέσμης πρωτονίων στη
δημιουργία της κορυφής Bragg είναι πασιφανής και αξιοποιήθηκε δεόντως για το όφελος
των ασθενών. Εξ’ αρχής η ακτινοβόληση για θεραπεία καρκινικών όγκων αποτέλεσε
καινοτόμο βήμα στην ανάπτυξη μεθόδων θεραπείας του καρκίνου. Παρ’ όλα αυτά, η
ακτινοβόληση και η βλάβη των υγειών ιστών αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί
πρωταρχικό μέλημα των ερευνητών και των θεραπευτών. Σκοπός είναι η ασφαλής,
επακριβής και βέλτιστη δυνατή θεραπεία του ασθενούς, ενώ παράλληλα η βιολογική
ζημιά που γίνεται στους υγιείς ιστούς να παραμένει ελάχιστη. Όλα τα στοιχεία αυτά
παρέχονται μέσω της θεραπείας με ακτινοβόληση πρωτονίων και η εκμετάλλευση
δεσμών πρωτονίων οδηγεί σαφέστατα σε καλύτερα αποτελέσματα.
Όσον αφορά τις περιοχές τοποθεσίας εγκαταστάσεων, παρατηρείται ότι στην
Ανατολική Μεσόγειο δεν έχει κατασκευαστεί κάποιο θεραπευτικό κέντρο πρωτονίων
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μέχρι στιγμής. Μία τέτοια διαπίστωση οδηγεί στο συμπέρασμα πως η ανάπτυξη και
εγκατάσταση ενός θεραπευτικού κέντρου καρκίνου στην Κύπρο θα αποτελούσε
σημαντικό παράγοντα στην υγεία του πληθυσμού και στην οικονομική ανάπτυξη της
χώρας, καθώς θα παρεχόταν ασφαλέστερη και πιο ποιοτική ιατρική θεραπεία των
ασθενών που πάσχουν από καρκίνο.

Προκειμένου να εκμεταλλευθούμε πλήρως τις δυνατότητες της θεραπείας
πρωτονίων, θα πρέπει οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις των Κέντρων θεραπείας να
εστιάσουν στην υψηλότερη ακρίβεια, την κατάλληλη ενέργεια και ένταση της δέσμης
πρωτονίων, την υψηλότερη ασφάλεια αλλά και την υψηλότερη αξιοπιστία της
δέσμης και της όλης εγκατάστασης των εν λόγω Κέντρων. Ωστόσο, η θεραπεία με
ακτινοβόληση πρωτονίων αναγνωρίζεται μέχρι στιγμής ως θεραπεία με μεγάλο κόστος
και υψηλή απαιτούμενη ακρίβεια της δέσμης . Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν περιθώρια
βελτίωσης στην ακρίβεια της θεραπείας αυτής, καθώς ορισμένοι παράγοντες περιορίζουν
την ακρίβεια που μπορεί να επιτευχθεί σε κλινικές πρακτικές. Οι παράγοντες αυτοί
χωρίζονται σε:
1. αβεβαιότητες στην ακριβή θέση του όγκου και των γειτονικών κρίσιμων
δομών,
2. αβεβαιότητες στην ακριβή εμβέλεια των πρωτονίων στον ασθενή και
3. περιορισμούς στο πλευρικό προφίλ της εφαρμοζόμενης δέσμης μολυβιών.
Για τη βελτιστοποίηση των τομέων που αναφέρθηκαν πιο πάνω παρουσιάζονται
αναλυτικότερα στη συνέχεια οι απαραίτητες υπερβάσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να
εκμεταλλευθούμε πλήρως τα οφέλη της θεραπείας πρωτονίων.

Η βελτίωση της γεωμετρικής ακρίβειας μπορεί να επιτευχθεί μέσω της βελτίωσης
των τεχνικών απεικόνισης, καθώς και με τη χρήση τεχνικών απεικόνισης κατά την
εφαρμογή της δόσης. Στο θεραπευτικό κέντρο πρωτονίων Paul Scherrer Institute (PSI)
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χρησιμοποιείται απεικόνιση ακτίνων Χ σε κατεύθυνση παράλληλη προς τη δέσμη
πρωτονίων [58]. Η τεχνική αυτή απεικόνισης έχει αποδειχθεί πως αποδίδει εικόνες
παρόμοιες με την κλασική «όψη της ακτίνας» κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης
πρωτονίων. Η θέση του οστικού ιστού κατά τη διάρκεια της θεραπείας μπορεί επίσης να
επιβεβαιωθεί με άμεση φθοροσκόπηση.
Εστιάζοντας στους μαλακούς ιστούς, η μαγνητική τομογραφία αποδεικνύεται η
καλύτερη μέθοδος απεικόνισης. Η μαγνητική τομογραφία μέσω θεραπείας φωτονίων
βρίσκεται υπό εξέλιξη εφόσον ανακαλύφθηκε πως παρουσιάζει υψηλής ποιότητας
απεικόνιση. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η επίτευξη παρόμοιας υψηλής ποιότητας
απεικόνισης των μαλακών ιστών για τη θεραπεία πρωτονίων [95, 96]. Δεδομένου ότι τα
πρωτόνια εκτρέπονται από το μαγνητικό πεδίο της μαγνητικής τομογραφίας, η
ολοκλήρωσή του έχει επιπτώσεις στην κατανομή της δόσης. Ωστόσο, οι επί του παρόντος
εφικτοί μαγνήτες "ανοιχτής μαγνητικής τομογραφίας" παρέχουν τόσο ανοικτή πρόσβαση
στον ασθενή όσο και επαρκή ποιότητα εικόνας στα 0,2-0,5 Τ. Σε ένα πεδίο τέτοιας
έντασης, δέσμη πρωτονίων ενέργειας 200 MeV εκτρέπεται μόνο κατά 8 mm στο τέλος
της εμβέλειας των 25 cm. Η εκτροπή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς όφελος
κλινικών περιπτώσεων.

Εικόνα 43: Η εκτροπή μιας δέσμης πρωτονίων σε ένα τυπικό μαγνητικό πεδίο για
μαγνητική τομογραφία [53].
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Εγκαταστάσεις θεραπείας πρωτονίων οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα αύξησης
της ενέργειας της δέσμης μέχρι 350 MeV προσφέρουν τη δυνατότητα απεικόνισης σε
όλες τις περιοχές του σώματος, καθώς επίσης και την καταπολέμηση περισσότερων ειδών
καρκινικών όγκων. Εφόσον για οποιαδήποτε γωνία ακτινοβόλησης του ασθενούς πρέπει
το εύρος πρωτονίων να είναι μεγαλύτερο από το μήκος διαδρομής μέσω του ασθενούς, η
συνήθης μέγιστη ενέργεια πρωτονίων 230-250 MeV πρέπει να αυξηθεί κατά 100 MeV.
Χρησιμοποιώντας ακτινοβολία πρωτονίων ενέργειας 350 MeV, παρατηρήθηκε πως
παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα κατά τη θεραπεία μικρών όγκων που
περιβάλλονται από πολλαπλά σχετικά μικρά κρίσιμα όργανα (π.χ. κρανίο, κατά μήκος
της σπονδυλικής στήλης).
Αν και οι εστιασμένες δέσμες πρωτονίων παρέχουν αιχμηρότερο πλευρικό
προφίλ δέσμης από τα φωτόνια σε βάθος περίπου 10 cm, πέρα από το βάθος αυτό οι
δέσμες φωτονίων παρέχουν ένα αιχμηρότερο πλευρικό προφίλ δέσμης. Παρά την
τεράστια προσπάθεια που καταβάλλεται, τόσο για τη μείωση του φασικού χώρου της
δέσμης μολυβιών, όσο και για την επανεστίαση της σκεδαζόμενης δέσμης με τη χρήση
κατευθυντήρων, η σκέδαση λόγω πολλαπλών αντιδράσεων Coulomb θα οδηγήσει σε
μεγαλύτερα πλευρικά προφίλ της δέσμης σε βάθη πάνω από 10 cm. Αυτό το ζήτημα
μπορεί να είναι εξαιρετικά σημαντικό κατά τη θεραπεία γύρω από πολύ ευαίσθητα
κρίσιμα όργανα (π.χ. εγκέφαλος, νωτιαίος μυελός).
Στο Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής της Πετρούπολης στη Ρωσία παρέχεται η
δυνατότητα ακτινοβόλησης ασθενών με δέσμη πρωτονίων ενέργειας μέχρι 1000 MeV,
προκαλώντας έτσι το αιχμηρό προφίλ της δέσμης. Στο Ινστιτούτο αυτό επιδιώκεται η
εκμετάλλευση του αιχμηρού προφίλ της δέσμης εφόσον παρατηρήθηκε ότι η αύξηση του
πλευρικού προφίλ της δέσμης στους ιστούς είναι αμελητέα [99].

Η χρήση υποβαθμιστών ενέργειας στην τροχιά της δέσμης προκαλεί μία
σημαντική μείωση στην ένταση της δέσμης. Για την αποφυγή του προβλήματος αυτού,
συνηθίζεται να αυξάνεται η αρχική ένταση της δέσμης, ούτως ώστε όταν φτάσει στον
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ασθενή να έχει την απαιτούμενη ένταση. Η χρήση υψηλής ταχύτητας της δέσμης σε
συνδυασμό με την ακριβή παρακολούθηση της θέσης του στόχου, επιτρέπει μία πιο
ακριβή εναπόθεση της δόσης στις περιπτώσεις κινούμενων στόχων. Η τεχνική αυτή
μπορεί να προκαλέσει τη μείωση του χρόνου θεραπείας κατά τουλάχιστο ένα παράγοντα
5. Η μείωση του χρόνου θεραπείας αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα τόσο για τον
ασθενή, ο οποίος θα ακτινοβοληθεί λιγότερο χρόνο, αλλά και για θεραπευτικά κέντρα
στα οποία τα διάφορα δωμάτια θεραπείας τροφοδοτούνται από τον ίδιο επιταχυντή. Στα
θεραπευτικά κέντρα αυτά, υπάρχει περιορισμός στο ποιό δωμάτιο μπορεί να
χρησιμοποιήσει κανείς τη δέσμη. Δεν είναι εφικτό να πραγματοποιείται θεραπεία σε όλα
τα δωμάτια εφόσον όλα χρησιμοποιούν την ίδια δέσμη. Αυτό, προκαλεί τη χρονική
καθυστέρηση στη θεραπεία των ασθενών αλλά και τη μείωση του ετήσιου μέγιστου
δυνατού αριθμού ασθενών που μπορούν να προβούν σε θεραπεία. Χρησιμοποιώντας την
τεχνική που προαναφέρθηκε, η οποία μειώνει σημαντικά το χρόνο θεραπείας, τα κέντρα
αυτά μπορούν να θεραπεύουν πιο σύντομα τους ασθενείς και η εναλλαγή της δέσμης
μεταξύ των δωματίων να γίνεται επίσης γρηγορότερα [53].

Η αύξηση του ρυθμού δόσης, η γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των δωματίων
θεραπείας και η γρήγορη εναλλαγή ενέργειας έχει αυξήσει την ανάγκη για πιο ασφαλή
συστήματα. Τα οπτικά συστήματα μεταφοράς της δέσμης μπορούν να σχεδιαστούν έτσι
ώστε να μην εξαρτώνται από την ενέργεια της δέσμης και τα μικρά σφάλματα να μην
οδηγούν αμέσως σε επικίνδυνες συνέπειες. Μια λανθασμένη ευθυγράμμιση της δέσμης
αποδίδει μόνο χαμηλότερο ρυθμό δόσης, αλλά καμία μετατόπιση του σημείου δέσμης
στον ισοκεντρικό άξονα. Οι υψηλοί ρυθμοί δόσης και οι μέθοδοι εναπόθεσης δόσης
απαιτούν γρήγορα, ακριβή και ευαίσθητα στην τοποθέτηση συστήματα παρακολούθησης
στο στόμιο του gantry. Αυτές οι απαιτήσεις συχνά έρχονται σε αντίθεση με την
καθορισμένη απλότητα και τη μικρή ποσότητα υλικού που επιτρέπεται στη διαδρομή
δέσμης. Γενικά, απαιτείται περισσότερος εξοπλισμός για την εξασφάλιση ασφαλούς
χορήγησης δόσης [53].

Κυριάκος Ρώσσης

~ 101 ~

Διπλωματική Εργασία

Η υψηλή αξιοπιστία είναι, φυσικά, μια προδιαγραφή που πάντα πρέπει να
πληρείται. Η εργασία με πολλές αποσπάσεις δεν είναι επιθυμητή. Τα προτεινόμενα
ποσοστά υψηλών δόσεων επιβάλλουν επίσης ένα επιπλέον λόγο για να υπάρχει ένα
σύστημα με υψηλή αξιοπιστία. Σε περίπτωση αστοχιών τα συστήματα ασφαλείας
μπορούν να διακόψουν τη δέσμη και να φέρουν το μηχάνημα σε ασφαλή κατάσταση. Η
ταχύτητα της διαδικασίας παράδοσης μπορεί να αποφέρει αύξηση της αβεβαιότητας στην
πραγματικά δοθείσα τελευταία δόση και στη θέση εναπόθεσής της. Προκειμένου να
ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες αυτών των πιθανών σφαλμάτων, η πιθανότητα να
προκύψουν θα πρέπει να είναι χαμηλή, δηλαδή η αξιοπιστία του μηχανήματος πρέπει να
είναι υψηλή [53].

Η ακτινοβόληση των κινούμενων όγκων είναι σίγουρα μία από τις κύριες
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η θεραπεία πρωτονίων. Για την αποτελεσματική εκτέλεση
αυτού του έργου απαιτούνται σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις όπως:
1.

Συστήματα για ενεργή σάρωση τριών διαστάσεων μέσω ακτίνας μολυβιού για
όγκους που υπόκεινται σε κινήσεις

2.

Συσκευές που μπορούν να ανιχνεύσουν με ακρίβεια τη στιγμιαία θέση του στόχου
και να παράγουν σήματα που θα χρησιμοποιηθούν σε ένα βρόχο
ανατροφοδότησης που συνδέεται με τα συστήματα του σημείου 1. Η συνεργασία
των δύο αυτών συστημάτων θα οδηγεί σε ακριβέστερη σάρωση του όγκου παρά
την οποιαδήποτε κίνησή του

3.

Όργανα ικανά να παρακολουθούν συνεχώς την κατανομή της δόσης στο σώμα
του ασθενούς
Έχει επιπλέον προταθεί η χρήση δέσμης αντιπρωτονίων

και έχουν

πραγματοποιηθεί μελέτες σχετικά με τις ραδιοβιολογικές επιδράσεις αυτού του είδους
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της ακτινοβολίας στο CERN [100]. Λόγω του αφανισμού τους, τα αντιπρωτόνια έχουν
πιθανώς μεγαλύτερο RBE αλλά η ακρίβεια της δόσης σε σύγκριση με τα πρωτόνια
αμφισβητείται. Η ενέργεια των παραγόμενων θραυσμάτων και οι στατιστικές
διακυμάνσεις της μικροσκοπικής κυτταρικής δόσης μπορεί να προκαλέσουν
προβλήματα. Επιπλέον, η τεράστια προσπάθεια που απαιτείται για την παραγωγή
αντιπρωτονίων με μεγάλο και πολύ εξελιγμένο εξοπλισμό θέτει σοβαρά ερωτήματα
σχετικά με πιθανές εγκαταστάσεις σε νοσοκομεία.

Δύο σημαντικές αλλαγές βρίσκονται υπό μελέτη, οι οποίες αφορούν τη θεραπεία
ασθενών δίχως τη χρήση περιστρεφόμενων gantries και τις εξελίξεις των νέων
κατάλληλων επιταχυντών για εφαρμογή σε εγκαταστάσεις ενός δωματίου.
Όσον αφορά το ενδεχόμενο αποφυγής της χρήσης των gantries σε εγκαταστάσεις
θεραπευτικών Κέντρων Πρωτονίων, εάν πραγματοποιηθεί αυτό τότε οι ογκολόγοι πρέπει
να συμφωνήσουν στην ακτινοβόληση με οριζόντια δέσμη είτε σε καθισμένους είτε σε
όρθιους ασθενείς. Το ζήτημα αυτό έχει ήδη συζητηθεί αρκετά και παρά το σημαντικό
πλεονέκτημα της εξοικονόμησης με την αφαίρεση των gantries, η οριζόντια μόνο
προσέγγιση της δέσμης στον ασθενή εφαρμόζεται μόνο για οφθαλμοθεραπεία ή για
όγκους στην περιοχή του λαιμού και του κεφαλιού. Για να γίνει αποδεκτή η διακοπή της
χρήσης των gantries πρέπει να ανακαλυφθούν νέες τεχνικές θεραπείας και απεικόνισης
πρωτονίων, καθώς οι καρκίνοι που εντοπίζονται στον κορμό αλλάζουν εύκολα θέση και
σχήμα, και συνεπώς οι εικόνες CT θα πρέπει να λαμβάνονται ενώ ο ασθενής βρίσκεται
στην ίδια στάση που θα έχει κατά τη διάρκεια της ακτινοβολίας [5].
Πιθανή μελλοντική εφεύρεση για το ζήτημα αυτό θα ήταν η χρήση ενός
περιστρεφόμενου γραμμικού επιταχυντή (TUrning LInac for Protontherapy, TULIP)
υψηλής συχνότητας γύρω από τον ασθενή. Ένα τέτοιο σχέδιο κατοχυρώνεται από τον
οργανισμό TERA στο CERN [100, 101]. Το μήκος ενός TULIP θα πρέπει να μην είναι
τόσο μεγάλο όσο οι γραμμικοί επιταχυντές και για το λόγο αυτό έχει επιλεγεί
ραδιοσυχνότητα 6 GHz σχεδιάζοντας ένα Cell Coupled Linac (CCL) με μέσο ηλεκτρικό
πεδίο περίπου 40 MV/m. Ένα TULIP μπορεί να παράγει μεγάλη συχνότητα περιστροφής
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δέσμης πρωτονίων, κάτι το οποίο είναι πλεονεκτικό στη σημειακή σάρωση καθώς μπορεί
να εφαρμόσει την πολύ ισχυρή τεχνική που ονομάζεται Distal Edge Tracking (DET)
[103]. Επιπλέον, δεν δημιουργείται έντονη ροή νετρονίων κοντά στον ασθενή, κάτι το
οποίο παρατηρείται από τη χρήση κυκλοτρονίων και συγχροτρονίων σταθερής ενέργειας.
Εστιάζοντας στο ενδεχόμενο κατασκευής μικρών συστημάτων επιταχυντή
πρωτονίων και gantry, η πραγμάτωση του σχεδίου αυτού και η χρήση τέτοιων
συστημάτων σε κάθε δωμάτιο θεραπείας που πιθανόν να βρίσκεται σε νοσοκομειακές
εγκαταστάσεις θα επέφερε σημαντικά πλεονεκτήματα. Συνηθίζεται η λειτουργία 8
συμβατικών δωματίων από 3 – 4 νοσοκομεία, παρέχοντας θεραπεία σε πληθυσμό
περίπου 1.5 – 2 εκατομμυρίων. Η εγκατάσταση θεραπείας πρωτονίων ενός δωματίου
συνεπώς θα συνδέεται με ένα από αυτά τα νοσοκομεία συμβάλλοντας έτσι στη θεραπεία
των ασθενών που βρίσκονται στα 8 συμβατικά δωμάτια. Το κόστος μίας τέτοιας
εγκατάστασης υπολογίζεται πως δε θα κοστίζει περισσότερο από €15M.
Σε ένα συνηθισμένο θεραπευτικό κέντρο, ο επιταχυντής πρωτονίων κοστίζει
περίπου €20Μ, ενώ η τιμή του gantry είναι περίπου €10Μ. Οι τεράστιες διαστάσεις τόσο
του επιταχυντή, όσο και του gantry, αντικατοπτρίζουν επίσης το κόστος του κτιρίου, το
οποίο συνήθως καλύπτει περίπου 3000 τ.μ. και χρειάζεται επιπλέον επενδύσεις στο
εύρος των €20Μ έως €40Μ, αναλόγως με τα επιπρόσθετα είδη θεραπείες που πιθανόν να
παρέχει. Το κτίριο περιέχει τους χώρους θεραπείας, τους χώρους υποδοχής και
επίσκεψης, τους κοινόχρηστους χώρους, καθώς επίσης τα γραφεία γιατρών, νοσοκόμων
και τεχνικού προσωπικού. Το συνολικό κόστος μίας τέτοιας εγκατάστασης κυμαίνεται
μέχρι στιγμής μεταξύ €130Μ-150Μ. Το τεράστιο αυτό κόστος εφόσον όπως
προαναφέρθηκε αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα της θεραπείας πρωτονίων [5].
Βάσει των δεδομένων αυτών η επιτυχία δημιουργίας εγκαταστάσεων θεραπείας
πρωτονίων ενός δωματίου θα αποτελέσει σημαντικότατο βήμα για την μείωση του
κόστους της θεραπείας πρωτονίων. Έτσι λοιπόν, θα επιτευχθεί η περεταίρω διάδοση της
θεραπείας παγκοσμίως αλλά και η εδραίωσή της ως βασική μέθοδος θεραπείας.
Επιπρόσθετα, κατά την ενεργό σάρωση όγκων με δέσμες μολυβιών, η εγκάρσια
θέση της κορυφής Bragg προσαρμόζεται αλλάζοντας δύο κάθετα μαγνητικά πεδία που
βρίσκονται μακριά από τον ασθενή. Παράλληλα, η διαμήκης θέση της κορυφής
μεταβάλλεται, μετακινώντας μηχανικά σωστά διαμορφώμενους απορροφητές και
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αποκόπτοντας τις δέσμες μειωμένης ενέργειας μέσω μαγνητών κάμψης. Ένα τέτοιο
Σύστημα Επιλογής Ενέργειας είναι υποχρεωτικό για τα κυκλοτρόνια και τα
συγχροκυκλοτρόνια, καθώς η ενέργεια εξόδου είναι σταθερή.
Νέες μέθοδοι ανακαλύφθηκαν επίσης για την πρόβλεψη της καθυστερημένης
τοξικότητας στους ασθενείς. Για τον σκοπό αυτό αναπτύχθηκαν βιοδείκτες βασισμένοι
σε ιστό αλλά και μέθοδοι απεικόνισης που χρησιμεύουν ως υποκατάστατοι δείκτες. Στις
απεικονίσεις της μορφής αυτής πρέπει να βελτιωθεί η ακρίβεια των voxels καθώς οι
πληροφορίες απεικόνισης πρέπει να συσχετίζονται με τις τοπικές κατανομές δόσης και
LET. Η χρήση της ραδιοφωνίας μπορεί επίσης να βοηθήσει προς την πρόβλεψη των
αποτελεσμάτων της θεραπείας, καθώς είναι μια μέθοδος που εξάγει μεγάλο αριθμό
χαρακτηριστικών από ακτινογραφικές ιατρικές εικόνες χρησιμοποιώντας αλγόριθμους
χαρακτηρισμού δεδομένων. Γενικά, η ανάπτυξη βιοδεικτών απαιτεί τη συλλογή
βιοϋλικών, υψηλής ποιότητας διαγνωστικών εικόνων και σχεδίων θεραπείας
ακτινοβολίας όλων των ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπεία σε μελλοντικές κλινικές
δοκιμές [68].
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Παραρτήματα

Παρουσιάζονται σημαντικά στοιχεία δοσιμετρίας καθώς και τα ποσοστά δόσης
για την αντιμετώπιση των διαφόρων ειδών καρκινικών όγκων μέσω της θεραπείας
πρωτονίων.

Ραδιενέργεια: Το μέγεθος της ραδιενέργειας αναφέρεται στην ποσότητα
ιονίζουσας ακτινοβολίας που απελευθερώνεται από ένα υλικό. Ανεξαρτήτως από το είδος
των σωματιδίων που εκπέμπονται, η ποσότητα ενός ραδιενεργού υλικού εκφράζεται σε
όρους ραδιενέργειας. Το μέγεθος της ραδιενέργειας αντιπροσωπεύει το πλήθος των
ατόμων που αποσυντίθενται στο υλικό ανά μονάδα χρόνου. Οι μονάδες μέτρησης της
ραδιενέργειας είναι το Becquerel (Bq) στο διεθνές σύστημα μονάδων SI, ενώ για το
σύστημα μονάδων των Η.Π.Α χρησιμοποιείται το Curie (Ci). Η σχέση μεταξύ των δύο
μονάδων μέτρησης είναι:
𝟏 𝑩𝒒 = 𝟐. 𝟕𝟎𝟐𝟕𝟎𝟐𝟕 ∙ 𝟏𝟎−𝟏𝟏 𝑪𝒊

Έκθεση: Το μέγεθος της έκθεσης στην ακτινοβολία περιγράφει την ποσότητα
της ακτινοβολίας που ταξιδεύει στο χώρο. Υπάρχουν πολλά είδη ανιχνευτών για την
καταμέτρηση της έκθεσης. Οι μονάδες μέτρησης της έκθεσης είναι Coulomb/kilogram
(C/kg) στο διεθνές σύστημα μονάδων SI, ενώ στο σύστημα μονάδων των Η.Π.Α
χρησιμοποιείται το Roentgen (R). Η σχέση μεταξύ τους είναι:
𝟏 𝑪/𝒌𝒈 = 𝟑𝟖𝟕𝟓. 𝟗𝟔𝟖𝟗𝟗𝟐𝟐𝟒𝟖𝟏 𝑹

Απορροφούμενη δόση: Το μέγεθος αυτό περιγράφει την ποσότητα της
ακτινοβολίας που απορροφάται από ένα αντικείμενο ή άτομο. Οι μονάδες μέτρησης της
απορροφούμενης δόσης είναι το Gray (Gy) στο διεθνές σύστημα μονάδων SI, ενώ στο
σύστημα μονάδων των Η.Π.Α χρησιμοποιείται το rad (rad). Η σχέση μεταξύ των δύο
μεγεθών είναι:
𝟏 𝑮𝒚 = 𝟏𝟎𝟎 𝒓𝒂𝒅
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Αποτελεσματική δόση: Η αποτελεσματική δόση περιγράφει την ποσότητα
της ακτινοβολίας που απορροφάται από το άτομο, προσαρμοσμένη ώστε να λαμβάνει
υπόψιν το είδος της ακτινοβολίας που λαμβάνεται και την επίδραση του σε συγκεκριμένα
όργανα. Οι μονάδες μέτρησης της αποτελεσματικής δόσης είναι το Sievert (Sv) στο
διεθνές σύστημα μονάδων SI, ενώ στο σύστημα μονάδων των Η.Π.Α χρησιμοποιείται το
rem (rem). Η σχέση μεταξύ τους είναι:
𝟏 𝑺𝒗 = 𝟏𝟎𝟎 𝒓𝒆𝒎
Παρ’ όλα αυτά, η δόση συνηθίζεται να μετριέται σε μικρότερες κλίμακες όπως τα
mSv ή τα mrem.
Για τη θεραπεία πρωτονίων έχει υπολογιστεί το μέγεθος δόσης που
χρησιμοποιείται για την ακτινοβόληση του ασθενούς ανάλογα με το είδος του καρκινικού
όγκου το οποίο προσβάλλεται.
Είδος Καρκίνου

Προβλεπόμενη Δόση πρωτονίων
(Gy)

Εγκέφαλος

~74

Σπονδυλική Στήλη

~60-93

Κεφάλι και λαιμός

~65

Μαστός

~60

Πνεύμονας

~79

Οισοφάγος

~79

Συκώτι

~75

Προστάτης

~74

Ορθό/Πρωκτός

~65

Χωνδροσάρκωμα

~72

Μάτι

~24

Gastrointestinal

~65

Σπλήνα

~25-35

Οστεοσάρκωμα

~70.3

Οστά και μαλακοί ιστοί

~65-80

Κυριάκος Ρώσσης

~ 114 ~

Διπλωματική Εργασία

