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ABSTRAKT 
 

V liečbe onkologických ochorení sa okrem iného uplatňuje aj ožarovanie nádorov zväzkom io-

nizujúcich častíc. V súčasnosti je vo svete aj u nás štandardom liečba zväzkom fotónov a elektrónov. 

Tieto častice vykazujú exponenciálny pokles dávky v tkanive. To má za následok ožarovanie veľkého 

objemu zdravých tkanív, ktoré sa nachádzajú “v ceste” zväzku. Práve rádiotoxicita zdravých tkanív je 

limitujúcim faktorom v rádioterapii. Protóny sa vyznačujú tým, že najviac energie strácajú na konci 

svojej dráhy. Dolet protónov je pritom možné regulovať vhodnou voľbou ich počiatočnej energie. 

Vďaka týmto vlastnostiam je možné pri ožarovaní zväzkom protónov dosiahnuť menšiu dávku v zdra-

vých tkanivách, čo vytvára priestor pre zvyšovanie dávky v nádore. Platí, že čím väčšia je dávka v ná-

dore, tým vyššia je úspešnosť liečby. Protónová terapia predstavuje moderný a veľmi efektívny nástroj 

v boji proti onkologickým ochoreniam. Doterajšie klinické výsledky v zahraničí jednoznačne poukazu-

jú na prínos protónovej terapie vo zvyšovaní úspešnosti liečby. Slovensko má v súčasnosti vytvorené 

podmienky na zavedenie hĺbkovej protónovej terapie v rámci projektu Cyklotrónové centrum SR v 

pomerne krátkej dobe.  

 

ABSTRACT 
 

Besides other modalities irradiation of tumours with a beam of ionizing particles is applied in 

the treatment of cancer. Currently treatment with photon and electron beams is a standard worldwide 

and in Slovakia as well. These particles exhibit exponential falloff in tissues. This results in the irradia-

tion of large volume of healthy tissues, which are located in the beam's path. Radiotoxicity of normal 

tissues is the limiting factor in radiotherapy. Protons are characterized by loosing the most of their 

energy at the end of their path. The range of protons can be controlled by the proper selection of their 

initial energy. These properties of protons make it possible to achieve lower doses to the healthy tissues 

thereby allowing escalation of dose to the tumour. Higher doses to the tumour result in higher effectivi-

ty of the treatment. Proton therapy represents a modern and highly effective tool in the struggle against 

cancer. The present clinical outcomes have proved the benefit of the proton therapy for the improve-

ment of the treatment successfullness. Slovakia has created conditions allowing implementation of the 

depth proton therapy within the frame of the Cyclotron centre of the SR project in a relatively short pe-

riod of time.  

 

Každoročne je na Slovensku diagnostikovaných viac ako 20 000 nových prípadov zhubných 

nádorových ochorení. V rebríčku príčin úmrtnosti figurujú nádorové ochorenia na Slovensku i vo svete 

na druhom mieste hneď za kardiovaskulárnymi ochoreniami. Navyše ich incidencia neustále rastie, čo 

pravdepodobne súvisí jednak s civilizačnými faktormi a jednak s kvalitnejšou diagnostikou. Vďaka 
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moderným diagnostickým prístrojom je možné rako-

vinu zachytiť vo včasnom štádiu, čo zlepšuje šance 

pacienta na vyliečenie.  

Popri chirurgii, chemoterapii a ďalších liečeb-

ných modalitách má v liečbe rakoviny nezastupiteľné 

miesto aj rádioterapia. Tá je založená na poznatku, že 

nádorové bunky sú citlivejšie na ionizujúce žiarenie 

ako bunky zdravých tkanív. Cieľom rádioterapie je ap-

likovať na nádor letálnu dávku pri čo najmenšom po-

škodení zdravých tkanív. Prekročenie tolerančných 

dávok môže mať za následok vážne a nevratné poško-

denie zdravých tkanív. Preto je potrebné venovať veľ-

kú pozornosť plánovaniu rádioterapie. V dnešnej dobe 

je už plánovanie rádioterapie založené na výpočtovej 

technike, ktorá umožňuje pomerne presne vypočítať 

dávku ionizujúceho žiarenia v ľubovoľnom bode pa-

cientovho tela. Na základe toho je možné pripraviť op-

timálny ožarovací plán. 

V súčasnosti sa na terapiu ionizujúcim žiare-

ním používajú predovšetkým fotóny a elektróny 

s energiou niekoľko MeV produkované komerčne do-

stupnými lineárnymi urýchľovačmi. Tie sú skonštruo-

vané v súlade so zdravotníckymi požiadavkami. Dáv-

ka pre tieto typy žiarenia klesá s hĺbkou v tkanive ex-

ponenciálne. To znamená, že maximum dávky nemusí 

korelovať s lokalizáciou nádoru v hĺbke. Okrem toho určitú dávku dostanú aj orgány ležiace za ná-

dorom. Takto sa zbytočne ožaruje často pomerne veľký objem zdravých tkanív. Hovoríme o vysokej 

integrálnej dávke mimo nádoru.  

Iná je však situácia v prípade protónovej terapie. Vďaka fyzikálnym vlastnostiam týchto častíc 

dochádza k výraznému zvýšeniu konformnosti rádioterapie. Inými slovami, protóny umožňujú podstat-

ne presnejšie zacieliť dávku na nádor. Tieto častice totiž strácajú najviac energie na konci svojho dole-

tu, ktorý je funkciou ich počiatočnej energie. Ide o jav známy ako Braggovo maximum. Vhodnou voľ-

bou energie možno docieliť, aby Braggovo maximum ležalo priamo v nádore. Je dokázané, že integrál-

na dávka v zdravých tkanivách je pri ožarovaní protónmi 2- 3 krát nižšia ako pri použití fotónov. Vďa-

ka tomu je možné zvyšovať dávku do nádoru bez prekročenia tolerančných limitov zdravých tkanív.  

Protónová terapia predstavuje veľký krok vpred v liečbe onkologických pacientov. Jej prínos 

v podobe vyššej percentuálnej úspešnosti liečby a nižšieho výskytu komplikácií spojených s ožarova-

ním je už dnes pri niektorých nádorových ochoreniach preukázaný. V ostatnom čase nastáva vo svete 

„boom“ protónovej terapie. Existujú indície, že tento typ liečby môže postupne nahradiť konvenčnú rá-

dioterapiu. Počet nemocničných zariadení s protónovou terapiou v zahraničí z roka na rok rastie. Brz-

dou masového rozvoja sú zatiaľ vysoké náklady na výstavbu takýchto centier. Ukazuje sa však, že exis-

tuje aj zjednodušená a výrazne lacnejšia alternatíva, ktorá približuje protónovú terapiu na dosah aj ma-

lým krajinám ako je Slovensko. 

 

PLÁNOVANIE RÁDIOTERAPIE 
 

Predtým ako onkologický pacient začne chodiť na ožarovanie, je potrebné pripraviť individuál-

ny ožarovací plán, tj. plán „šitý na mieru“. Ide o proces pozostávajúci z niekoľkých krokov. V prvom 

rade musí ošetrujúci lekár – radiačný onkológ určiť či je vôbec daný pacient vhodným adeptom na 

Obr. č. 1 Lineárny urýchľovač. V popredí je ožarovací 

stôl s ručným ovládačom 
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rádioterapiu. Ak áno, stanoví sa dávka žiarenia, 

typ a energia žiarenia, ožarovacia technika a 

samozrejme oblasť, ktorá má byť ožarovaná. 

Pod ožarovacou technikou sa rozumie počet a 

priestorová orientácia tzv. ožarovacích polí, tj. 

zväzkov žiarenia. V rádioterapii existujú určité 

štandardné techniky, napr. technika dvoch proti-

ľahlých polí (vzájomne pootočených o 180°) 

alebo „box“ technika (dve predo-zadné a dve 

bočné polia). Dôvodom pre používanie viace-

rých polí je snaha dosiahnuť homogénne rozlo-

ženie dávky v ložisku ako aj zabezpečiť, aby 

neboli prekročené tolerančné dávky v zdravých 

orgánoch. Moderné lineárne urýchľovače (obr. 

č. 1) používané v konvenčnej rádioterapii 

umožňujú ožarovanie elektrónmi a fotónmi s 

rôznou energiou. Elektróny sa používajú na oža-

rovanie tumorov uložených v hĺbke do niekoľ-

kých cm (koža, hrudná stena po operácii prsní-

ka,..). Hlbšie uložené tumory vyžadujú použitie fotónov. V praxi sa najčastejšie stretávame s energiou 

fotónov 6 MV a 18 MV. Označenie 6 MV znamená, že maximálna energia fotónov je 6 MeV. Nakoľko 

ide o fotóny brzdného žiarenia, je spektrum spojité, pričom maximum leží asi v jednej tretine maximál-

nej energie fotónov.  

Potom ako radiačný onkológ rozhodne o indikácii rádioterapie, je pacient odoslaný na tzv. si-

mulátor, čo je prístroj simulujúci ožarovacie podmienky (odtiaľ jeho názov). Simulátor je vybavený 

RTG trubicou pripevnenou na otočnom ramene, čo umožňuje pozrieť sa do pacientovho „vnútra“. Po-

čas simulácie leží pacient na ožarovacom stole v takej polohe, v akej bude neskôr ožarovaný (simulátor 

samotný nie je určený na ožarovanie pacienta). Na kožu pacienta sa zakreslia značky podľa laserov, 

aby mohol byť neskôr pacient nastavený do rovnakej polohy. Správne polohovanie pacienta hrá pri rá-

dioterapii kľúčovú úlohu. Nejde pritom o jednoduchú záležitosť, pretože pacient nie je „tuhé teleso“. 

Telo pacienta ustavične vykonáva rôzne pohyby či už dýchacie alebo pohyby vnútorných orgánov 

(napr. peristaltické pohyby). Navyše pacient môže počas rádioterapie strácať hmotnosť alebo sa môže 

prejavovať samotný efekt žiarenia zmenšovaním nádoru. Všetky tieto pohyby a zmeny ovplyvňujú 

presnosť s akou je možné zacieliť žiarenie na nádor.  

Ďalším krokom v procese plánovania rádioterapie je CT (počítačová tomografia) tej oblasti pa-

cientovho tela, ktorá má byť ožarovaná. CT vyšetrenie má dvojaký význam. Slúži jednak na lokalizo-

vanie ochorenia a jednak na získanie relatívnej elektrónovej hustoty tkanív, na základe ktorej plánovací 

softvér počíta dávky žiarenia. Na obr. č. 2 je zobrazený transverzálny rez v oblasti panvy s už vypočí-

tanou dávkovou distribúciou vo forme izodózových kriviek. Ide o čiary, ktoré spájajú miesta s rovna-

kou dávkou. Úlohou radiačného onkológa je zakresliť na transverzálnych CT rezoch tzv. cieľový ob-

jem (CTV - clinical target volume), ktorý zahŕňa samotný makroskopický nádor (tj. viditeľný, resp. 

hmatateľný nádor) a oblasť, v ktorej môže byť prítomné mikroskopické ochorenie (nádorové bunky). 

Na CT rezoch sa musia ďalej zakresliť aj tzv. kritické orgány ako sú miecha, obličky, pľúca a pod. v 

závislosti od ožarovanej oblasti. Okrem CT sa pri plánovaní rádioterapie často využívajú aj iné dia-

gnostické modality, predovšetkým MRI (magnetická rezonancia) a PET (pozitrónová emisná tomogra-

fia). Využitie viacerých diagnostických nástrojov vedie k presnejšej lokalizácii ochorenia a tým aj k 

zvýšeniu efektivity liečby.  

 

 

Obr. č. 2 CT rez v oblasti panvy s izodózovými krivkami, tj. 

čiarami spájajúcimi body s rovnakou dávkou. Každá farba 

predstavuje určitú percentuálnu dávku. V strede je červenou 

kontúrou zakreslený cieľový objem. 
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Na základe zakresleného cieľového objemu a požiadaviek lekára po-

tom fyzik pripraví ožarovací plán. Jeho úlohou je nastaviť parametre polí (veľ-

kosť polí, natočenie lineárneho urýchľovača a kolimátora pre každé pole, rela-

tívny príspevok polí,...) tak, aby sa dosiahlo homogénne ožiarenie nádoru 

predpísanou dávkou a aby dávka v kritických orgánoch bola čo najmenšia. V 

súčasnosti je už štandardom konformná rádioterapia. Ide o využívanie vykrý-

vacích blokov alebo mnoholamelového kolimátora (MLC, obr. č. 3) na zakry-

tie tej časti polí, ktoré ne-

obsahujú cieľový objem. 

Tvar blokov, resp. poloha 

jednotlivých lamiel MLC 

sa nastaví v plánovacom 

systéme v režime BEV 

(beam's eye view), čo je 

pohľad na pacienta v sme-

re zväzku. Táto funkcia 

býva štandardnou súčasťou 

moderných plánovacích 

systémov (obr. č. 4). 

Po vypracovaní ožarovacieho plánu – často viace-

rých variant je úlohou radiačného onkológa schváliť plán, 

resp. vybrať spomedzi viacerých ten, ktorý považuje z hľa-

diska homogenity dávky v nádore a rozloženia dávky v kri-

tických orgánoch za optimálny. Posledným krokom je kon-

trola ožarovacích podmienok na simulátore (vrátane polohy 

blokov, resp. lamiel MLC). Po úspešnej kontrole môže pa-

cient absolvovať prvé ožiarenie. 

 

 

OD KONVENČNEJ RÁDIOTERAPIE K PROTÓNOM 
 
Využitie protónov na liečbu onkologických ochorení navrhol po prvý krát Robert R. Wilson už v roku 

1946. Myšlienka sa dočkala praktickej realizácie o niekoľko rokov neskôr, v roku 1954, teda pred viac než pol-

storočím a to v americkom Berkeley. V roku 1957 bola zahájená protónová liečba v Uppsale vo Švédsku 

a postupne sa pridávali ďalšie fyzikálne laboratóriá v Rusku, USA, Japonsku a iných krajinách disponujúce po-

trebným zariadením. Na liečbu sa využívali výlučne horizontálne zväzky protónov nakoľko v tejto dobe ešte ne-

boli vyvinuté gantry. Prvé protónové centrá boli zamerané len na liečbu špecifických typov ochorení. Boli to 

predovšetkým ochorenia hypofýzy, arteriovenózne malformácie, očné melanómy a Parkinsonova choroba. Ná-

dory oka sa ožarujú zväzkom protónov s energiou cca. 70 MeV. Liečebná technika bola vyvinutá v laboratóriách 

v Berkeley a v Harvarde a neskôr prenesená do Európy (PSI, Švajčiarsko). Pokrok v medicíne v oblasti diagnos-

tiky v podobe CT, MRI a PET umožnil presnú lokalizáciu nádorov a plánovanie liečby. Vďaka tomu bola po-

stupne protónová liečba rozšírená na ďalšie lokalizácie nádorových ochorení.  

Napriek relatívne dlhej histórii protónovej terapie sa v súčasnosti celosvetovo počty pacientov liečených 

protónmi pohybujú iba v rádoch niekoľkých desiatok tisíc. Dôvodom bola dlhodobá absencia dedikovaných pro-

tónových centier. Protónová liečba bola desaťročia dostupná iba vo fyzikálnych laboratóriách a až 

v deväťdesiatych rokoch minulého storočia začali vznikať prvé nemocničné protónové centrá. Prvá dekáda no-

vého storočia je charakteristická prudkým rozmachom protónovej terapie. V USA, Západnej Európe, Japonsku 

a ďalších krajinách počet protónových terapeutických centier z roka na rok rastie. V súčasnosti presiahol celo-

svetovo počet pacientov liečených protónovou terapiou 50 000. Protónová terapia prestáva byť doménou labora-

tórií a stáva sa komerčne dostupnou.  

 

 

Obr. č. 3 Pohľad na lamely mno-

holamelového kolimátora – polo-

ha jednotlivých lamiel definuje 

tvar ožarovacieho poľa 

Obr. č. 4 Beam's eye view – ožarovacie pole v oblasti 

spánkovej kosti je vyznačené žltou čiarou, modrá 

vyšrafovaná oblasť je zakrytá tieniacimi blokmi 
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FYZIKÁLNE VLASTNOSTI PROTÓNOV A ICH INTERAKCIA S LÁTKOU 
 
 Protóny sú elektricky nabité častice s jednotkovým kladným nábojom. Z chemického hľadiska sú protó-

ny kladné ióny vodíka, z čoho vyplýva aj spôsob ich získavania. Protóny pri prechode látkou strácajú postupne 

energiu až sa celkom zastavia. Vzdialenosť, ktorú prejdú v látke do úplného zastavenia sa nazýva dolet. Táto ve-

ličina závisí od počiatočnej energie častíc. Závislosť doletu pre protóny vo vode je zobrazená na obr. č. 5. Vidno, 

že s rastúcou energiou protónov rastie ich dolet rýchlejšie než lineárne.  

Na energetických stratách nabitých častíc sa podieľa interakcia s obalovými elektrónmi atómov a molekúl (exci-

tácia, ionizácia), jadrové reakcie a brzdné žiarenie. Najvýznamnejším spomedzi uvedených mechanizmov sú 

zrážky protónov s obalovými elektrónmi. Tieto majú za 

následok kontinuálny pokles energie protónov pozdĺž ich 

dráhy. Energetické straty možno popísať Bethe-

Blochovou formulou, podľa ktorej sú straty na jednotku 

dĺžky dráhy častice úmerné kvadrátu elektrického náboja 

častice (z), atómovému číslu prostredia (Z), hustote ató-

mov (N) a nepriamo úmerné kvadrátu rýchlosti (v): 

 

dE/dx ~ z
2
.Z.N / v

2
  

 
Zo vzťahu vyplýva niekoľko dôležitých skutočností: 

1) ťažšie ióny s väčším nábojom budú mať väčšie 

špecifické straty energie, teda vyššie LET 

2) v hustejšom prostredí budú špecifické straty 

energie vyššie (teda napr. v kostiach budú vyššie 

ako v mäkkom tkanive) 

3) čím sa častica pohybuje pomalšie, tj. čím má 

menšiu energiu, tým sú jej špecifické straty ener-

gie vyššie 

Podstatný vplyv na charakter protónového zväzku majú aj jadrové reakcie. Pri prechode tkaniva 

s hrúbkou 20 cm sa jadrových reakcií zúčastní až štvrtina všetkých protónov. Inelastické jadrové reakcie majú za 

následok zníženie počtu primárnych protónov vo zväzku a vznik sekundárnych častíc (neutrónov, iónov, rádio-

aktívnych jadier). Energetické straty spôsobené brzdným žiarením sú pri energiách typických pre protónovú te-

rapiu zanedbateľné.  

 

VÝHODY PROTÓNOVEJ TERAPIE  
 
 Cieľom rádioterapie je aplikovať na nádor letálnu dávku ionizujúceho žiarenia pri minimálnom poško-

dení zdravých tkanív. Ideálny stav by nastal vtedy, keď by sme nádor ožiarili dostatočne vysokou dávkou 

a dávka mimo nádoru by bola nulová. To je však technicky nemožné. Snahou odborníkov pracujúcich v oblasti 

rádioterapie je čo najviac sa tomuto ideálnemu stavu priblížiť.  

V poslednej dobe nastal pokrok vo zvyšovaní konformnosti konvenčnej rádioterapie zavedením IMRT, 

teda rádioterapie s modulovanou intenzitou. Táto metóda umožňuje znížiť dávku v kritických orgánoch nachá-

dzajúcich sa v tesnom okolí cieľového objemu. Vďaka tomu je možné zvýšiť dávku v nádore a zlepšiť tak šance 

pacienta na vyliečenie. S príchodom IMRT sú však možnosti konvenčnej rádioterapie využívajúcej fotónové 

zväzky prakticky vyčerpané. Ďalší pokrok v rádioterapii je možné dosiahnuť iba prechodom na iný typ ionizujú-

ceho žiarenia. V súčasnosti prebieha výskum na zväzkoch protónov, neutrónov, ťažkých iónov, piónov a iných 

častíc. Každému typu častice zodpovedá iný tzv. hĺbkový dávkový profil, tj. závislosť dávky od hĺbky v tkanive.  

Výhoda protónovej terapie v porovnaní s konvenčnou rádioterapiou vychádza z odlišného spôsobu odo-

vzdávania energie látke. Protóny odovzdávajú najviac energie na konci svojho doletu. Toto maximum je známe 

ako Braggovo maximum (obr. č. 6). Dávka za Braggovým maximom ostro klesá až na nulu. Tým sa protóny vý-

razne líšia od fotónov, pri ktorých dávka klesá exponenciálne. Pri porovnávaní protónov s fotónmi sa preto často 

hovorí, že protóny majú inverzné rozloženie dávky s hĺbkou. Poloha Braggovho maxima závisí od energie pro-

Obr. č. 5 Závislosť doletu protónov vo vode od ich energie  
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tónov. Jej vhodnou voľbou možno preto docieliť, 

aby bola maximálna dávka v nádore. Za nádorom 

bude dávka nulová (v skutočnosti nie presne nulo-

vá, avšak zanedbateľná). Túto výhodu možno na-

plno využiť v prípadoch, keď sa tesne za nádorom 

nachádza kritický orgán. Navyše pri ožarovaní 

protónmi je integrálna dávka v zdravých tkanivách 

2 až 3 krát nižšia ako v prípade fotónov. Tým sa 

znižuje rádiotoxicita liečby a vzniká priestor pre 

eskaláciu dávky v nádore. Už zvýšenie ložiskovej 

dávky o 10 % vedie k zvýšeniu TCP (pravdepo-

dobnosti kontroly tumoru) o 15-20 %. 

Ďalšou prednosťou protónov je, že ide o 

elektricky nabité častice, vďaka čomu je možné 

riadiť ich pohyb magnetickým poľom. Táto vlast-

nosť sa využíva pri skenovaní nádoru úzkym 

zväzkom protónov, o čom bude pojednávané 

v ďalšom texte. Možnosť riadiť pohyb protónov sa taktiež využíva pri ich transporte od urýchľovača do ožarov-

ní. Jeden urýchľovač môže pritom sekvenčne obsluhovať viacero ožarovní.  

V porovnaní s fotónmi sa protóny vyznačujú menším bočným rozptylom a tým aj ostrejším ohraničením 

zväzku. Pri interakcii protónov s látkou dochádza k jadrovým reakciám, pri ktorých sa uvoľňujú neutróny. Po-

diel neutrónov na celkovej dávke je však zanedbateľný. Produktom jadrových reakcií vyvolaných protónmi sú aj 

krátkožijúce rádionuklidy v tele pacienta. Tie je možné využiť na overenie toho, či je dávka aplikovaná presne 

na nádor a to s pomocou PET tomografu. Rádionuklidy nepredstavujú pre pacienta žiadne riziko.  

Najlepšie je možné presvedčiť sa o výhodách protónovej terapie porovnaním konkrétnych ožarovacích 

plánov. Na obr. č. 7 je v ľavej časti zobrazený IMRT plán s použitím 9 fotónových polí a v pravej časti plán pro-

tónovej terapie so 4 poliami. Cieľový objem je vyznačený žltou kontúrou a kritické orgány červenou. V oboch 

prípadoch je najvyššia dávka aplikovaná s vysokou presnosťou na cieľový objem, avšak v prípade protónovej te-

rapie je integrálna dávka mimo objemu výrazne nižšia ako v prípade IMRT. 

 

 

Obr. č. 6 Tvar Braggovho maxima pre protóny 

Obr. č. 7 Porovnanie IMRT a protónovej terapie. Nádor sa nachádza v blízkosti spodiny lebečnej. Cieľový objem (tumor + 

lymfatické uzliny) je vyznačený žltou kontúrou, kritické orgány (slinné žľazy, mozgový kmeň) červenou kontúrou. Vľavo 

IMRT plán s použitím 9 fotónových polí. Vpravo plán pre protónovú terapiu so 4 poliami.  



X. BANSKOŠTIVNICKÉ DNI 8. – 10. 2008 – ZBORNÍK REFERÁTOV 

133 

URÝCHĽOVAČE PRE PROTÓNOVÚ TERAPIU 
 
Na prípravu terapeutického protónového zväzku je potrebný predovšetkým vhodný urýchľovač. Základ-

né požiadavky kladené na takéto urýchľovače sú nasledovné: 

 

1) Energia protónov nastaviteľná v rozsahu 70 – 230 MeV. Tento interval energií umožňuje ožarovanie ná-

dorov lokalizovaných v ľubovoľnej časti tela. Pokiaľ je však urýchľovač určený len pre špecifické typy 

nádorov, napr. nádory oka, stačí ak je dolet protónov taký, aby pokryl daný typ nádorov (v prípade ná-

dorov oka postačuje energia asi 70 MeV). Ak je urýchľovač schopný dosiahnuť energie až okolo 300 

MeV, je možné zaviesť aj protónovú tomografiu.  

2) Prúd protónov rádovo niekoľko desiatok, resp. stoviek nA. Táto podmienka sa odvíja od požiadavky, aby 

doba ožarovania počas jednej frakcie bola na úrovni niekoľko minút. Príliš dlhé ožarovacie doby sú nepo-

hodlné pre pacientov a príliš krátke ožarovacie doby neposkytujú obsluhujúcemu personálu dostatok času, 

aby reagovali v prípade, že došlo k nejakému omylu.  

3) Vysoká spoľahlivosť, jednoduchá obsluha a dostupnosť. Medicínsky urýchľovač by nemal byť náročný na 

údržbu. Urýchľovač zvyčajne obsluhujú osoby bez detailných znalostí o funkcii jednotlivých komponen-

tov, z ktorých je zložený. Preto by jeho obsluha mala byť čo najjednoduchšia.   

V princípe je možné pre protónovú terapiu použiť buď cyklotrón alebo synchrotrón. Lineárne 

urýchľovače protónov sú totiž príliš rozmerné a drahé a preto sa na medicínske účely prakticky nevyu-

žívajú.  

Výhodou cyklotrónu je predovšetkým jeho kompaktnosť. V dôsledku prítomnosti masívneho 

elektromagnetu majú však cyklotróny vysokú hmotnosť – rádovo niekoľko stoviek ton. Jadro cyklotró-

nu tvorí cylindrická vákuová komora umiestnená v sektorovom magnetickom poli orientovanom 

v smere osi komory (čo je zvyčajne vertikálny smer). Pole je vytvárané dvoma pólovými nástavcami 

umiestnenými nad a pod komorou. Urýchľované častice (protóny) sa pohybujú po špirálovej dráhe od 

stredu komory smerom k jej okrajom. Cyklotrón môže byť buď izochrónny alebo synchrocyklotrón. 

Navyše môže byť cyklotrón vybavený supravodivým magnetom, vďaka čomu sú takéto cyklotróny 

menšie a ľahšie. Izochrónny cyklotrón kompenzuje relativistický nárast hmotnosti urýchľovaných pro-

tónov postupným zväčšovaním indukcie magnetického poľa od stredu k okrajom. Frekvencia urýchľu-

júceho elektrického poľa zostáva konštantná, vďaka čomu pracuje izochrónny cyklotrón 

v kontinuálnom režime. Synchrocyklotrón má naopak konštantné magnetické pole a premenlivú frek-

venciu elektrického poľa. Pracuje teda v impulznom režime. Nevýhodou cyklotrónu je fixná energia 

extrahovaných protónov (rovná maximálnej energii pre daný urýchľovač), čo si vyžaduje použitie ab-

sorbátora s premenlivou hrúbkou na zníženie energie protónov na požadovanú úroveň. V prípade pou-

žitia skenovacej techniky je rýchlosť skenovania limitovaná rýchlosťou mechanického pohybu absor-

bátora. Prítomnosť absorbátora vedie navyše k neželanej aktivácii materiálu.  

Synchrotrón má toroidálny tvar a magnetické pole je prítomné iba v samotnom prstenci. Typic-

ký priemer medicínskych protónových synchrotrónov je 6 – 8 m. Synchrotrón pozostáva z injektora (čo 

je obvykle malý lineárny urýchľovač), sústavy magnetických dipólov a kvadrupólov, VF systému 

a systému zabezpečujúceho vyvedenie zväzku. Magnetické dipóly slúžia na zakrivenie dráhy protónov 

a kvadrupóly na ich fokusáciu. Medzi dvoma dipólmi postupuje zväzok priamočiaro. Na rozdiel od 

cyklotrónu sa častice v synchrotróne nepohybujú po špirále, ale po približne kruhovej dráhe 

s konštantným polomerom. Indukcia magnetického poľa v prstenci rastie úmerne s hybnosťou urých-

ľovaných častíc. Z toho vyplýva aj impulzný charakter činnosti synchrotrónu. Pri použití skenovacej 

techniky sa využíva pomalá extrakcia zväzku, ktorá rieši problémy spojené s impulznou prácou syn-

chrotrónu. Pri pomalej extrakcii sa pri každom obehu vyvedie len malá časť zväzku, v dôsledku čoho 

sa zväzok stáva kvázi kontinuálnym. Typická doba pomalej extrakcie je na úrovni desatín sekundy, čo 

je rádovo milión krát viac ako je doba potrebná na jeden obeh. Dôležitou prednosťou synchrotrónu je 

jeho schopnosť meniť počas ožarovania energiu protónov podľa potreby. Táto schopnosť sa využíva 

hlavne pri používaní skenovacej techniky.  
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TRANSPORT PROTÓNOV Z URÝCHĽOVAČA K PACIENTOVI 
 

Lineárne urýchľovače používané v kon-

venčnej rádioterapii sú umiestnené priamo 

v ožarovni. Každá ožarovňa má pritom svoj vlast-

ný urýchľovač. V prípade protónovej terapie sa 

používa jeden centrálny urýchľovač umiestnený 

mimo ožarovní, ktorý sekvenčne obsluhuje jed-

notlivé ožarovne. Transport zväzku od urýchľova-

ča do ožarovní zabezpečuje transportný kanál. 

Zväzok môže byť buď fixný – horizontálny, alebo 

môže vychádzať z gantry. Veľké protónové centrá 

vo svete disponujú obvykle jedným až tromi gan-

try. Tieto zariadenia umožňujú podobne ako 

v prípade konvenčnej rádioterapie ožarovanie ná-

doru z rôznych smerov bez toho, aby sa pohybo-

valo pacientom. Protónové gantry sú však 

v porovnaní s elektrónovými omnoho väčšie a 

ťažšie. Ich polomer rotácie môže byť až 5 m, za-

tiaľ čo pre konvenčnú rádioterapiu je typický po-

lomer rotácie gantry 1 m. Hmotnosť protónového gantry je cca. 100 t a jeho cena je porovnateľná s cenou sa-

motného urýchľovača. Na obr. č. 8 je protónové gantry s neobvykle malým polomerom rotácie – iba 2 m 

v švajčiarskom PSI. Vidno iba časť gantry, zvyšok je ukrytý za panelom. Lacnejšou alternatívou ku gantry je 

fixný horizontálny zväzok v kombinácii s otočným kreslom.  

 
METÓDY MODIFIKÁCIE PROTÓNOVÉHO ZVÄZKU 
 

Zväzok protónov vychádzajúci z urýchľovača je obvykle veľmi úzky a prakticky monoenerge-

tický. Takýto zväzok nie je možné priamo použiť na terapiu. Existujú dve základné metódy modifiká-

cie protónového zväzku – aktívna (skenovacia) a pasívna (rozptylová). 

Pri použití rozptylovej techniky 

musí zväzok najprv prejsť modulátorom 

doletu (obr. č. 9), ktorý natiahne Braggo-

vo maximum tak, aby pokrylo celý nádor. 

Takto roztiahnuté Braggovo maximum sa 

v anglickej literatúre označuje skratkou 

SOBP (Spread-Out Bragg peak). Na obr. 

č. 10 je zobrazené roztiahnuté Braggovo 

maximum, ktoré vzniklo superpozíciou 

protónových impulzov s rôznym doletom 

a rôznou váhou. Tieto parametre boli vy-

braté s cieľom dosiahnuť homogénne roz-

loženie dávky v ložisku. Modulátor doletu 

sa v praxi realizuje tak, že sa zväzku do 

cesty postaví materiál s premenlivou 

hrúbkou. Ak cez tento materiál preletí 

zväzok, bude obsahovať častice s rôznou energiou a teda aj doletom. Na roztiahnutie zväzku 

v laterálnom smere sa používajú rozptyľovacie fólie vyrobené z materiálu s vysokým atómovým číslom 

(napr. olovo), v ktorých dochádza k viacnásobným coulombovským rozptylom. Ak sa použije iba jedna 

fólia, profil zväzku za fóliou bude gaussovský. Pridanie druhej fólie zabezpečí kvázi uniformnú fluen-

Obr. č. 8 Protónové gantry v Paul Scherrer Institut vo Švajčiarsku 

Obr. č. 9 Princíp rozptylovej techniky 
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ciu častíc. Nakoniec prejde 

zväzok cez kolimátor 

a bolus, ktoré prispôsobia 

zväzok tvaru nádoru. Bolus 

a modulátor doletu musia 

byť vyrobené pre každého 

pacienta zvlášť, čo je ná-

ročné na čas.  
Táto tradičná a široko 

používaná technika má však 

určité nedostatky: 

 Časová náročnosť spojená 

s výrobou bolusov a koli-

mátorov 

 Energetické straty 10 – 20 

MeV v rozptyľovacích fó-

liách  

 Emisia sekundárnych neu-

trónov v rozptyľovacích 

fóliách 

 Nie je možné použiť túto techniku pre protónovú terapiu s modulovanou intenzitou  

 

Nedostatky rozptylovej techniky rozoberané v predošlej podkapitole vedú stále viac 

k preferovaniu aktívnej metódy modifikácie zväzku. Keďže protóny sú elektricky nabité častice, je 

možné usmerňovať ich pohyb magnetickým poľom. Na vychyľovanie zväzku protónov je potrebná sús-

tava dvoch navzájom ortogonálnych magnetov. Ak cieľový objem rozdelíme na menšie časti – bunky 

(v počte rádovo 10
3
 – 10

4
), môžeme nádor ožarovať postupne bunku po bunke úzkym zväzkom (s 

priemerom niekoľko mm) fokusovaným 

na aktuálnu bunku. Fokusácia v smere 

zväzku sa dosiahne moduláciou energie 

protónov. Najprv sa ožiaria bunky 

v rovine nachádzajúcej sa v najväčšej 

hĺbke. Potom sa energia protónov zníži 

o určitú hodnotu a ožiari sa postupne 

ďalšia rovina. Takto sa pokračuje až do-

vtedy, kým nie je ožiarený celý nádor. 

Princíp skenovacej techniky je zobrazený 

na obr. č. 11. 

Intenzita žiarenia v každej bunke 

môže byť zvolená nezávisle. Ide 

o obdobu IMRT v klasickej rádioterapii, 

ale s tým rozdielom, že v prípade protó-

nov prebieha skenovanie trojrozmerne (aj 

v „hĺbkovom“ smere). Z toho dôvodu 

niektorí autori navrhujú pomenovanie 

RIMPT (Range-Intensity Modulated Pro-

ton Therapy) na zdôraznenie 3D charak-

teru protónovej terapie.  

 

 

Obr. č. 10 Roztiahnuté Braggovo maximum ako výsledok superpozície protónových im-

pulzov s rôznym doletom a rôznou váhou. Parametre jednotlivých impulzov boli zvolené 

tak, aby výsledná dávková distribúcia bola v ložisku homogénna. 

Obr. č. 11 Princíp skenovacej techniky. Úzky zväzok skenuje postupne 

jednotlivé vrstvy tak, že prechádza od najhlbšie uloženej vrstvy smerom 

k povrchu. Po každej dokončenej vrstve sa energia zväzku zníži. 
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PROTÓNOVÝ TERAPEUTICKÝ KOMPLEX CYKLOTRÓNOVÉHO CENTRA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
Protónová terapia predstavuje moderný a vysoko efektívny nástroj v boji proti nádorovým ochoreniam. 

Dokazuje to stále rastúci záujem o túto liečebnú modalitu a pribúdajúci počet protónových centier po celom sve-

te. Liečba protónmi sa v ostatnom čase presunula z fyzikálnych laboratórií do nemocníc a stala sa aj komerčne 

dostupnou. Po zavedení IMRT je to ďalší veľký krok vpred vo vývoji rádioterapie.  

V súčasnosti sú v SR vytvorené podmienky umožňujúce v relatívne krátkej dobe 2-3 rokov vybudovať 

a uviesť do klinickej praxe protónový terapeutický komplex pre hĺbkovú protónovú terapiu onkologických 

ochorení. Slovensko sa môže stať prvou spomedzi nových členských krajín Európskej Únie, ktorá bude vlastniť 

a prevádzkovať túto špičkovú technológiu.  

 

Cyklotrónové centrum Slovenskej republiky 
Cieľom projektu Cyklotrónového centra Slovenskej republiky je zachytiť súčasné svetové prí-

stupy a trendy v oblasti zvyšovania kvality života a zdravia obyvateľstva prostredníctvom progresívnej 

technológie – urýchľovača produkujúceho zväzky nabitých častíc vysokých energií. Viaceré organizá-

cie z oblastí spadajúcich do pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva hospodárstva SR, 

Ministerstva obrany SR, Ministerstva školstva SR, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva 

výstavby a regionálneho rozvoja SR, Úradu pre jadrový dozor SR, Slovenskej akadémie vied a Úradu 

pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR spojili svoje úsilie pri realizácii tohoto cieľa.  

 Činnosť Cyklotrónového centra Slovenskej republiky sa v oblasti zdravotníctva považuje za 

prioritnú. Je zameraná najmä na vytvorenie nových podmienok pre nukleárnu medicínu a rádioterapiu, 

zabezpečujúcich včasnú diagnostiku nádorových, mozgových a srdcových ochorení a umožňujúcich 

vytvorenie principiálne nových možností onkologickej liečby.  

 
Existujúce pracoviská Cyklotrónového centra SR  

V rámci projektu Cyklotrónového centra SR, ktorý má multidisciplinárny charakter s dosahom 

v zdravotníctve, priemysle, vzdelávaní a ďalších oblastiach, boli už ukončené viaceré dôležité etapy. 

Ďalšie zariadenia so širokým využitím v zdravotníctve sú v štádiu prípravy a plánovania. Súčasťou 

CCSR sú: 

1) Pracovisko pozitrónovej emisnej tomografie pri Klinike nukleárnej medicíny Onkologického 

ústavu sv. Alžbety a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

2) Pracovisko nukleárnej medicíny pri Internej klinike Ústrednej vojenskej nemocnice 

v Ružomberku 

3) Pracovisko mikro-PET pri Ústave experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie vied 

v Bratislave 

4) PET centrum Bratislava 

Uvedené pracoviská vybudované so všetkými podmienkami rádiochémie, rádiofarmácie 

a rádiohygieny sú už zaradené do siete zdravotníckych zariadení. Umožňujú nielen včasnú diagnostiku 

nádorových, mozgových a srdcových ochorení modernými metódami pozitrónovej emisnej tomografie, 

ale najmä vlastnú produkciu krátkožijúcich rádionuklidov a PET-rádiofarmák pre potreby nukleárnej 

medicíny na Slovensku a v blízkom zahraničí. Je zabezpečený aj ich výskum.  

  

Ďalší vývoj Cyklotrónového centra SR 
 Súčasná etapa budovania Cyklotrónového centra SR je v oblasti zdravotníctva zameraná na vy-

tvorenie nových možností pre onkologickú liečbu. Cyklotrónové centrum Slovenskej republiky umož-

ňuje zavedenie nových progresívnych spôsobov liečby nádorov ako sú protónová terapia, záchytová 

neutrónová terapia a terapia rýchlymi neutrónmi. 
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 Bázové zariadenie Cyklotrónového centra 

Slovenskej republiky – cyklotrón DC-72 (obr. č. 

12), ktorého hlavné technické parametre sú nasta-

vené tak, že umožňujú zavedenie všetkých vyššie 

uvedených progresívnych metód liečby, bol už 

skonštruovaný v Spojenom ústave jadrových vý-

skumov v Dubne v Ruskej federácii a v blízkej 

dobe bude prevezený a inštalovaný na Slovensku.  

 Prioritne bude uvedená do prevádzky pro-

tónová terapia. Slovenská republika sa tým zaradí 

medzi vyspelé krajiny sveta, v ktorých sa už pro-

tónová terapia vykonáva. Navyše má Slovensko 

šancu stať sa lídrom v tejto oblasti v regióne 

strednej a východnej Európy. Energia protónov 

urýchľovaných v cyklotróne DC-72 však postaču-

je iba na uskutočňovanie protónovej liečby po-

vrchových nádorov do hĺbky asi 3 cm. Z tohoto 

dôvodu sa v Cyklotrónovom centre SR bude po-

skytovať iba protónová liečba oka.  

 

 
PROTÓNOVÝ TERAPEUTICKÝ KOMPLEX FYZIKÁLNO-TECHNICKÉHO CENTRA 
ÚSTAVU FYZIKY P. N. LEBEDEVA RUSKEJ AKADÉMIE VIED 

 
Výstavba protónového terapeutického komplexu a jeho uvedenie do prevádzky by umožnilo rozšíriť 

možnosti protónovej liečby na akúkoľvek časť ľudského tela. Komplex by sa mal stať súčasťou vojenskej ne-

mocnice v Ružomberku, pričom je plánovaná výstavba novej budovy, v ktorej bude umiestnený.  

Protónové terapeutické centrá budované vo vyspelých krajinách sú finančne náročné a vyžadujú značné 

priestory, čo súvisí s umiestnením rozmer-

ných gantry. Ich cena sa pohybuje okolo 2 

– 3 miliárd Sk. Omnoho lacnejšou, no pl-

nohodnotnou alternatívou je protónový te-

rapeutický komplex na báze protónového 

synchrotrónu vyvinutý vo Fyzikálno-

technickom centre Ústavu fyziky P. N. 

Lebedeva Ruskej akadémie vied (obr. č. 

13, 14). Ide o kompaktný synchrotrón 

s priemerom iba necelých 5 m vyvinutý 

špeciálne pre medicínske účely. Systém je 

navrhnutý tak, že umožňuje aplikovať 

skenovaciu techniku a teda využívať vý-

hody vysoko konformnej protónovej tera-

pie s modulovanou intenzitou. Parametre 

navrhovaného synchrotrónu sú nasledov-

né: 

Energia protónov 70 – 250 

MeV ± 0,15 % s možnosťou meniť 

energiu počas ožarovania (energiu je 

možné zvýšiť až na 330 MeV v prípa-

de zavedenia protónovej tomografie) 

Obr. č. 12 Cyklotrón DC-72 s maximálnou energiou protó-

nov 72 MeV vyvinutý v Dubne pre Cyklotrónové Centrum 

Slovenskej republiky. Cyklotrón sa bude okrem iného využí-

vať aj na protónovú terapiu oka 

Obr. č. 13 Pohľad na medicínsky protónový synchrotrón určený pre Slo-

venskú republiku, Protvino, Ruská Federácia 
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 Doba urýchlenia protónov na 

energiu 250 MeV – 1 s 

 Pomalé vyvádzanie zväzku kon-

trolované počítačom. Doba vyvá-

dzania – 0,1-10 s 

 Efektívnosť extrakcie zväzku – 

cca. 90 % 

 Rozmer sfokusovaného zväzku – 

2-20 mm 

 Typické trvanie jednej frakcie – 1-

5 minút  

 Príkon maximálny 100 kW, prie-

merný 50 kW 

 Celková hmotnosť – 15 t 

 

Priestorové nároky: 

 Priestor s radiačnou ochranou – 8 x 13 m
2
 (spolu s miestnosťou pre ožarovanie pacienta) 

 Riadiaca miestnosť – 20 m
2
 

 Miestnosť pre umiestnenie systémov chladenia a zdrojov napájania – 30 m
2
  

 

Synchrotrón je vybavený zariadením na skenovanie zväzku s frekvenciou do 200 Hz vo verti-

kálnom smere a do 1 Hz v horizontálnom smere. Pacient môže byť ožarovaný v polohe stojacej, v sede 

a ležmo. Polohovací systém umožňuje pohyb pacienta vo vertikálnom smere a rotáciu okolo vertikálnej 

osi. Pri polohe pacienta ležmo je možný iba vertikálny pohyb.  

 

Ďalšie súčasti navrhovaného komplexu 
 

K zariadeniu ďalej patrí: 

 konzola operátora s kontrolou uskutočňovanou pomocou počítača a vizuálne na monitore.  

 CT s priestorovým rozlíšením 1-2 mm umožňujúci vertikálne nastavenie pacienta. 3D obraz 

z CT môže byť použitý aj pri plánovaní liečby. 

 RTG trubica s nízkou intenzitou žiarenia. Obraz sa zobrazuje na monitore počítača 

a automaticky sa porovnáva s tomografickým zobrazením uchovávaným v databáze. Ak sa ob-

razy významnejšie líšia, je upozornený operátor a ožarovanie nemôže pokračovať bez autorizo-

vaného príkazu. 

 Prístroje na monitorovanie parametrov protónového zväzku – energie, intenzity, polohy, apli-

kovanej dávke žiarenia,... Ak sa zaregistruje odchýlka týchto parametrov od plánu prekračujúca 

toleranciu, dôjde k prerušeniu ožarovania. Údaje z ožarovania sa automaticky zaznamenajú, čo 

umožní obnovenie ožarovania. 

 Zariadenia na kalibráciu a kontrolu umožňujúce s pomocou fantómu správne nastaviť kalibráciu 

energie, systém na formovanie dávkového poľa a pod. 

 Súbor náhradných dielov 

 Monitorovacia služba cez internet. Pracovníci Ústavu sa budú pravidelne pripájať na kontrolnú 

databázu Protónového terapeutického komplexu, ktorá obsahuje špecifické údaje o aktuálnom 

stave zariadenia.  

Protónový terapeutický komplex sa dodáva s 3 ročnou plnou garanciou. Počas tohto obdobia 

všetky nevyhnutné opravy realizuje Ústav na svoje náklady. Projektovaná životnosť komplexu je naj-

menej 25 rokov.  

Obr. č. 14 Plán umiestnenia synchrotrónu a radiačnej ochrany 
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ZÁVER 
 
Projekt zriadenia protónovej terapie v ÚVN SNP Ružomberok predstavuje rozvoj technológií plánova-

ných pre tento účel v Cyklotrónovom centre SR. Problematikou daného projektu sa dnes zaoberajú 3 rezorty 

vlády SR (MO SR, MZ SR, MH SR). Gestorom projektu je MH SR a užívateľom bude ÚVN SNP Ružomberok  

(MO SR). Sú vytvorené podmienky, ktoré umožňujú 

do konca roka 2010 vybudovať a uviesť do klinickej 

praxe  Protónový terapeutický komplex pre hĺbkovú 

protónovú terapiu onkologických ochorení. Sloven-

sko sa tak môže stať prvou z nových členských krajín 

Európskej Únie, ktorá bude vlastniť a prevádzkovať 

túto špičkovú technológiu. 

Cieľom projektu “Protónový terapeutický 

komplex Cyklotrónového centra SR v Ústrednej vo-

jenskej nemocnici, Ružomberok” je  zvýšiť úspeš-

nosť a efektívnosť liečby onkologických pacientov 

novou rádioterapeutickou  metódou RIMPT, znížiť 

nežiaduce účinky doteraz používaných metód a zlep-

šiť kvalitu života pacientov s onkologickým ochore-

ním. Súčasne na podporu tohto cieľa využiť výsledky 

spoločného slovensko-ruského, výskumno-

referenčného pracoviska pre rozšírenie novej terapeu-

tickej  metódy ako na Slovensku tak i v ďalších kraji-

nách v EU. 
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