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Protónová terapia umožňuje lepšiu kontrolu terapeutickej dávky žiarenia ktorej je 
vystavený pacient. Ožarovaním nádoru protónmi je možné zničiť viacej nádorových buniek a 
zároveň minimalizovať poškodenie zdravého tkaniva. Konvenčná liečba fotónmi (elektrónmi) 
si vyžaduje aplikáciu dávky do nádoru asi 60-70 Gy, v priemere počas  asi 30-tich  frakcií 
rozložených do 6-tich týždňov. Liečba prostredníctvom protónovej terapie si bežne vyžaduje 
menej než 20 frakcií ožarovania, pričom zároveň umožňuje aplikáciu vyšších dávok do 
objemu nádoru než je tomu v prípade klasickej fotónovej liečby. Treba poznamenať, že liečba 
vyššími dávkami je efektívnejšia, nakoľko i neveľké zvýšenie dávky aplikovanej do objemu 
nádoru vedie ku značnému zvýšeniu pravdepodobnosti lokálnej kontroly nádoru. Napríklad, 
prechod pri liečbe zo 60 Gy na 66 Gy (zvýšenie o 10 %), zvýši pravdepodobnosť  lokálnej 
kontroly nádoru z 50 na 60 % (t.j. o 20%), čo nie je málo. Tento fakt, ktorý je nezávislý od 
spôsobu uskutočňovania liečby predstavuje silný argument v prospech protónovej terapie. 
Protóny a fotóny (respektíve elektróny) majú približne rovnaký biologický účinok na 
ožarované bunky. Lepšie priestorové rozloženie dávky preto  nutne povedie, alebo ku 
zníženiu pobočných efektov alebo ku zvýšeniu pravdepodobnosti kontroly nádoru. 

Obzvlášť dobré výsledky boli dosiahnuté pri protónovej liečbe melanómu oka. 
Napríklad výsledok efektívnosti liečby melanómu oka u 2069 pacientov v MGH 
Massachusets v Spojených štátoch amerických (lokálna kontrola po 15 rokoch) bolo na úrovni 
95 % /1/ . Egger et al. /2/ , publikovali výsledky protónovej liečby melanómu oka 2435 
pacientov v Paul Scherrer Institut-e, Švajčiarsko. Efektívnosť lokálnej kontroly (po 10 
rokoch) v tomto prípade dosiahla úroveň 94,8 %.    

Pred piatimi rokmi/3/ bolo vo svete cca. 22 centier kde mohli uskutočňovať protónovú 
terapiu a približne 37 000 pacientov absolvovalo túto liečbu. Podľa súčasnej štatistiky 
opublikovanej v práci /4/ (k termínu 14. máj 2011) absolvovalo protónovú terapiu 73 804 
pacientov, t.j. ich počet sa prakticky zdvojnásobil.  V roku 2011sa vo svete prevádzkuje už 37 
centier pre protónovú (iónovú) terapiu a ďalších 24 sa plánuje vybudovať v najbližších 3 
rokoch, obr. 1.  

 
Obr. 1. Počet protónových (iónových) centier vo svete. Počet prevádzkovaných centier  
            a centier, ktoré boli vo výstavbe  pred 5 rokmi /3/ je doplnený o súčasnú štatistiku/4/. 
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V súčasnej dobe viacero komerčných firiem (IBA, Hitashi, Mitsubishi, Optivus, 
ACCEL, PROTOM, PROTOM International a ďalšie) ponúka na trhu rozličné varianty 
protónových terapeutických komplexov formou dodávky „na kľúč“. Uvedené skutočnosti iba 
potvrdzujú tvrdenia, že vo svete nastáva boom protónovej terapie.     
  
Ktorí pacienti profitujú z protónovej terapie  
 

Skupina Švédskych onkológov a klinických fyzikov odhadla počet pacientov vo 
Švédsku, ktorí sú potenciálne vhodní pre protónovú terapiu/5/. Odhady sú založené na 
štatistike incidencie zhubných nádorov vo Švédsku, počtoch pacientov potenciálne vhodných 
pre rádioterapiu, vedecky podložených argumentoch z klinickej praxe a  na modelových 
štúdiách plánovaných dávok a znalostiach odozvy na dávku žiarenia rozličných nádorov 
a zdravého tkaniva. Autori ukázali, že protónová terapia poskytuje nové možnosti s profitom 
pre pacienta pri liečbe mnohých druhov nádorov v nasledovných konkrétnych prípadoch: 
 

Druh zhubného nádoru    Počet pacientov vo Švédsku za rok 
 
rakovina pľúc        350  
rakovina prsníka       300 
rakovina prostaty        300  
rakovina tráviaceho ústrojenstva     345 
malígny sarkóm         40 
malígny lymfóm         20 
paliatívna liečba       100 
opätovné ožiarenia       150 
 
Celkový počet onkologických pacientov vo Švédsku  
potenciálne vhodných pre protónovú liečbu za 1 rok bol  1675 
 

Pri celkovom počte obyvateľstva vo Švédsku rovnom cca. 8,95 mil. (2003) to 
predstavuje 18,69 pacienta na každých 100 tisíc obyvateľov. Pri strednom stave obyvateľstva 
na Slovensku 5,4 mil.,  odhadovaný počet onkologických pacientov, ktorí môžu profitovať z 
protónovej liečby v Slovenskej republike bude niečo vyše 1000. 

 
Všeobecne sa udáva, že z protónovej terapie môže profitovať asi (5-10) % z celkového 

počtu onkologických pacientov. 
 

Protónová terapie vo svete 
 
Napriek nesporným výhodám protónovej terapie je vo svete celkový počet centier 

vybavených  protónovými urýchľovačmi (kde možno uskutočňovať liečbu onkologických 
ochorení priamym ožarovaním nádorov zväzkami urýchlených protónov), v porovnaní 
s počtom lineárnych elektrónových urýchľovačov určených pre klasickú rádioterapiu (8000 – 
9000) veľmi malý. Je tomu tak v dôsledku veľmi vysokých počiatočných investícií 
potrebných na vybudovanie jedného protónového terapeutického centra (predstavujú často 
viacej než 100 mil. USD) a tiež aj prevádzkových nákladov.   

Protónová terapia sa však považuje za mimoriadne perspektívnu modalitu liečby 
nádorov a preto mnohé krajiny sveta sa snažia, bez ohľadu na vysoké investičné a 
prevádzkové náklady vybudovať si vlastné protónové centrum (respektíve ďalšie protónové 
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centrám ak nejaké už prevádzkujú). Príkladom môže slúžiť Japonsko, USA, ale tiež aj krajiny 
EÚ.   

Japonsko už viacero rokov realizuje Národný program /6/ ktorého cieľom je vybavenie 
hlavných a tiež aj prefektúrnych nemocníc  zariadeniami pre uskutočňovanie protónovej 
(iónovej) terapie. Výsledkom tohto programu dnes je, že Japonsko prevádzkuje v súčasnosti 
už 8 centier (5 protónových a 3 iónové) časticovej terapie. Celkove sa v Japonsku plánuje 
vybudovať 22 centier (z nich 5 má byť iónových). 

V USA je v súčasnosti v prevádzke 9 protónových komplexov, pričom v najbližších 3 
rokoch sa ich počet viacej než zdvojnásobí nakoľko vo výstavbe je ďalších 14. Odhaduje sa, 
že v USA sa vybuduje ešte ďalších 30-40 nových protónových komplexov. Podrobnejšia 
informácia o prevádzkovaných a budovaných protónových centrách v USA je uvedená nižšie. 
 
Protónové terapeutické centrá v USA, ktoré sú v súčasnej dobe v prevádzke: 
 

1. Janes M. Slater, M.D., Proton Treatment and Research Center at Loma Linda 
University Medical Center, California, synchrotrón; 

2. Francis H. Burr Proton Therapy Center at Masachusetts General Hospital Cancer 
Center, Massachusetts, Boston; 

3. M.D. Anderson Proton Therapy Center in Houston, Texas, celková zastavaná plocha 
8742 m2, 125 mil. USD, synchrotrón; 

4. Midwest Proton Therapy Institute (Indiana University Health Proton Therapy Center), 
Bloomington, Indiana; 

5. University of Florida Proton Therapy Institute in Jacksonville, Florida, zastavaná 
plocha 8742 m2, 125 mil. USD; 

6. University of Pensylvania Medical Center, Pensylvania (Robert’s Proton Therapy 
Center), 6975 m2, 140 mil. USD; 

7. Hampton University Proton Therapy Institute (HUPTI), Virginia, 225 mil. USD 
(najväčšie protónové centrum na svete, zahájilo prevádzku 28.10.12010, 2000 
pacientov/rok); 

8. Northern Illinois University Proton Treatment and Research Center (DuPage National 
Technology Park in West Chicago), Chicago, Illinois, 140 mil. USD, prevádzka bola 
zahájená 19. októbra 2010, ProCure; 

9. INTEGRIS Health, Oklahoma City, Oklahoma, ProCure; 
 

Protónové terapeutické centra, ktoré sú v súčasnosti  USA vo výstavbe 
 

1. Barnes-Jewish Hospital and Washington University School of Medicine in St. Louis, 
MO National Cancer Institute (NCI) Comprehensive Cancer Center, Monarch-250 
Still River, supravodivý synchrocyklotrón, kompaktné protónové terapeutické 
zariadenie približne tretinových rozmerov v porovnaní so súčasnými systémami, 20 
mil. USD, 250 pacientov/rok, v januári 2011 bolo centrum vo finálnom štádiu 
výstavby;  

2. East Tennessee Healthcare Center (ETHC), Knoxville, Tennessee, zahájenie činnosti 
plánované v roku 2013; 

3. ProCure Proton Therapy Center, Somerset, New Jersey, 160 mil. USD, 5580 m2, 
zahájenie činnosti plánované v roku 2012; 

4. McLaren Health Proton Therapy Center, Michigan, Flint and Texas, 65 mil. USD, dve 
podlažia, 2793 m2, ProTom Radiance 330, tri ožarovne, prvý pacient sa plánuje 
v decembri 2012 (MacLaren pôvodne plánoval vybudovať centrum v hodnote  168 
mil. USD);  
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5. Scripps Health Proton Therapy Threatment Center in Mira Mesa, along Summer Ridge 
Road, California, 185 mil. USD (90 mil. USD je cena iba samotných technológií), 
9486 m2, otvorenie sa plánuje na jar 2013;  

6. ProCure, Beamont Proton Therapy Center, Royal Oak campus, Michigan, 2325 m2, 74 
mil. USD, zahájenie činnosti centra je plánované vo februári 2014, cyclotrón, dve 
ožarovne, 1200 pacientov/rok (Beamont pôvodne plánoval vybudovať centrum 
v hodnote 159 mil. USD); 

7. Proton Therapy Center, North Texas (Local Healthcar Organizations); 
8. Proton Therapy Center, Ohio Hospital, University Hospital Seidmen Cancer Center in 

Cleveland; 
9. Mayo Clinic Hitashi Proton Beam Therapy System: a) Rochester, Minnesota; b) 

Phoenix, Arizona; 
10. The Georgia Proton Treatment Center (Georgia’s first proton therapy facility); 
11. Seattle Cancer Care Alliance & Procure treatment Centers Inc., North Seatle, 

Northwest Hospital & Medical Center, prvý pacient je plánovaný v r. 2013; 
12. Metro New York Proton Therapy Center, 160 mil. USD, 5580 m2 (plánuje sa vytvoriť 

100 trvalých pracovných miest pre 100 špecialistov); 
13. Miami Township Cancer Treatment Center, 170 mil. USD, prvý pacient plánovaný v 

r. 2013; 
14. Kettering Medical Center, Proton Therapy Center, 80 mil. USD, zahájenie činnosti 

(prvý pacient) je plánované v r. 2013. 
 

V krajinách EÚ je v súčasnosti prevádzke 9 protónových a 1 iónové centrum, ďalších 
7 protónových (iónových) centier sa buduje (v Českej republike, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, 
Slovensku, Švédsku a v Taliansku).  

Na Slovensku budujeme Protónový terapeutický komplex Cyklotrónového centra SR 
v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku. Komplex bude vybavený principiálne novou 
technológiou pre uskutočňovanie protónovej liečby. Táto vysoko-sofistikovaná technológia je 
vo svete zatiaľ málo známa. Bola vyvinutá vo Fyzikálno-technickom centre FIAN v Ruskej 
federácii za účelom zabezpečenia širokej dostupnosti protónovej liečby v RF ale i vo svete. 
Predpokladá sa, že táto nová technológia, vzhľadom na relatívne veľmi nízke investičné 
a prevádzkové náklady umožní širokú dostupnosť protónovej liečby obyvateľstvu nielen vo 
vyspelých a bohatých krajinách ale i v malých krajinách, ktoré takúto drahú technológiu 
zatiaľ nemajú. Slovensko je popri RF a USA tretia krajina, kde sa táto nová technológia 
plánuje po prvý krát uviesť do klinickej praxe. Zodpovednosť za rozširovanie novej 
technológie pre protónovú terapiu na svetové trhy prevzala ruská firma ZAO PROTOM, so 
sídlom v mestečku Protvino (cca. 100 km južne Moskvy) a rusko-americká firma PROTOM 
International, so sídlom vo Flower Moud, Texas, USA. 
 
Protónový terapeutický komplex Cyklotrónového centra SR v Ústrednej 
vojenskej nemocnici v Ružomberku 
 

Veľkou výhodou Protónového terapeutického komplexu je to, že môže byť 
umiestnený v areáli ľubovoľnej väčšej nemocnice (obr.2), alebo dokonca i v niektorých 
existujúcich väčších priestoroch pre umiestnenie a prevádzku lineárneho rádioterapeutického 
elektrónového urýchľovača.  Systém umožňuje prevádzať protónovú rádioterapiu v širokom 
rozsahu energií, od 70 MeV do 250 MeV, t.j. je možná  nielen protónová terapia melanómov 
oka (pôvodne plánovaná v Cyklotrónovom centre SR) ale aj plnohodnotná hĺbková protónová 
terapia. Systém využíva spôsob 3D skenovania nádorov úzkym zväzkom protónov, pričom je 
možné meniť intenzitu protónového zväzku (t.j. systém umožňuje protónovú terapiu 
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s modulovanou intenzitou, IMPT - Intenzity Modulated Particle Therapy). Protónový 
terapeutický komplex umožňuje uskutočňovať i vysoko konformnú protónovú terapiu.  
 

 
 
Obr. 2. Špecializovaná budova pre umiestnenie Protónového terapeutického komplexu 
vybudovaná v areáli Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Budova bola postavená 
za 2 roky (2008-2010). 
 
 

 
 
 
Obr. 3. Protónový urýchľovač s vývodom zväzku do priestoru pre uskutočňovanie 
rádioterapie (v ľavej hornej časti obrázku) Protónového terapeutického komplexu CC SR.  
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Obr. 3. Prvý zväzok protónov urýchlených na energiu 180 MeV vyvedený z urýchľovača 
Protónového terapeutického komplexu v Ružomberku do priestoru ožarovne dňa 6. apríla 
2010. Rozšírenie stopy zväzku na konci dráhy zväzku je spôsobené zvýšenými  ionizačnými 
stratami protónov pri ich zastavovaní v prostredí  (je to tzv. Braggove maximum). 
 
 
 
 

 
 
Obr. 4. Prvé metrologické meranie fyzikálno-medicínskych parametrov protónového zväzku 
(Ing. Dobrovodský et. al.,) uskutočnené metódou alanínovej a filmovej dozimetrie skupinou 
odborníkov Slovenského metrologického ústavu v apríli 2011. Na obrázku je zobrazené 
hĺbkové rozloženie dávky protónového zväzku s energiou 200 MeV vo vode. V dolnej časti 
obrázku vidieť pozdĺžny profil protónového zväzku vo vode (metóda filmovej dozimetrie). 
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Porovnanie novej technológie pre protónovú terapiu - Protónového terapeutického 
komplexu (PTK), firmy PROTOM, ZAO. Protvino, RF s analogickými alebo podobnými 
technológiami existujúcimi v krajinách EÚ (v starej 15) /7/. 
 

 
I. Protónový terapeutický komplex – silné stránky 
A. Technické aspekty 
Nové zariadenie je mimoriadne kompaktné, obsahuje iba jednu ožarovňou. Urýchľovač – 
protónový synchrotrón má priemer cca. 5 m, hmotnosť 25 t. Je to najmenší protónový 
synchrotrón na svete zostrojený pre tento účel. Radiačne chránený priestor potrebný pre 
umiestnenie technologického zariadenia je tiež malý (bunker pre urýchľovač má celkovú 
zastavanú plochu iba cca. 100 m2). Celková zastavaná plocha protónového centra (spolu aj 
s technickými a medicínskymi priestormi) je iba asi 400 m2.   
Na prevádzku zariadenia je potrebný minimálny počet technického personálu (prakticky iba 
jeden technický pracovník na zmenu). 
Zariadenie má veľmi nízke prevádzkové náklady (krátky rozvod zväzku (cca. 2 m), žiadne 
gántry, nízka celková spotreba elektrickej energie (50-100 kW), pri liečbe nie je potrebný 
žiadny spotrebný materiál.  
Proces ožarovania protónmi (3D-skenovanie) je plne automatizovaný. Umožňuje to okrem 
iného i zabudovaný do zariadenia vertikálny počítačový tomograf - CT. 
Zabudovaný počítačový tomograf (CT) má statický zdroj rentgenovských lúčov a statický 
2D-detektor žiarenia, t.j. životnosť zdroja rtg. lúčov je väčšia než v klasickom CT. 
Nie je potrebné vyrábať pre každého pacienta individuálne prípravky pre kolimáciu 
a spomaľovanie protónového zväzku.  
Nie je potrebné vybudovať skladište rádioaktívnych materiálov (pre kolimátory, ktoré sú po 
ožarovaní rádioaktívne). 
Maximálna energia protónového zväzku môže byť až 330 MeV, čo umožní zabudovať do 
zariadenia v budúcnosti i protónovú tomografiu. 
Zariadenie má nový systém rýchlej fixácie pacienta – namiesto mohutného gántry Protónový 
terapeutický komplex obsahuje kreslo, ktoré umožňuje tri polohy pacienta (stojaci, sediaci 
a ležiaci).   
 
B. Medicínske aspekty 
Efektívnosť liečby je väčšia, v dôsledku možnosti umiestňovania do nádoru väčšej dávky 
radiácie (dokonca i v porovnaní s existujúcimi technológiami pre protónovú terapiu).  
Ožarovanie nádoru možno uskutočňovať z veľa smerov smerov (36 i viacej). 
Dávku do nádoru možno v priebehu ožarovania optimalizovať. Zariadenie umožňuje tzv. 
OPTMI  - terapiu (Optimalizovanú Protónovú Terapiu s Modulovanou Intenzitou). 
Zariadenie umožňuje zredukovať celkovú dobu trvania liečby z niekoľkých týždňov na 
niekoľko dní (hypofrakcionácia).  
Vysoká produktivita zariadenia (800-1500 pacientov/rok).  
Zariadenie poskytuje možnosť ožarovať viaceré nádory súčasne (metastázy). 
Ľahko možno realizovať tzv. „adaptívnu liečbu“ ( s využitím tomografov CT a MRT).  
Pohyb orgánov počas ožarovania pacienta (vo vertikálnej polohe) je  danom zariadení menší 
než v existujúcich zariadeniach pri ožarovaní (v horizontálnej polohe).  
Zariadenie poskytuje možnosť uskutočňovať protónovú stereotaktickú rádiochirurgiu. 
Poskytuje tiež možnosť uskutočňovať i novú technológiu liečby nádorov – tzv. kontúrovú 
rádiochirurgiu. 
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Perspektívnosť protónovej terapie 
 

Nemecko má z krajín starej 15 EÚ pravdepodobne najväčšie skúsenosti s protónovou, 
respektíve i iónovou terapiou. Ako uvádza autor/8/ v súčasnosti sa za najmodernejšiu stratégiu 
pre radiačnú terapiu považujú koncepty IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy) a IMPT 
(Intensity Modulated Proton Therapy), v prípade ktorých sa už začalo klinické využívanie. 
Problémy vyplývajúce z pohybu vnútorných orgánov, alebo problémy ktoré vznikajú v 
dôsledku  anatomických zmien však nestále pretrvávajú. V súčasnej dobe sa ich snažia riešiť 
uvádzaním do klinickej praxe novej modality radiačnej terapie IGRT (Image Gated 
Radiotherapy – rádioterapia riadená obrazom - s využívaním zobrazovanie prostredníctvom 
CT). Ďalšie zlepšenie tejto modality terapie sa očakáva zahrnutím do procesu funkčného 
zobrazovania, t.j. využitím informácií z  pozitrónového emisného tomografu (PET), alebo 
tomografu pracujúcom na princípe magnetickej rezonancie s funkčným zobrazovaním 
(fMRT). Protónová terapia v kombinácii s IGRT, niekedy nazývaná i multi-dimenzionálna 
rádioterapia predstavuje budúcnosť radiačnej terapie v najbližšom desaťročí. 
 

Nový Protónový terapeutický komplex Cyklotrónového centra SR budovaný v ÚVN 
v Ružomberku umožňuje  uskutočňovať všetky vyššie uvedené moderné modality 
rádioterapie.  Okrem toho, vďaka nižším (až 10x !) investičným i prevádzkovým nákladom 
umožní v budúcnosti dosiahnuť i na Slovensku širokú dostupnosť protónovej liečby 
onkologických ochorení. 

 
Podľa odhadov spoločnosti Proton Therapy Global Management pre každých 1-2 milióny 

obyvateľov krajiny je potrebné mať aspoň jedno protónové centrum. V perspektíve sa 
očakáva, že protónová terapia nahradí v budúcnosti súčasnú fotónovú terapiu. 
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