
__________________________________________________________ 
XIV  Zjazd PTBR, Kielce, 24 – 26 września 2007 r. 

69 
 

STANOWISKO RADIOTERAPII PROTONOWEJ NOWOTWORÓW OKA W IFJ PAN 
W KRAKOWIE – STAN ZAAWANSOWANIA PRAC 

 
J. Swakoń1 , B. Michalec1,  U. Sroka1, P. Olko1, B. Romanowska-Dixon2,                                 

M. P. R. Waligórski1,3 
 

1Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-
342 Kraków; 2Katedra Okulistyki UJ CM - Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej, ul. 
Kopernika 38, 31-501Kraków; 3Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 

Oddział w Krakowie, ul Grancarska 11, 31-115 Kraków 
 
   Radioterapia wiązką protonów jest obecnie klinicznie wskazaną metodą leczenia 
nowotworów pierwotnych gałki ocznej. Dzięki możliwości wyjątkowo precyzyjnego 
formowania wiązki protonów oraz wykorzystaniu dozymetrycznych własności piku Bragga w 
końcowej części zasięgu wiązki, uzyskuje się ponad 95% miejscową kontrolę guza z 
jednoczesnym wysokim prawdopodobieństwem zachowania funkcji widzenia.  
   W Polsce radioterapia protonowa nowotworów oka nie jest obecnie dostępna. Instytut Fizyki 
Jądrowej PAN (IFJ PAN) w Krakowie w ścisłej współpracy z Kliniką Okulistyki i Onkologii 
Okulistycznej CM UJ w Krakowie, Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie oraz Centrum 
Onkologii Oddział w Krakowie, realizuje projekt budowy i uruchomienia stanowiska do 
radioterapii protonowej gałki ocznej wykorzystującego wiązkę protonów o energii 60 MeV 
wytwarzaną w cyklotronie izochronicznym AIC-144 w IFJ w Krakowie. Jest to jedyne tego 
typu urządzenie w Polsce umożliwiające produkcję wiązki protonów o parametrach 
niezbędnych do zastosować radioterapeutycznych. Prace finansowane są ze środków 
Ministerstwa Zdrowia w ramach „Narodowego Funduszu Zwalczania Chorób 
Nowotworowych” oraz w ramach programu Technical Cooperation Międzynarodowej Agencji 
Energii Atomowej. 
    Zakończenie budowy stanowiska planuje się na przełomie 2007/2008. Na obecnym etapie 
prac gotowy jest system jonowodów doprowadzający wiązkę protonów do stanowiska terapii, 
skonstruowano i przetestowano system formowania i monitorowania wiązki złożony z 
dyskryminatora zasięgu protonów, modulatora energii protonów, układu pomiaru poszerzonego 
piku Bragga, układu pomiaru profilu wiązki, zestawu komór jonizacyjnych oraz dedykowanego 
zestawu elektrometrów służących do pomiarów parametrów wiązki  niezbędnych do 
przygotowania i prowadzenia radioterapii. Zainstalowano nowoczesny system RTG precyzyjnej 
kontroli pozycji pacjenta oraz system pozycjonowania oka w trakcie radioterapii. Planowanie 
procesu radioterapii realizowane będzie przy pomocy najnowszej wersji programu „Eclipse 
Ocular Proton Plannig”, posiadającego zaimplementowany eliptyczny model oka. Trwają prace 
nad połączeniem systemu pozycjonowania pacjenta z systemem planowania radioterapii. 
Zainstalowano system monitoringu mocy dawki od promieniowania gamma i neutronów w 
pomieszczeniu kabiny radioterapii oraz w pomieszczeniach sąsiadujących. W czerwcu 2007 w 
pomieszczeniu kabiny terapii wykonany zostanie montaż fotela terapeutycznego, 
zapewniającego pozycjonowanie pacjenta na stanowisku radioterapii protonowej z precyzją na 
poziomie 0,1mm. Planowana jest modernizacja cyklotronu, aby spełnić standardy wymagane w 
zastosowaniach medycznych. 
   W 2008 roku przewidywane jest testowanie stanowiska oraz przeprowadzenie testów 
akceptacyjnych pozwalających na uzyskanie certyfikatów niezbędnych do prowadzenia 
radioterapii. Powstający ośrodek powinien przyjąć pierwszych pacjentów pod koniec roku 
2008. Planuje się leczenie przynajmniej 100 pacjentów rocznie, co powinno zapewnić dostęp 
do tego typu radioterapii dla wszystkich pacjentów w Polsce wymagających takiego leczenia. 
 

 




