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Motivation for ion therapy

An ideal depth-dose profile

Ion-therapy offers a unique combination of high physical selectivity 
(Bragg-curve) and enhanced biological efficiency (RBE)



A historical note

• Accelerators originally built for physics experiments used (converted)   
for therapy – not optimal treatment conditions (≈1950 – 1991)

• Dedicated machines, 1991 – LLUMC (proton therapy), 1994 – HIMAC 
Chiba (ion therapy), MedAustron – installed in hospital environment

• Prevádzkovanie medicínskeho urýchľovača v klinickom 
prostredí a v rutinnom režimea v rutinnom režime kladie zvýšené nároky na 
kvalifikovanosť pracovníkov:

• Bez špecializovanej „urýchľovačovej“ infraštruktúry

• Potrebná extrémne vysoká spoľahlivosť a 
reprodukovateľnosť (dostupnosť zväzku, dodržanie frakcií, 
ekonomické dôvody)



Typy urýchľovačov

• Cyklotrón, synchrotrón

• Cyklotrón = dobre etablovaný pre protónovú terapiu

= podstatne jednoduchšia konštrukcia aj prevádzka

= DC-zväzok, Jfixná energiaJ

= supravodivá verzia (vo vývoji) aj pre ľahké ióny, zatiaľ 
žiaden prototyp v prevádzke

• Synchrotrón = preferovaný pre ľahké ióny, nie vylúčený pre protóny

= zložitejšia konštrukcia aj prevádzka

= pulzný zväzok, variabilná energia



Possible lay-out of medical synchrotron complex (generic 
design of MedAustron)
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Main beam-parameters

Ranges:
35 – 275 mm in water

Protons:
60 – 220 MeV/A

Carbon:
120 – 400 MeV/A



Interdisciplinárny charakter

Kompetentné rozhodnutia UŽ (A HLAVNE!!!!!!) V PROCESE NÁVRHU 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Critical point!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

cyklotrón/synchrotrón

pasívne/aktívne tvarovanie ožarovaného poľa

gantry áno/nie

fixácia pacienta lôžko/kreslo/robotický systém

dozimetria zväzku, atď., atď., atď., atď. ....................

KOMUNIKÁCIA MEDZI TECHNIKMI A LEKÁRMI



Komunikácia medzi technikmi a lekármi

Lekári : formulovať požiadavky (špecifikáciu) .... znalosť technických 
princípov a obmedzení

Technici : pretlmočiť MEDICÍNSKE špecifikácie do TECHNICKÝCH 
parametrov zariadenia

KOMUNIKÁCIA MEDZI TECHNIKMI A LEKÁRMI –
interdisciplinárny charakter – MEDICAL PHYSICS –
tradícia vo vedecko-výskumnej aj vzdelávacej oblasti

Zeitschrift für Medizinische Physik, Medical Physics, Medical Engineering and 
Computing ........



Medical Physics

MEDICAL PHYSICS : plánovanie ožarovania, dozimetria a monitorovanie 
zväzkov, radiačná ochrana, návrh+konštrukcia+prevádzka zložitých
medicínskych prístrojov a zariadení, ...........

• prehĺbené poznatky z fyziky, najmä z oblasti interakcie žiarenia s látkou

• výpočtová technika, programovanie

• vybrané poznatky základných medicínskych disciplín (najmä anatómia, 
onkológia)

• vysoko-špecializované poznatky v závislosti od profilácie, v našom prípade 
z fyziky a techniky urýchľovačov: zvládnuť rutinnú prevádzku a údržbu, byť 
schopný komunikovať so špecialistami v prípade mimoriadnych okolností



Spolupráca vo vzdelávaní: MedAustron

FEI STU + FOTEC Wiener Neustadt

• bilaterálny výskumno-vzdelávací projekt MVTS, 2003-2005, financovaný 
prostredníctvom FOTEC+dofinancovanie zo ŠR MŠ SR

= špecializované prednášky a semináre pre MedAustron team (+CERN, GSI, 
PSI, .... niekoľkomesačné stáže)

= vlastný výskumný program

• INTERREG IIIA Projekt, 2005-2007, príprava infraštruktúry pre MedAustron 
vrátane výchovy odborníkov



Situácia na Slovensku: BIONT a.s. (CYCLONE 18/9, produkcia 
rádiofarmák, „CC SR“ (DC72, protónová terapia oka)

• ENEN, NEPTUNO .... Širší záber na „nuclear engineering“ s dôrazom na 
jadrovú energetiku

• predmety inžinierskeho štúdia na FEI STU:

= Fyzika a technika urýchľovačov I

= Fyzika a technika urýchľovačov II

PROBLÉMY: prednášané v rámci študijného programu „Elektrotechnika“ –
príliš široký a nejasne vyprofilovaný názov (z pohľadu maturanta), obecne 
rozšírená reputácia o náročnosti štúdia (cesta ľahšieho odporu), akonáhle sa 
jedná o „jadrové“ a „fyzikálne“ disciplíny

POTREBA INTENZÍVNEJ SPOLUPRÁCE MEDZI FAKULTAMI/UNIVERZITAMI aj 
na medzinárodnej úrovni (=pripravenosť študentov!!!!!!!!!!!!!!!!)


