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Trochę historii (W. H. Bragg, 1904)

https://doi.org/10.1080/14786440509463378



Trochę historii (E. O. Lawrence, 1930)

doi/10.1103/PhysRev.40.19



“Higher-energy machines are now under
construction, however, and the ions from them
will in general be energetic enough to have a
range in tissue comparable to body dimensions.
It must have occurred to many people that the
particles themselves now become of
considerable therapeutic interest. The object of
this paper is to acquaint medical and biological
workers with some of the physical properties and
possibilities of such rays.”

Robert Wilson

Radiological Use of Fast Protons, Radiology 47, 487–491. 
https://doi.org/10.1148/47.5.487

Trochę historii ( R. Wilson, 1946)



Pierwsza radioterapia protonowa 
(Lawrence Berkeley National Laboratory, 1954)

Tobias, C.A., et al., 1958. Pituitary irradiation with high-energy proton beams: a 

preliminary report. Cancer Res. 18, 121–34.



Pierwsza radioterapia protonowa nowotworu oka

Współpraca Harvard Cyclotron Laboratory (HCL), Massachusetts Eye and 
Ear Imfirmary (MEEI) oraz Massachusetts General Hospital (MGH), 1975

Am J Ophthalmol. 1977 May;83(5):665-73.



Radioterapia hadronowa: stan obecny

Liczba ośrodków radioterapii hadronowej – 90 (USA – 27, Japonia – 18, Europa – 28);

Liczba ośrodków w budowie – 44;

Liczba ośrodków w fazie planowania – 22;

Liczba ośrodków, w których prowadzona 

jest radioterapia protonowa nowotworów oka – 17;

Liczba ośrodków w budowie – 4;

Liczba pacjentów poddanych terapii hadronowej
www.ptcog.ch

221528 – całkowita liczba pacjentów poddanych 

radioterapii hadronowej (1954-2018); 

190036 – protony (1954-2018);

27905 – jony węgla (1992-2018);

Około 10 % pacjentów leczonych przy pomocy 
wiązek protonowych to pacjenci okulistyczni



Idea radioterapii protonowej

Głębokościowe rozkłady dawki w wodzie dla różnych typów 

promieniowania stosowanych w radioterapii. 



Zalety protonów 

• Dobrze określony zasięg;

• Możliwość formowania płaskiego 

rozkładu dawki;

• Mniejsze rozpraszanie niż inne 

rodzaje promieniowania;

• Korzystniejszy rozkład lateralny 

dawki;

Zasada tzw. „okna terapeutycznego” w radioterapii. 
Im „okno” jest „większe”, tym większa jest możliwość 

(prawdopodobieństwo) uzyskania miejscowego 

wyleczenia bez wystąpienia komplikacji.



Radioterapia protonowa nowotworów oka

Schemat budowy gałki ocznej

Nowotwory oka
(obraz dna oka, obraz USG)

Napromienienie guza

Średnia długość 
gałki ocznej 24 mm



Infrastruktura zapewniająca dostarczenie i odpowiednie przygotowanie wiązki protonowej:

- Akcelerator;

- Stanowisko do napromieniania;

Warunki niezbędne do prowadzenia radioterapii 
protonowej nowotworów oka

Podstawowe minimalne wymagania dla stanowiska terapii protonowej oka: 

- minimalna energia wiązki niezbędna do uzyskania zasięgu w wodzie od 28 do 32 mm;

- precyzja dostarczenia dawki nie gorsza niż 1%;

- moc dawki wiązki umożliwiająca podanie pojedynczej dawki frakcyjnej w czasie od 20 s do 150 s;

- wysoka precyzja i powtarzalność formowania terapeutycznego pola promieniowania 

(powtarzalność ustawiania zasięgu i modulacji), na poziomie nie gorszym niż 1 mm;

- system pozycjonowania i weryfikacji pozycji pacjenta zapewniającego powtarzalne 

pozycjonowanie pacjenta z precyzją nie gorszą niż 0,2-0,4 mm we wszystkich kierunkach;

- posiadanie dopuszczonego klinicznie komputerowego systemu planowania leczenia 

skonfigurowanego do pracy ze stanowiskiem.
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Energia [MeV]

Proteus C-235:
E=230 MeV
Imax = 500 nA
2,5 nA po degradacji  energii 

do 70 MeV

AIC-144:

E= 60 MeV

Imax ≥ 80 nA

oko

dowolna lokalizacja

Dwie istotnie różne wiązki protonowe do radioterapii 
nowotworów oka



Stanowiska radioterapii nowotworów oka przy 
cyklotronie AIC-144 i Proteus C-235

• Cyklotron AIC-144;

• Infrastruktura budynku cyklotronu AIC-144;

• Stanowisko radioterapii nowotworów oka przy cyklotronie AIC-144;

• Cyklotron Proteus C-235;

• Infrastruktura budynku CCB;

• Stanowisko radioterapii nowotworów oka przy cyklotronie Proteus C-235;

• Parametry wiązek protonowych na stanowiskach radioterapii oka



Cyklotron izochroniczny AIC-144
Średnica nabiegunników: 144 cm

Struktura magnetyczna:
4 sektory o kącie spirali

od 45º do 54º

Średnie pole magnetyczne: 8,5 ÷ 18 kGs

Prąd uzwojenia głównego: 0 ÷ 650A

Liczba cewek korekcyjnych: 20

Liczba cewek azymutalnych: 4

Zakres prądów zasilających cewki: ± 400 A

Liczba duantów: 1 (α = 180º)

Częstotliwość generatora w.cz.: 10 ÷ 27 MHz

Moc generatora: 120 kW

Maksymalne napięcie na duancie: 65 kV

System ekstrakcji wiązki – metoda precesji orbit:

4 pary cewek harmonicznych,

3 deflektory elektrostatyczne,

3 pasywne kanały magnetyczne

Efektywny współczynnik ekstrakcji: ok. 70%

Źródło jonów: wewnętrzne, typu PIG

Współczynnik akceleracji: k=60

Emitancja: Ex = 25 mm mrad, Ez = 25 mm mrad

PARAMETRY WIĄZKI :
Energia 60 MeV; częstotliwość generatora 26,26 MHz;

makrostruktura wiązki 50 Hz, długość makro impulsu 0,5 ms; prąd wiązki do 80 nA;



� zasięg wiązki nie mniejszy niż 28 mm w wodzie;

� precyzja dostarczania dawki nie gorsza niż 1%;

� czas podawania dawki frakcyjnej (13,64 Gy) nie większy niż 60 s;

� jak najszersza automatyzacja sterowania układem formowania wiązki;

� zapewnienie kontroli wiązki w trakcie napromieniania przez układ komór jonizacyjnych 

współpracujących z dedykowanym zestawem elektrometrów; 

� odseparowanie zespołu urządzeń i systemów stanowiska terapii od systemu sterowania 

pracą cyklotronu oraz układu prowadzenia wiązki;

� dostosowanie układów dozymetrii wiązki oraz procedury kalibracji stanowiska do podania 

dawki terapeutycznej pacjentowi celem uzyskania pełnej zgodności z zaleceniami 

protokołu TRS-398 Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Założenia projektowe dla stanowiska przy AIC-144



Infrastruktura budynku cyklotronu AIC-144

Układy prowadzenia wiązki

Folia rozpraszająca (tantal 25um)



Stanowisko radioterapii nowotworów oka przy 
cyklotronie AIC-144

Plan hali terapii oka



Stanowisko radioterapii nowotworów oka przy 
cyklotronie AIC-144 - ława optyczna

1– snout z uchwytem kolimatora pacjenta i układ pozycjonowania oka; 

2 – układ podglądu oka; 

3 – uchwyty do układu akwizycji zdjęć RTG oraz krzyż pozycjonujący;

4 – płaskorównoległa komora jonizacyjna (komora monitorowa nr 2); 

5 – płaskorównoległa komora jonizacyjna (komora monitorowa nr 1); 

6 – sześciosegmentowa komora jonizacyjna; 

7 – układ modulatora energii wiązki; 

8 – układ dyskryminatora zasięgu; 

9 – końcówka jonowodu. 

Schemat rozmieszczenia elementów na ławie optycznej

Elementy układu formowania wiązki



Stanowisko radioterapii nowotworów oka przy 
cyklotronie AIC-144 

Fotel do radioterapii protonowej nowotworów oka 
produkcji firmy Schaer Engineering

Schemat systemu weryfikacji pozycji pacjenta



Cyklotron Proteus C-235

PARAMETRY WIĄZKI:
Energia 230 MeV; częstotliwość generatora 106 MHz;

wiązka quasi ciągła; prąd wiązki do 500 nA;



� zastosowanie układu rozpraszania wiązki typu single scattering;

� umieszczenie na ławie optycznej układu rozpraszania wiązki oraz wszystkich układów 

formowania wiązki;

� oparcie systemu kontroli parametrów wiązki na układzie komór jonizacyjnych 

współpracujących z dedykowanymi elektrometrami;

� oparcie systemu sterowania na sprzęcie National Instruments i oprogramowaniu LabView;

� funkcjonalna zgodność z systemem stanowiska przy AIC-144;

� całkowite oddzielenie systemu sterowania nowym stanowiskiem radioterapii od systemów 

informatycznych cyklotronu Proteus C-235 oraz od innych systemów informatycznych IBA;

� wymiana informacji pomiędzy systemem sterowania stanowiska terapii a systemami 

cyklotronu Proteus C-235 oraz  systemem Proteus wyłącznie poprzez wymianę 

elektrycznych sygnałów sprzętowych.

Założenia projektowe dla stanowiska przy cyklotronie 
Proteus C-235



� zapewnienie pełnej kompatybilności systemu unieruchamiania pacjenta z systemem 

stosowanym na stanowisku przy cyklotronie AIC-144;

� zakrycie trwałą obudową zewnętrzną wszystkich elementów nowego stanowiska terapii 

oka zainstalowanych na ławie optycznej, zapewniającą bezpieczeństwo pracy, 

umożliwiającą spełnienie wymogów znaku CE dla urządzeń medycznych oraz spełnienie 

wymagań dotyczących zachowania odpowiedniej higieny w pomieszczeniach medycznych 

wykorzystywanych do prowadzenia zabiegów radioterapii;

� zapewnienie, że wszystkie elementy projektowanego stanowiska terapii posiadają 

odpowiednie certyfikaty lub zostały poddane testom niezbędnym do wystąpienia o 

uzyskanie znaku CE dla nowego stanowiska terapii oka;

� prowadzenie budowy nowego stanowiska – od etapu jego projektowania do zakończenia 

testów akceptacyjnych stanowiska – zgodne z wymogami dyrektyw obowiązujących przy 

wystąpieniach o europejskie certyfikaty medyczne.

Założenia projektowe dla stanowiska przy cyklotronie 
Proteus C-235 (cd.)



Infrastruktura budynku CCB



Linia wiązki do hali terapii oka przy cyklotronie Proteus C-235



Stanowisko radioterapii nowotworów oka przy 
cyklotronie Proteus C-235

Plan hali terapii oka



Stanowisko radioterapii nowotworów oka przy 
cyklotronie Proteus C-235 - ława optyczna

1– snout z uchwytem kolimatora pacjenta i 

układ pozycjonowania oka; 

2 – układ podglądu oka; 

3 – zespół flat panela axialnego rejestrujący 

obraz RTG wraz z napędem i krzyżem 

pozycjonującym; 

4 – płaskorównoległa komora jonizacyjna 

(komora monitorowa nr 2); 

5 – płaskorównoległa komora jonizacyjna 

(komora monitorowa nr 1); 

6 – sześciosegmentowa komora 

jonizacyjna; 

7 – kolimator umieszczony w osłonie 

aluminiowej; 

8 – osłona przeciw neutronom wykonana z 

płyt polietylenu; 

9 – kolimator z drugą folią rozpraszającą; 

10 – układ dyskryminatora zasięgu; 

11 – modulator energii; 

12 – płaskorównoległa komora jonizacyjna; 

13 – kolimator z pierwszą folią 

rozpraszającą; 

14 – okienko końcówki jonowodu; 

15 – monitor profilu wiązki; 

16 – zespół flat panela lateralnego 

rejestrujący obraz RTG wraz z napędem i 

krzyżem pozycjonującym; 

17 – robocza pozycja flat panela

lateralnego. Czerwonym krzyżykiem 

zaznaczono pozycję izocentrum stanowiska.

Schemat rozmieszczenia elementów 
na ławie optycznej

Ława optyczna w hali terapii oka



Stanowisko radioterapii nowotworów oka przy 
cyklotronie Proteus C-235 – fotel do radioterapii oka

Fotel do radioterapii protonowej nowotworów oka 
wyprodukowany przez firmę BFI



System planowania leczenia
Eclipse Ocular Proton Planning (EOPP)

Producent: Varian Medical Systems
EOPP - wersja 8.9.06 na stanowisku przy cyklotronie AIC-144;

EOPP - wersja 13.5  stanowisku przy cyklotronie Proteus C-235;



System sterowania i kontroli stanowiska terapii

• System zbudowany przez firmę InfoTech Przemysłowe Technologie Informatyczne i Systemy Pomiarowe (Zielona Góra); 
• Założenie projektowe oraz funkcjonalności systemu przygotowane w IFJ PAN;
• Zespół IFJ PAN przeprowadzał testy na etapie wdrażania systemu oraz wykonał testy akceptacyjne systemu;

• System sterowania stanowiskami terapii wykonane 

głównie w oparciu o komponenty produkcji firmy 

National Instruments Corporation;

• Oprogramowanie zbudowane na bazie środowiska 

programistycznego LabView;

•

• Główny element sprzętowy systemu - komputer 

oparty jest o platformę przemysłową z magistralą 

PXI (PCI eXtensions for Instrumentation) pracujący 

pod kontrolą systemu czasu rzeczywistego (RT);



Dozymetria referencyjna wiązki protonowej oparta o zalecenia 
protokołu IAEA TRS-398 Code of Practice

pomiar dawki komorami jonizacyjnymi wzorcowanymi w polu promieniowania Co-60, 
pomiar dawki wykonywany w fantomie wodnym

Dozymetria referencyjna
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Rozkłady poprzeczne dawki w powietrzu 

AIC-144 Proteus C-235



Parametry graniczne rozkładów poprzecznych dawki w powietrzu

Oznaczenie 

parametru

Wartość graniczna

dla profili 40 mm

Wartość graniczna

dla profili 25 mm

R95 ≥ 0,74 ≥ 0,90

R90 ≥ 0,90 ≥ 0,94

S90 ≤ 10% ≤ 5%

F90 ≤ 5% ≤ 3,3%

F50 ≤ 4% ≤ 3%

L95 29,6 mm 22,5 mm

Ds ≤ 1% i ≥ -1% ≤ 1% i ≥ -1%

PL ≤ 2,6 mm ≤ 1,3 mm

PR ≤ 2,6 mm ≤ 1,3 mm

Oznaczenie 

parametru

Wartość graniczna

dla profili 40 mm

Wartość graniczna

dla profili 25 mm

R95 ≥ 0,85 ≥ 0,75

R90 ≥ 0,90 ≥ 0,90

S90 ≤ 10% ≤ 5%

F90 ≤ 5% ≤ 4,3

F50 ≤ 4,5 ≤ 4,5%

L95 35,0 mm 19,0 mm

Ds ≤ 1% i ≥ -1% ≤ 1% i ≥ -1%

PL ≤ 2,3 mm ≤ 2,0 mm

PR ≤ 2,3 mm ≤ 2,0 mm

AIC-144 Proteus C-235



Rozkłady głębokościowe dawki w wodzie 

AIC-144 Proteus C-235



Parametry graniczne dla pierwotnego piku Bragga

AIC-144 Proteus C-235

Nazwa parametru Wartość graniczna

Szerokość połówkowa piku Bragga FWHM ≤ 3,5 mm

Zasięg wiązki w wodzie określony na poziomie 

90% maksimum na krawędzi dystalnej z90%
28 mm (± 0,2 mm)

Szerokość spadku dystalnego DF ≤ 1,5 mm

Stosunek wartości w maksimum piku Bragga 

do wartości wlotowej głębokościowego 

rozkładu dawki MMAX/MIN

≥ 4,2

Nazwa parametru Wartość graniczna

Szerokość połówkowa piku Bragga FWHM ≤ 6 mm

Zasięg wiązki w wodzie określony na poziomie 

90% maksimum na krawędzi dystalnej z90%
31,8 mm (± 0,2 mm)

Szerokość spadku dystalnego DF ≤ 2 mm

Stosunek wartości w maksimum piku Bragga 

do wartości wlotowej głębokościowego 

rozkładu dawki MMAX/MIN

≥ 3,5



Parametry graniczne dla SOBP

AIC-144 Proteus C-235

Nazwa parametru Wartość graniczna

Zasięg wiązki w wodzie określony na 

poziomie 90% maksimum na krawędzi 

dystalnej

28 mm 

Szerokość spadku dystalnego DF ≤ 1,5 mm

Stosunek wartości w maksimum piku 

Bragga do wartości wlotowej 

głębokościowego rozkładu dawki MMAX/MIN

≤ 0,85

Szerokość modulacji MOD 14 mm ≤ m ≤ 16 mm

FSOBP ≤ 5%

Rozstęp wartości dawki na plateau ≤ 0,1

Nazwa parametru Wartość graniczna

Zasięg wiązki w wodzie określony na 

poziomie 90% maksimum na krawędzi 

dystalnej

31,7 mm (± 0,2 mm)

Szerokość spadku dystalnego DF ≤ 2 mm

Stosunek wartości w maksimum piku Bragga

do wartości wlotowej głębokościowego 

rozkładu dawki MMAX/MIN

≤ 0,85

FSOBP ≤ 2,5%

Rozstęp wartości dawki na plateau ≤ 0,050



Rozkłady głębokościowe dawki w wodzie - SOBP

AIC-144 Proteus C-235



Parametry profili poprzecznych wiązki protonowej 
na różnych głębokościach mierzone w fantomie wodnym

Stanowisko przy cyklotronie 

AIC-144

Stanowisko przy cyklotronie 

Proteus C-235

Głębokość profilu 

w wodzie

[mm]

Średnia 

szerokość 

półcienia 

[mm]

FWHM

[mm]

Średnia 

szerokość 

półcienia

[mm]

FWHM

[mm]

5 3,1 25,3 1,8 25,8

10 3,1 25,3 1,9 25,9

15 3,4 25,5 2,0 26,0

20 3,4 25,4 2,2 26,0

25 3,4 25,2 2,5 26,1

27 3,1 25,2 - -

30 - - 2,8 26,1
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Zestaw pików Bragga zmierzony dla różnych grubości dyskryminatora 
zasięgu do wyznaczenia krzywych spadków fluencji wiązki protonowej

(Proteus C-235)



Od lutego 2011 do czerwca 2019 na stanowiskach radioterapii 
protonowej nowotworów oka zabiegom napromieniania 

poddano 258 pacjentów

Na stanowisku przy cyklotronie AIC-144 128 pacjentów (2011-2015)

Na stanowisku przy cyklotronie Proteus C-235 130 pacjentów (2016-2019)

Ostateczna weryfikacja funkcjonowania stanowisk 
radioterapii protonowej nowotworów oka w IFJ PAN



�W trakcie budowy stanowisk radioterapii protonowej nowotworów oka w IFJ 
PAN przebadano dwie znacznie różniące się od siebie wiązki z dwóch różnych 
cyklotronów; 

�Opracowano metody do pomiaru parametrów wiązki, które umożliwiły 
przeprowadzenie takich pomiarów; 

�Na podstawie zgromadzonych danych zaprojektowano, zbudowano i 
zweryfikowano działanie systemów formowania wiązki na potrzeby radioterapii 
protonowej nowotworów oka; 

�Zbudowane w IFJ PAN stanowiska radioterapii zapewniają wystarczające 
parametry do prowadzenia na nich zabiegów radioterapii protonowej 
nowotworów oka;

Podsumowanie (1)



Parametry wiązek, które przygotowano do radioterapii protonowej na stanowiskach radioterapii nowotworów oka 

znacząco się różnią. 

AIC-144

• Przy projektowaniu i budowie stanowiska przy cyklotronie AIC-144 główną trudność stanowiła niska energia wiązki 

protonów;

• Zminimalizowano straty energii wiązki protonów pomiędzy cyklotronem a izocentrum stanowiska uzyskując zasięg 29 mm 

w wodzie;

• Stanowisko przy cyklotronie AIC-144 pomimo najniższej energii ze wszystkich stanowisk, na których dotychczas 

prowadzono napromieniania pacjentów z nowotworami gałki ocznej oraz najniższego zasięgu wiązki, charakteryzuje się 

bardzo korzystnym – najmniejszym wśród wszystkich stanowisk na świecie – spadkiem dystalnym dawki;

Proteus C-235

• Największą zaletą stanowiska przy cyklotronie Proteus C-235 jest wzrost zasięgu wiązki do około 32 mm w wodzie, co  

umożliwia wykonanie napromieniania dla każdej spodziewanej lokalizacji guza w gałce ocznej;

• Istotną zaletą wiązki na stanowisku przy cyklotronie Proteus C-235 jest duża stabilność wiązki w czasie;

• Stanowisko przy cyklotronie Proteus C-235 posiada parametry zbliżone do innych stanowisk, które współpracują z 

cyklotronami, których wiązka musi być degradowana, w niczym nie ustępując parametrami tym stanowiskom;

• W 2016 roku stanowisko uzyskało znak CE jako element systemu Proteus 235 (urządzenie Klasy IIb zgodnie z Dyrektywą 

Rady UE 93/42/EEC dotyczącą wyrobów medycznych) o numerze LRQ0960676.

Podsumowanie (2)



Każda z wiązek protonowych przygotowanych do radioterapii na stanowiskach w IFJ PAN ma pewne zalety. 

Przeprowadzone prace prowadzą do wniosku, że optymalna wiązka dla radioterapii protonowej nowotworów oka 

powinna posiadać parametry, których część posiada każda z wiązek terapeutycznych.

Prace przeprowadzone w IFJ PAN pokazały, że można zbudować stanowisko radioterapii protonowej 

nowotworów oka bazując na zbliżonych rozwiązaniach, które może współpracować z cyklotronami produkującymi 

wiązki o niskich i wysokich energiach.

Optymalnym rozwiązaniem mogłaby być wiązka produkowana przez dedykowany dla radioterapii protonowej 

cyklotron, który przyspieszałby wiązkę do energii około 70 MeV. Taka wiązka, bez degradacji energii powinna 

charakteryzować się niskim rozmyciem energetycznym oraz prądem wiązki, który pozwoli skrócić czas 

podawania dawki frakcyjnej. Obecnie nie są dostępne tego typu cyklotrony dedykowane do zastosowań 

medycznych.

Wnioski



Składam serdeczne podziękowania wszystkim koleżankom i kolegom z Samodzielnej

Pracowni Radioterapii Protonowej oraz pracownikom Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, którzy w przeciągu

ponad 10 lat z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli we wszystkich etapach prac związanych z

budową, uruchomieniem i wdrożeniem do użytku stanowisk do radioterapii protonowej nowotworów oka,

które powstały przy cyklotronach AIC-144 i Proteus C-235. Wszelkie te działania nie byłyby możliwe bez

pomocy Dyrekcji, która przez cały ten czas wspierała prace związane z radioterapią protonową w

Instytucie.

Dziękuję lekarzom i pracownikom z Kliniki Okulistyki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie 

oraz krakowskiego oddziału Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, bez których 

udziału i zaangażowania nie byłoby możliwe wdrożenie radioterapii protonowej nowotworów oka na 

stanowiskach w IFJ PAN do rutynowej praktyki klinicznej.

Szczególne podziękowania kieruję do Profesora dr hab. Pawła Olko, który zmotywował mnie do zajęcia 

się zagadnieniami zastosowania protonów do radioterapii, czego wynikiem jest niniejsza praca.

Podziękowania


