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Εισαγωγή 

 Επιταχυντές έχουν χρησιμοποιηθεί για την 

ακτινοθεραπεία του καρκίνου εδώ και 

δεκαετίες.                                                                                                      

  Οι ιατρικές εφαρμογές ανιχνευτών 

σωματιδίων συνοψίζονται από το ΡΕΤ, το 

οποίο αποτελεί άμεση εφαρμογή των 

τεχνικών ανίχνευσης φωτός. 

  Τα εργαλεία επεξεργασίας δεδομένων και 

προσομοίωσης που αναπτύχθηκαν από 

φυσικούς έχουν βρει χρήση στον τομέα της 

βιοϊατρικής, για παράδειγμα, στην κατάρτιση 

εξατομικευμένων σχεδίων θεραπείας  

 Οι δραστηριότητες των πρώτων ιατρικών 

εφαρμογών χρονολογούνται από τη 

δεκαετία του 1970 και ξεκίνησαν κυρίως από 

ατομικά συμφέροντα. 

 



Cern και ιατρικές εφαμογές… 

 Ο πολυκατευθυντικός αναλογικός θάλαμος 

που σχεδιάστηκε το 1968 από το φυσικό 

Georges Charpak του CERN όχι μόνο 

άνοιξε μια νέα εποχή για τη φυσική των 

σωματιδίων και κέρδισε τον εφευρέτη του το 

βραβείο Νόμπελ Φυσικής του 1992, αλλά 

βρήκε σημαντικές εφαρμογές στη βιολογία, 

στην ακτινολογία και στην πυρηνική ιατρική  

 Το 1975, φυσικός του CERN, David 

Townsend, σε συνεργασία με το 

Πανεπιστήμιο της Γενεύης συνεισέφερε για 

την ανασυγκρότηση των εικόνων PET και 

στην ανάπτυξη του 3D PET  



... 

 Στη δεκαετία του '90. Δημιουργήθηκε 

σύμπραξη με το Ίδρυμα TERA, 

MedAustron και Onkologie 2000 για 

την έναρξη της μελέτης ιατρικών 

μηχανημάτων Proton Ion . Η μελέτη 

αυτή(PIMMS) συνδέεται στενά με τη 

γέννηση του δικτύου ENLIGHT για τη 

θεραπεία με αδρόνια το 2002. 

 Τα τελευταία 50 χρόνια, το CERN 

φιλοξενεί το ISOLDE, μια εγκατάσταση 

αφιερωμένη στην παραγωγή μιας 

μεγάλης ποικιλίας ραδιενεργών 

δεσμών ιόντων για διάφορα πειράματα 

στον τομέα των βιοεπιστημών. 



 

 

 

 

 

 

 
Η μελέτη Proton Ion Medical Machine 

 

       Η ομάδα PIMMS δημιουργήθηκε κατόπιν 
συμφωνίας μεταξύ του MedAustron  και του 
Ιδρύματος TERA  για να συνδυάσει τις 
προσπάθειές τους στο σχεδιασμό ενός synchrotron 
για τη θεραπεία του καρκίνου.  Η ομάδα μελέτης 
συμμετείχε αργότερα στην Onkologie 2000.Το 
CERN συμφώνησε να φιλοξενήσει αυτή τη μελέτη 
στο τμήμα του PS . Η ομάδα PIMMS ξεκίνησε τις 
εργασίες της τον Ιανουάριο του 1996 και συνέχισε 
να εργάζεται για μια περίοδο 3 ετών. 
 
 
 

Μελέτη ιατρικών μηχανών Proton Ion που 
αποσκοπούσε στην παραγωγή ενός σχεδιασμού 
συγχροτρόνου βελτιστοποιημένου για τη θεραπεία 
ασθενών με καρκίνο με πρωτόνια και ιόντα 
άνθρακα .  Εκτός από την αρχική μελέτη , το CERN 
συνέβαλε επίσης στην υλοποίηση των κέντρων 
θεραπείας CNAO και MedAustron, ειδικότερα με 
τεχνογνωσία στους επιταχυντές και τους μαγνήτες, 
καθώς και με την εκπαίδευση του προσωπικού .  



OPEN- Access MEDICAL Facility 

 
 Η ανάγκη για εγκατάσταση ανοικτής πρόσβασης για έρευνα και 

ανάπτυξη  με δέσμες ιόντων στο πλαίσιο ιατρικών εφαρμογών 
τέθηκε για πρώτη φορά στη συνεδρίαση ENLIGHT το 2005 στην 
Oropa της Ιταλίας.  Αυτό επαναλήφθηκε από μια ευρεία 
πολυεπιστημονική  κοινότητα στο εργαστήριο Φυσικής για την 
Υγεία του 2010, όπου ζητήθηκε από το CERN να αναλάβει 
ηγετικό ρόλο στην πρωτοβουλία αυτή.   

 

 Το Open- Access MEDICAL Facility σκοπεύει να παρέχει 
κατάλληλες δέσμες ιόντων για μια πληθώρα διεπιστημονικών 
μελετών, όπως η βιολογία ακτινοβολίας, μοντέλα πυρηνικής 
φυσικής για ιατρική, ανιχνευτές και όργανα για τη δοσιμετρία, τη 
διάγνωση και την απεικόνιση . Το OPENMED θα συμπληρώσει 
μερικές υπάρχουσες ή προγραμματισμένες γραμμές δέσμης για 
αυτό το είδος διεπιστημονικής έρευνας, παρέχοντας άφθονο 
χρόνο δέσμης χωρίς τους περιορισμούς ενός κλινικού πλαισίου 

 

 Το κόστος εγκατάστασης μιας τέτοιας εγκατάστασης 
αποκλειστικά για την έρευνα και ανάπτυξη με ιόντα για την 
ιατρική κοινότητα θα είναι σημαντικά χαμηλότερο στο CERN 
παρά σε ένα μέρος που δεν διαθέτει την αλυσίδα επιταχυντών, 
την εμπειρογνωμοσύνη για τη διατήρησή της και τη γενική 
υποδομή που απαιτείται για το πλήθος των σκοπών της 
έρευνας. 



Το Enlight - Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Θεραπεία 

των Αδρονικών Ακτινών 

 Η θεραπεία με αδρόνια είναι η επιτομή μιας 
διεπιστημονικής και διακρατικής 
προσπάθειας: η πλήρης ανάπτυξή της 
απαιτεί τις ικανότητες φυσικών, ιατρών, 
ραδιοβιολόγων, μηχανικών και τεχνολογιών 
πληροφορικής, καθώς και τη συνεργασία 
μεταξύ ερευνητών και βιομηχανικών εταίρων 
. Η ENLIGHT ιδρύθηκε για το συντονισμό 
των ευρωπαϊκών προσπαθειών στη χρήση 
ακτινοθεραπείας για ιόντα και για την 
καταλυτική συνεργασία μεταξύ των 
διαφόρων εμπλεκομένων κλάδων . Η 
ENLIGHT είχε την εναρκτήρια συνάντησή 
της το Φεβρουάριο του 2002 στο CERN και 
χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή  για τα 3 πρώτα έτη της (2002-
2005).  

 Μια βασική πρόκληση στη θεραπεία 
σωματιδίων σήμερα είναι η διασφάλιση της 
ποιότητας κατά τη διάρκεια της θεραπείας, η 
οποία απαιτεί προηγμένες τεχνικές ιατρικής 
απεικόνισης . Το ζήτημα αυτό 
αντιμετωπίστηκε από το έργο ENVISION  



ENVISION 

 Μια προηγμένη τεχνική θεραπείας ακτινοβολίας του καρκίνου, 
χρησιμοποιώντας πρωτόνια ή άλλα ιόντα στόχευε την καρκινική μάζα . Το 
ENVISION στοχεύει στην ανάπτυξη ιατρικών εργαλείων απεικόνισης για τη 
βελτίωση της χορήγησης της δόσης στον ασθενή, ώστε να εξασφαλιστεί μια 
ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική θεραπεία . Ξεκίνησε το 2010 και 
κάλυψε τις εξελίξεις στην τεχνολογία PET σε φάση χρόνου, στην 
τομογραφία μορίων σωματιδίων, στις τεχνικές παρακολούθησης της 
κίνησης των οργάνων, στην προσομοίωση και στον προγραμματισμό της 
θεραπείας. Επιπλέον, το ENVISION χρησιμεύει ως πλατφόρμα 
εκπαίδευσης για το πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης ENTERVISION. 
 
 
 

https://videos.cern.ch/record/1611721 



MEDICIS 

 

 Το MEDICIS (Medical Isotopes Collected from ISOLDE – Ιατρικά ισότοπα που 
συλλέγονται από το ISOLDE) θα βοηθήσει τους επιστήμονες και τους γιατρούς 
να βρουν νέους τρόπους για τη χρήση των ραδιοϊσοτόπων σε απεικονιστικούς, 
διαγνωστικούς και ακτινοθεραπευτικούς σκοπούς, ιδίως για την καταπολέμηση 
του καρκίνου και τη διάγνωση των καρδιοπαθειών. 

 Η μονάδα MEDICIS χρησιμοποιεί τη δέσμη πρωτονίων υψηλής έντασης του 
ISOLDE. H πρώτη παρτίδα ραδιοϊσοτόπων που παρήγαγε, είναι ένα ισότοπο 
του χημικού στοιχείου τερβίου (Terbium 155Tb), το οποίο θεωρείται ένα πολλά 
υποσχόμενο ραδιοϊσότοπο για τη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη. 

 Το ISOLDE λειτουργεί εδώ και 50 χρόνια έχοντας ήδη παραγάγει περίπου 1.300 
ισότοπα από 73 χημικές ουσίες. Όμως η νέα μονάδα MEDICIS θα επιτρέψει 
πλέον την τακτική  παροχή ραδιοϊσότοπων που θα ανταποκρίνονται καλύτερα 
στις απαιτήσεις της ιατρικής ερευνητικής κοινότητας. 

 Στο μέλλον το CERN-MEDICIS αναμένεται να παράγει και άλλα ραδιοϊσότοπα 
με τις κατάλληλες διαγνωστικές και θεραπευτικές ιδιότητες για διάφορες 
ασθένειες. 



Βιβλιογραφία 

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PM

C4724719/ 

 https://home.cern/news/news/knowledge-

sharing/exploring-future-medical-

accelerators-cancer-treatment 
  

 

https://videos.cern.ch/record/1611721 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ…. 


