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Bakgrunn: Bragg peak, og forslag til klinisk anvendelse av protoner i 1946(Wilson) 

Mulige partikler for Norge. Hovedpartikkeltypene som anvendes klinisk idag, er Protoner (1 

proton) og Carbon (12 kjernepartikler). Det er flere lette ioner som anses om aktuelle 

kandidater til terapi, med nyanser av forskjell i Braggpeak, spredning, og spesielt evne til å ha 

effekt i oksygenfattige tumorer.  Hovedprinsippet er at man trenger kraftigere akseleratorer jo 

tyngre partikler man ønsker å anvende.  En akselerator med kraft nok til å akselerere Carbon, 

kan også akselerere protoner, mens en tradisjonell Protonakselerator ikke vil kunne brukes til 

Carbon. Valg av akseleratorstyrke er et viktig valg for fremtiden, og den norske gruppen har 

klar interesse i å forslå et anlegg som har kraft nok til å anvende Carbon. 

Akseleratortyper. 1)Syklotronen, kjent fra produksjon av PET isotoper, men med kapasitet 

til å gi protoner energi opp mot 230MeV. Disse brukes i dag til protoner, men er for svake til 

å gi Carbon tilstrekkelig energi til praktisk anvendelse i klinikken. 2)Synkrotronen, som gir 

pulset stråling med høy energi. I synkrotronen vil partiklene bli akselerert i en ring, (diameter 

ca 25 meter) for å få tilstrekkelig energi til å anvendes for carbon. Med supraledende 

magneter vil man kunne redusere ringdiameteren, men dette er ikke gjort ved kliniske 

synkrotroner pr i dag. 

Gantry. Man ønsker tradisjonelle gantry som kan rette strålen i alle vinkler (360grader) inn 

mot pasienten. Pga av høy energi og dermed krav til kraftige magneter for å avbøye 

stråleretningen, blir protongantry i dag ca 11 meter i diameter, med kraftige konstruksjoner 

(opp mot 100 tonn) for å bli stabile og holde de tunge avbøyningsmagneter. For Carbon 

kreves enda større konstruksjoner, og kun 1 gantry på 360grader er pr dato laget (Heidelberg 

vekt 600tonn og størrelse Ø12m *20meter lengde.) Uten gantry er det normalt å bruke en fast 

horisontal og/eller vertikal stråleretning i behandlingsrommene. Dette reduserer 

fleksibiliteten, men man har utviklet robotstyrte bord som delvis kan kompensere for dette. 

Layout: 1 akselerator betjener 1-5 strålerom, ved at det tildeles stråletid til 1 rom om gangen. 

Doseplanlegging gjøres som i tradisjonell stråleterapi, og flere kommersielle system er 

tilgjengelig. Krever gode bildedata fra CT, MR og ønskelig med PET. Oppfølging og 

replanlegging underveis i behandling er hyppig, pga rekkevidden til partikkelstråling, som må 

justeres dersom tumor f eks minker i størrelse. 

Verifikasjon av avgitt dose vha PET. Ved partikkelstråling aktiveres Carbon11 i det 

bestrålte området i kroppen. Denne aktivering kan brukes til doseverifikasjon vha PET/CT, de 

første minutter etter en partikkelbestråling. 

Teknikker for bestråling: Det er to hovedteknikker for bestråling av tumor: Scattering, 

minner om tradisjonell fotonterapi hvor hele svulsten bestråles kontinuerlig. Krever imidlertid 

maskinelt tilpassede kollimatorer og rangekompensatorer, og gir ikke optimal reduksjon av 

dose til friskt vev. Egner seg også bra til tumorer i bevegelse (lunge, bekken, Etc.) 

Spot scanning m/pencil beam stråle kan gi såkalt IntesitetsModulert Proton Therapy 

(IMPT), som er langt mer optimal både med tanke på dekking av tumor og sparing av friskt 

vev. Ikke behov for kollimator eller rangekompensator, men ingen god løsning er funnet pr i 

dag på bestråling av bevegelige tumorer med IMPT. 

Forskningspotensiale: Både Protoner og Carbon har mye gjenstående forskning sett med 

medisinsk fysikers øyne, men muligheten for Norge til å få partikkelanlegg med Carbon vil gi 

oss en enestående mulighet i Norden. Carbon anses å ha et større klinisk potensiale, pga av 

større relativ biologisk effekt og bedre effekt på oksygenfattige tumorer. 

 


