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Lineáris gyorsítók a gyógyászatban
A külső besugárzó készülékek története
A lineáris gyorsító olyan berendezés, mely nagyfeszültségű
radiofrekvenciás hullámokat használ töltött részecskék
gyorsítására. Az első lineáris gyorsító Gustav Ising ötletén
alapult, és az első sikeresen működő berendezést Rider
Wideröe építette 1928-ban.
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A sugárterápia az első világháború után kezdett rohamosan
fejlődni. Az első lineáris gyorsító klystron-nal működött, és
1946-ban készítették el. Európában az első beteg sugárkezelését
Londonban, a Hammersmith kórházban végezték el 1953-ban.
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Modern lineáris gyorsító részei (LINAC)

● Gantry fej
● Gantry állvány
● Modulátor szekrény
● Kezelőasztal
● Vezérlőpult
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A lineáris gyorsítók fejlődése

Milyen részecskéket használunk?

Az elmúlt 40 évben a lineáris gyorsítók
gyors fejlődésen mentek keresztül az 1960as években lévő berendezésekhez képest.
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A II. generációs LINAC kis energiájú
fotonokkal, kis mezőmérettel,
izocentrikus 360 fokban elforgatható
gentry-vel működött.
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Neutronok és röntgen sugarak esetén a gantry rendszer a
fősugarat a céltárgyba fókuszálja, ahol az ütközés
következtében nagyenergiás részecskék keletkeznek.

Napjainkban a besugárzási energiák,
dózisteljesítmények,
mezőméretek,
működési módok széles választéka
érhető el. A dóziskiszolgálás pontosságát
folyamatosan fejlesztik.
Többféle besugárzás módosító eszköz
áll rendelkezésre. A lineáris gyorsító
képalkotó berendezései lehetővé
teszik a jobb betegpozicionálást. A
teljes
rendszer
számítógéppel
vezérelt.
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