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, 
U vod 

Z každých I 00 000 obyvatel'ov vyspel)1ch krajín postihne každoročne mozgový nádor 14 
osob. U troch z nich sa vyvinie vysoko zlmbná forma ochorenia, ktorá je konvenčnými 
prostriedkami prakticky neliečitel'ná. Napríklad pre Spojené štáty americké táto štatistika 
znamená za rok takmer I O 000 nových smrtel'ne chorých pacientov. Medicínska prognóza 
predpovedá postihnutým pribl ižne pol roka života a pri poskytnutí všetkých druhov klasic
kej terapie si možno sl'ubovať predÍženie takto krátkej doby nanajvýš o niekol'ko týždňov . 
Neutešená situácia núti hl'adať nové liečebné postupy. Objav perspektívnej terapie je naj
ma pri vážnych ochoreniach vždy vítaný s obrovskou nádejou na zlepšenie liečebných 
možností. Bórová neutrónová terapia sa o prínos pri liečbe rakoviny usiluje. 
Bórová neutrónová terapia prichádza s jednoduchou, no príťažlivou ideológiou. Poskytuje 
návod, ako eliminovat' rakovinové bunky za ušeh·enia zdravého tkaniva. Hoci k napÍňaniu 
tohto príncípu smeruje každá rádíoterapeutická metóda, neutrónová terapia dokazuje, že 
disponuje potenciálom priblížíť sa k naplneniu ideálu selektívnej deštrukcie postihnutého 
tkaniva významnejšie než štandardné postupy. 
Esenciou bórovej neutrónovej terapie je reakcia zachytenia pomalého neutrónu na jadre 
izotopu bóru 10B. Záchyt prebieha s viac než tisícnásobne vyšším účinným prierezom, než 
charakterizuje obdobnú reakciu na jadrách prvkov bežne prítomných v l'udskom tele, 
a produkuje žiarenie, ktoré rn6že zasiahnuť a zlikvidovat' jedinú bunku. Funkčným pred
pokladom použitel'nosti metódy je existencia látky s obsahom 10B, ktorá sa akumuluje 
prednostne v rakovinových bunkách v nádore a neukladá sa v zdravom tkanive. Pokial' by 
hola pacientovi podaná zlúčenina popísaných vlastností, dopravila by bór len do postihnu
tého tkaniva. Následná iradiácia liečeného orgánu tokom neutrónov by prirodzene viedla 
k masívnej deštrukcii bórom „označených" buniek, pričom by maximálne šetrila zdravé 
celuly. Úspešná syntéza zlúčeniny a zvládnutie prípravy vyhovujúceho zvazku neutrónov 
sa odohralo pred niekol'kými desaťročiami a podnietilo aktívnu prácu na výskume bórovej 
neutrónovej terapie a jej možností. 
Problematika neutrónovej terapie svojou zložitosťou presahuje ponúknutý, azda až príliš 
zjednodušený popis. Množstvo závažných technických detaí lov sp6sobuje, že pri pokusoch 
o aplikáciu sa metóda nespráva tak zázračne, ako by sa mohlo zdať z predchádzajúceho 
textu. Na druhej sh·ane však neutrónová terapia predstavuje svojou podstatou vel'mi sl'ubnú 
procedúru, ktorú vyvíjajú viaceré laboratóriá po celom svete, a odborníci veria, že postup
ným prekonávaním jej problematických aspektov sa podarí metódu zdokonalit' do podoby 
dávajúcej pacientom s najťažšírni formami rakoviny bohatšie liečebné možnosti, než na 
aké sú odkázaní v súčasnosti . 

Prebiehajúce klinické testy naznačujú optimistické výsledky a vedci sú presvedčení, že ka
pacity bórovej neutrónovej terapie sa nimi zatial' zďaleka nevyčerpali. 
Práca podáva prehl'ad princípov, súčasného stavu rozvoja a doposial' objavených možností 
metódy. 
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Kapitola 1 

Rádioterapia v onkológii 

1.1 Onkologické ochorenia a ich liečba 

1.1.1 Vznik rakoviny 

Zdravé bunky l'udského tela prechádzajú svojím životn)1m cyklom (t.j. bunkovým cyklom 
- procesom, ktorý zahffía všetky pochody vzniku, v)1voja a rastu až po delenie-množenie či 
zánik bunky) za posobenia vonkajších a vnútorných regulačných faktorov, na ktoré bunka 
adekvátne reaguje. (Medzi vonkajšie faktory zaraďujeme vplyvy prostredia organizmu 
a vzájomnú komunikáciu buniek. Principiálnym vnútomým faktorom je okrem zdravotné
ho stavu bunky predovšetkým jej genetický program.) Toto posobenie je počas života člo
veka usmerlíované tak, aby sa bunky množili, vyvíjali a dorastali „podl'a potreby", t.j. tak, 
aby každ)1 orgán mohol plnohodnotne vykonávat' svoju funkciu. To napríklad znamená 
zrýchlené bunkové delenie, ako i rast buniek, v období prvých mesiacov l'udského života 
alebo v puberte; rovnako dochádza k urýchlenénrn delen iu napríklad buniek kože pri jej 
poranení - nepoškodené bunky produkujú nadmerným tempom bunky nové, a to až do vy
tvorenia úplného kožného pokryvu v mieste rany. Po dosiahnutí dospelosti sa bunky delia 
výlučne s ciel'om nahradit' odumreté či poškodené bunky (je zaujímavé, že tie imunitný 
systém spravidla likviduje sám), prípadne zahojit' rany. Vel'mi doležitým regulačným me
chanizmom pri delení (ale i pri lokomócii - pohybe buniek) je proces kontaktnej inhibície, 
vlastnost' buniek, ktorá sa (v [64]) vysvetl'uje ako tendencia buniek deliť sa len dovtedy, 
pokým dosialmu iné bunky, či ako „zákaz" deliť sa i po dosiahnutí ďalších buniek. 
Rakovina (z gréckeho „karkinos" - rak, krab; pravdepodobne podl'a podobnosti s útvanni 
tvoriacimi sa pri niektorých druhoch rakoviny) vzniká narušením mechanizmov regulácie 
bunkového cyklu, resp. narušením mechanizmov odpovede bunky na posobenie patričných 
regulačných podnetov. Vtedy sa bunky začínajú nekontrolovane deliť a rásť, vyvíjajú ab
normálny bunkový metabolizmus (čo vedie k odlišnému chemickému správaniu rakovino
vých buniek - to využíva i bórová neutrónová terapia, podrobnejšie pojednanie v kapitole 
2) a spravidla žijú dlhšie než zdravé bunky daného typu. Hovoríme o rakovinovej trans
formácii bunky. Transformované bunky sú málokedy schopné plnit' svoje povodné funk
cie. Hoci dnes je známych mnoho druhov rakovinových ochorení (rakoviny), príčinou 
všetkých je nekontrolovaný rast buniek. 
Rakovinové bunky sa zo zdravých vyvíjajú v důsledku poškodenia bunkovej DNA (DNA 
nesie dedičnú-genetickú informáciu bunky a riadi všetky činnosti počas bunkového cyklu). 
Narušenie úsekov DNA sa vyskytuje u zdravých jedincov pomeme často a bunka je 
schopná ho vo vačšine prípadov opravit'. Pokial' zlyhá samoopravná schopnost' bunky, pre
javí sa to na jej chemizme a organizmus ju vníma ako cudzorodý element, ktorý zničí. Ak 
k tejto deštrukcii nedojde (napríklad kvoli krátkodobému zlyhaniu imunitného systému), 
vzniká rakovina. Poškodenie DNA nutné ku vzniku rakoviny može byť prenesené dedične 
na potomka; najčastejšie k nemu však dochádza posobením rizikových faktorov prostredia, 
ktorému je organizmus vystavený. Jedná sa o vplyv faktorov biologických (onkovírusy, 
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ktoré zapríčiiíujú niektoré druhy leukémie, rakoviny krčka maternice a podobne), chemic
kých (karcinogénne látky, napr. benzén, decht) a fyzikálnych (ionizujúce žiarenie). 
Rakovinové bunky obvykle formujú nádor (tumor). Len v niektorých prípadoch ku vzniku 
nádoru (odborná literatúra pracuje i s termínom „novotvar", angl. „neoplasm") nedochá
dza; rakovinové bunky napríklad pri leukémii vznikajú z krvných teliesok (krviniek) 
a buniek podiel'ajúcich sa na tvorbe krvi (kostná dreií) a prúdia v krvnom riečisti samostat
ne. 
Postupné narušenie integrity nádoru pri vývoji rakoviny je vel'mi bežným javom. Rakovi
nové bunky často nemajú dostatočnú súdržnosť (nevyvíjajú prirodzené štruktúry na svojom 
povrchu, ktoré zdravým bunkám umožiíujú vytvoriť tkanivo - usporiadanú skupinu buniek 
rovnakej stavby plniacich spoločný účel), a preto sa od povodného nádoru oddel'ujú, putu
jú telom a „usadzujú" sa v iných častiach tela. Tu pokračujú v nekontrolovanom množení 
a nahrádzajú tak normálne bunky. Nové ložisko vzniknuté zavlečením rakovinových bu
niek z primárneho nádoru označujeme ako metastázu. Je zvykom rakovinu špecifikovať 
názvom orgánu primárneho ložiska, nie orgánov postihnutých metastázami (bližšie v [57]). 
Nádor, ktorý „metastázuje" (tvorí metastázy), sa nazýva malígny (zhubný); nádory benígne 
(nezhubné) sa nerozširujú do ostatných častí tela za vzniku metastáz a až na občasné vý
nimky neohrozujú život (polcial' ale nevyvíjajú deštruktívny tlak na orgán). 
Podl'a štatistických údajov ([50]) za rok 2002 zaujíma rakovina druhé miesto medzi príči
nami ú1mtí dospelých vo vyspelých štátoch. Pre ilustráciu: roku 2002 v USA 28,5 % úmrtí 
zapríčinili ochorenia srdca (vačšinou „infarkt"); pod 22,8 % úmrtí sa podpísali malígne 
nádory („rakovina"); mozgové príhody („porážka") boli zodpovedné za 6,7 % úmrtí; na
sledovali respiračné ochorenia (5, 1 %), nehody a neúmyselné zranenia (4,4 %), diabetes 
(„cukrovka": 3,0 %) , chrípka a zápal pl'úc (2,7 %) . Obsadenie prvých miest uvedeného 
rebríčka je spoločné aj pre európske štáty, a to dlhodobo . 
Podl'a [57) v USA sa rakovina niekedy v priebehu života vyvinie u polovice mužova treti
ny žien; ročne pribudne len v Európskej únii (rok 1991) vyše milión prípadov (samozrej
me, nie všetky prípady sú odhalené). 77 % nových prípadov rakoviny (všetkých typov) sa 
týka osob nad 55 rokov veku. 
Najrozšírenejšími druhmi rakoviny sú podl'a [65) rakovina prsníka, rakovina pl'úc a rako
vina hrubého čreva a konečníka u žien a u mužov dominujú rakovina prostaty, rakovina 
pl'úc a rakovina hrubého čreva a konečníka. 

1.1.2 Mozgové nádory 

Každý orgán či typ tkaniva je potenciálne schopný prekonať nádorovú transformáciu 
a založit' tak rakovinu určitého typu . Uvediern preto (podl'a [61] a [44]) len vel'mi stručné 
poznámky týkajúce sa mozgových nádorov s vel'mi neutešenou prognózou vývoja 
a slabými možnosťami konvenčnej liečby, u ktorých sa spolieha na nasadenie nových me
tód, medzi inými i bórovej neutrónovej terapie. lde o multiformný glioblastóm (glioblasto
ma multiforme, GEM) a anaplastickJí astrocytóm. 
Bolo pozorovaných vyše 120 druhov primárnycb mozgových nádorov (slovo „primárny" 
referuje na nádory vznilrnuté v mozgu, zatial' čo sekundárne mozgové nádory sú metastázy 
z iných orgánov), jednotlivé typy sa označujú podl'a buniek, ktoré dali nádoru vznik [62). 
Asi 60 % primárnych mozgových nádorov predstavujú gliómy. Tieto nádory vznikajú 
z podpomých buniek, tzv. gliá/nych, ktoré majú za úlohu zaisťovať fyzickú podporu a pre
dovšetkým výživu vlastných nervových buniek mozgu - neurónov (gliálne bunky svojím 
počtom predstavuj(1 až 90 % centrálnej nervovej sústavy a tvoria 50 % objemu celého ner-
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vového systému 1
). Tento druh nádoru sa nešíri do ostatných častí tela; svojím rastom však 

nenávratne poškodzuje mozgové tkanivo (neuróny patria medzi raritné typy buniek, ktoré 
nie sú schopné bunkového delenia), s čím súvisia vážne degeneratívne symptómy ochore
ma. 
Vo všeobecnosti sa mozgový nádor (a teda i glióm) vyvinie v niektorej zo štyroch fáz, 
stup1'íov (grade I-IV). Stupei'í l (pilocytický astrocytóm) a li (benígny-nezhubný astrocy
tóm) sú pomaly rastúce nádory s mnohoročnýrn vývojom. Pri ich rozvoji dochádza 
k postupnému výskytu príznakov (symptómov) narušenia niektorých funkcií mozgu ná
sledkom fyzického dráždenia tkaniva v oblasti rastu nádoru. Stupeň Ill (anaplastický as
trocytóm) a špeciálne najagresívnejšia forma, stupeň JV (GBM)2, sú vysoko malígnou for
mou rakoviny s prudkým rozvojom spojeným s rapídnym úpadkom mozgových schopnos
tí. Stupne lil a IV sa možu vyvinúť z menej zhubných foriem I a 11 v priebehu rokov, avšak 
nezriedka dochádza k náhlemu rastu nádoru typu III alebo IV „nanovo". Malígne fonny sa 
konvenčne liečia kombináciou rádioterapie (pomocou y-noža, viď v nasledovnej podkapi
tole) a chirurgického zákroku. GBM ale vykazuje značnú odolnost' voči radiácii 
v porovnaní so zdravým tkanivom ([24]). Neliečený GBM je Jetálny; stredná doba preží
vania 6 mesiacov po „vypuknutí" sa pri kombinácii všetkých bežných dostupných liečeb
ných procedúr ( chirurgia, rádio- a chemoterapia) pred lžuje v ráde týždňov ([ 6], 2000). 
Podl'a [48] je medián doby (nie stredná doba) prežívania pacientov s liečeným GBM 8-14 
mesiacov, medián doby prežívania neliečeného GBM sú 3 mesiace (údaj z roku 1989). Len 
6 % postihnutých prežíva viac než 3 roky [58]. 
Incidencia primámych mozgových nádorov vo vyspelých krajinách sa uvádza 14 na 100 
000 obyvatel'ov za rok ([49], 2004). Z toho podl'a [49] 35 % predstavujú varianty Ill a IV. 
Ochorenie postihuje jedincov naprieč celým vekovým spektrom, s prevahou u detí do 15 
rokov a v 4. až 6. dekáde života (produktívny vek) [49, 6]. Je preto len pochopitel'né, že sa 
celosvetovo vyvíja intenzívna snaha vedúca k zefektívneniu konvenčných druhov liečby, 
ako i k vývoju nových terapeutick)1ch možností. 
Primárne mozgové nádory tvoria asi I až 2 % onkologických ochorení [57]. Napriek tejto 
relatívnej „vzácnosti" sú vedúcou príčinou úmrtí na rakovinu u mužov vo veku 20-39 ro
kov a piatou najčastejšou príčinou úmrtia žien trpiacich rakovinou v tej istej vekovej kate
górii [49]. To poukazuje na obmedzené možnosti liečby mozgových nádorov v porovnaní 
s inými, rozšírenejšími druhmi rakoviny. 
Sekundárne mozgové nádory sa vyvinú u 20-40 % postihnutých rakovinou [60]. Najčastej
šie vznikajú z metastáz rakoviny pťúc, prsníka a melanómov [ 49]. 

1.1.3 Liečba onkologických ochorení 

V súčasnosti sa uplatňujú štyri základné terapeutické metódy: 
• Chirurgická intervencia. Ciel'om je odobrať nádorové ložisko a znemožnit' tak ďal

šie množenie rakovinových buniek. Pre doliečenie sa indikuje chemoterapia, najma 
u metastázujúcich nádorov, či rádioterapia, napríklad pokial' odstránenie nádoru 
nemožno pokladať za dokonalé. 

• Chemoterapia. Užívaná pre liečenie metastázujúcich nádorov. Podl'a štádia rozvoja 
ochorenia je ciel'om vyliečenie rakoviny, ničenie metastáz, zastavenie tvorby ďal
ších metastáz či spomalenie rastu rakovinových buniek. 

1 Nervová sústava je tvoremí periťérny111i nerva111i a centrálny111 nervový111 systémom, ten pozostáva z rnozgu 
a rniechy. 
2 Označuje sa tiež ako „astrocytó111 sturňa TV" alebo jednoducho „glioblastórn". 
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• Rádioterapia. Ožarovanie posobí lokálne na nádorové ložisko. Účelom je selektív
ne zničit' rakovinové bunky. Konvenčná rádioterapia využíva najma poznatok 
o vyššej citlivosti tu111oru na žiarenie, než vykazuje zdravé tkanivo. 

• Biologická terapia, tiež imunoterapia. Spočíva vo využití vlastného imunitného 
systému organizmu pri ničení a obmedzovaní rastu rakovinových buniek a podpore 
regenerácie zdravých buniek po inom type terapie. Prebieha ako aktívna či pasívna 
imunizácia (pri aktívnej imunizácii sa stimuluje vlastný imunitný systém k tvorbe 
protilátok; pri pasívnej imunizácii sú proti látky podané umel o). Používa sa ako 
podporná a doplnková liečba. 

Liečebné postupy sa obvykle vbodne kombinujú. Ako základnú terapeutickú metódu sú
časná onkológia uplati"rnje (podl'a 111ožností včasné) chirurgické odstránenie novotvaru (ná
doru), ktoré je obvykle doplnené následnou liečbou zameranou na zamedzenie recidívy 
tkanivového bujnenia v postihnutej oblasti. Zvlášť zcísadný význam majú postchirurgické 
zásahy v prípade zle lokalizovaných malígnych (zhubných) nádorov, ktoré vytvárajú meta
stázy a znemožňujú tak úplné odstránenie postihnutých buniek. Tieto 1116žu byt' zdrojom 
ďalšieho rozvoja nádorového ochorenia. Je preto žiaduce po chirurgickom vyňatí nádoro
vého ložiska obmedziť reprodukčné schopnosti nádorovo transformovaných buniek, ktoré 
neboli chirurgicky vy11até, prípadne tieto bunky selektívne (pri minimálnom poškodení 
zdravého tkaniva) ničit'. Pre tieto účely boli vyvinuté predovšetkým metódy chemickej 
a radiačnej terapie. 
Popri uvedených sa vyvíjajú i ďalšie terapeutické metódy, napríklad honnonálna liečba, pri 
ktorej sa dodávajú hormóny, schopné zmeniť správanie rakovinových buniek, prípadne 
pozastavit' účinok prirodzených hormónov nutných k priebehu niektorých typov rakoviny 
a podobne. 
V súčasnosti ([24], údaje za rok 1991) sa úspešne vylieči asi 45 % onkologických pacien
tov. Tento podiel tvorí 22 % (zo všetkých chorých na rakovinu, nie iba z vyliečených), kto
rí podstúpili len zákrok, 12 %, ktorí sa podrobili len ožarovaniu, a 6 % pacientov 
s rakovinou absolvovalo kombináciu oboch metód a úplne sa vyliečilo. Chemoterapia pri
dáva ďalších 5 % uzdravených pacientov (t.j. 5 % zo všetkých onkologických prípadov). 
Za vyliečeného sa pokladá pacient, ktorý prežil 5 rokov po terapii bez recidívy symptó
mov. 

1.2 História rádioterapie 

Počiatky využívania rádioterapie na liečenie nádorov siahajú do 19. storočia ([24], [55]), 
kedy sa roku 1897 vo Viedni uskutočnil prvý pokus o liečenie rakoviny kože pomocou 
rontgenových lúčov (objav žiarenia X je datovaný na 8.11.1895). Spoločne so svojím dia
gnostickým významom tak už koncom 19. storočia Rontgenovo žiarenie preniká do pove
domia medicíny. Prvá správa o liečebných úspechoch dosiahnutých ožarovaním vyšla 
v roku 1899. Vyšetrovanie pacientov pomocou rontgenu sa stalo klinickou praxou v 20. 
rokoch minulého storočia. Roku 1922 bola radiačná onkológia zaradená medzi medicínske 
disciplíny. 
V priebehu tridsiatych až paťdesiatych rokov 20. storočia sa pre medicínske účely experi
mentálne využívajú nové, moderné zdroje žiarenia: Van de Graaffov urýchl'ovač 

a betatrón. Účinnejšia terapia pomocou yžiarenia sa začína používat' po II. svetovej vojne. 
Predpokladom bolí rozsiahle základné výskumy rádioaktivity (Becquerel, Curie,„.), usku
točnené počiatkom 20. storočia. V (ilohe žiariča sa testuje izotop kobaltu 6°Co. Roku 1953 
bol na medicínske ciele po prvýkrát použitý lineárny urýchl'ovač. Zapojenie urýchl'ovačov 
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do služieb medicíny umoznuJe následne terapeutické využitie energetických častíc 

(v medicíne sa urýchl'ovače objavili krátko po ich čisto výskumnom jadrovo-fyzikálnom 
uvedení: prvý cyklotrón postavil E. O. Lawrence roku 1932 v Berkeley). V roku 1968 bol 
predstavený gama nož (podrobnosti v nasledujúcej podkapitole). 
V súčasnosti sa rádioterapiou rozumie predovšetk)1m ožarovanie pacienta vysokoenerge
tickým žiarením (ylúče o energiách v ráde MeV priniesli výrazné vylepšenie výsledkov 
oproti iig terapii, ktorá pracuje s energiami do 250 ke V), čo predstavuje zároveň najrozší
renejšiu metódu radiačnej terapie. Ako žiarič sa dnes s úspechom používa 6°Co. 

1.3 Metódy rádioterapie 

Rádioterapia si kladie za ciel' zničit' nádorové bunky pri maximálnom zachovaní zdravého 
tkaniva. Táto požiadavka však vedie k obmedzujúcim podm ienkam na metodiku ožarova
nia, keďže dávka žiarenia, ktorú zdravé tkanivo toleruje, nesmie byť pre dosiahnutie úžitku 
z terapie prekročená. Liečba najma hlbšie umiestnených nádorov je tak sprevádzaná znač
nými komplikáciami: intenzita yžiarenia klesá pri prechode vrstvou materiálu (vyššie ulo
žené tkanivá a štrukti'.1ry organizmu) exponenciálne. 
Pre zohl'adnenie tolerancie zdravého tkaniva a súčasnú expozíciu nádorových buniek dos
tatočnej intenzite žiarenia sa používajú dve metódy. Jednak ideo rozdelenie ožarovania na 
menšie dávky podávané spravidla s jednodňovým odstupom (frakcionizácia dávky), keďže 
je známe, že nádorové tkanivo sa zotavuje z ožiarenia pomalšie a vykazuje vobec vyššiu 
citlivost' na ionizačné žiarenie než zdravé bunky. Drnhou metódou je ožarovanie ložiska 
z viacerých smerov, pri ktorom sa maximálne šetrí zdravé tkanivo. Na tomto princípe pra
cuje tzv. Leksellov gama nóž, ktorý obsahuje do 200 zdrojov 6°Co produkujúcich kolimo
vané zvazky vedené tak, aby sa pretínali v mieste (príp. odstráneného) nádoru. Gama nož 
našiel uplatnenie pri liečbe mozgových nádorov (menších než 3,5 cm v priemere). 
V niektorých prípadoch možno indikovat' ožarovanie elektrónov_ým zviizkom. Výhodou je 
výborná koordinácia ožarovania (riadenie zvazku pol'om); nízka hmotnost' elektrónov ale 
vedie k značnému mnohonásobnému rozptylu na atórnoch. 
Na experimentálnej úrovni bol i pacienti s rakovinou ožarovaní i mezónm i Jr, keďže terape
utické úspechy nepredčili liečebné výsledky konvenčných metód, vo výskume sa nepokra
čuje. Celkom bolo ožiarených asi 1200 pacientov ([67]). 
Spoločným nedostatkom klasickej rtg a yterapie (rovnako i ožarovania elektrónmi) je len 
„občasná" ionizácia pri prechode materiálom (t.j. nízka hustota energie deponovanej po
zdÍž dráhy - to prakticky využíva Leksellov gama nož pre ochranu zdravého tkaniva). U
vedená skutočnosť sa obvykle vyjadruje ako nízky lineárny prenos energie (linear energy 
transfer, LET), ktorý je však priamou podmienkou pre terapeutický efekt [41]. Zvýšenie 
LET prináša až hadrónová terapia. 
Účinok rádioterapie je ovplyvnený predovšetkým: 

• Typom (vlastnosťami) aplikovanej radiácie, napríklad LET. 
• Podanou dávkou; dobou, za ktorú bola podaná; a počtom ožiarení (jrakcionizácia 

dávky- ukazuje sa, že rakovinové bunky majú dlhšiu regeneračnú dobu než zdravé 
tkanivo: je preto vhodné rozdeliť dávku žiarenia do viacerých ožarovacích cyklov 
naplánovaných s odstupmi dostatočnými pre regeneráciu zdravých buniek 
a krátkymi pre zotavenie tumoru). 

• Charakter ožarovanej bunky (reprodukčná rýchlosť, stav v cykle, okysličenie, ... ). 
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Vlastnosti žiarenia ako faktor efektivity bórovej neutrónovej terapie zmienim podrobnejšie 
v kapitole 2.2. 

1.4 Hadrónová rádioterapia 

Základom hadrónovej terapie je expozícia postihnutej oblasti na tele pacienta vysokoener
getickému zvazku ťažkých častíc, hadrónov, ktoré majú vyšší lineámy prenos energie 
(LET, pozri predchádzajúcu stať) než žiarenie y Terapiu možno realizovat' s nabitými čas
ticami, ako i neutrónmi. 

1.4.1 Protónová terapia 

Pre ožarovanie možno použit' prakticky l'ubovol'nú ťažkú nabitú časticu (protón, pión), či 
ión (časticu a, či ióny prvkov ako O, C„„). Ukladanie energie nabitých častíc danej počia
točnej energie je riadené Braggovou krivkou (Obrázok l ), ktmú charakterizuje ostrý vrchol 
a strmý pád na konci dráhy (častica sa zastaví v nejakej hÍbke materiálu, na konci dráhy sa 
pohybuje dostatočne pomaly, aby sa i na krátkom úseku „stihla" deponovat' značná energia 
- tomu zodpovedá vrchol - „pík"). Základné výhody, ktoré prináša (napr. protónová) had
rónová terapia v porovnaní s yožarovaním zahfňajú [24]: 

• Deponovaná energia má maximum na konci dráhy; hÍbku riadi energia vstupujúcej 
častice. 

• Bočný rozptyl je výrazne potlačený (v porovnaní s elektrónovým zvazkom) 
v dósledku značnej hmotnosti protónu. 

• Častica sa v látke zastaví a Braggova krivka končí strmo - za miestom ožarovania 
zostanú bunky nedotknuté. 

• Dobrá manipulácia so zvazkom, možnost' „scanu" v oblasti nádoru. 
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Obrázok 1. Braggova krivka spolu s vrcholom a superpozícia Braggových píkov pre rózne 
počiatočné energie (SOBP); pre porovnanie je zakreslená energia, ktorú deponuje fotón 
rovnakej počiatočnej energie. Prevzaté z [24]. 

Protónovú rádioterapiu možno rovnako organizovať ako viaczvazkovú, čím opat' (ako 
v prípade y rádioterapie) klesá radiačná záťaž zdravého tkaniva, avšak za cenu ožiarenia 
vačšieho objemu v organizme. 
Protónovú terapiu navrhol po prvý raz doktor R . R. Wilson v roku 1946 v duchu nadšenia 
výsledkami svojho učitel'a E. O. Lawrenca pri stavbe urýchl'ovača. Prvý pacient bol ožia
rený protónovým zvazkom na Kalifornskej univerzite v Berkeley v roku 1954 ([59]) 
a nasledovalo vybudovanie ďalších centier na klinické ožarovanie pacientov protónmi po 
celom svete. Medzi prvými boli pracoviská na University of Uppsala vo Švédsku (1957) 
a Harvard Cyclotron Laboratory (1961; protóny dosahovali energiu do 160 MeV). Prvý 
projekt na protónové ožarovanie pacientov fungujúci pri nemocničnom zariadení vznikal 
roku 1990 (Loma Linda University Medical Center, USA; protónový synchrotrón vyvinie 
energie do 250 MeV). 
Protóny sa zatial' použili pri liečbe nádorov na oku , rakovine krku a hlavy, adenokarcinó
mov prostaty a niektorých ďalších. 

1.4.2 Neutrónová terapia 

Neutróny boli ako prvé hadróny použité pre liečbu nádorových ochorení. Podrobnejšiemu 
popisu histórie neutrónovej rádioterapie je venovaná kapitola 2.6. 
Pre neutrónovú terapiu boli vyvinuté dve metodiky: ožarovanie rýchlymi neutrónmi 
a neutrónový záchyt (termálnych) neutrónov . 

Rýchle neutróny (neutróny s energiou vyššou než I eV) deponujú svoju energiu v tkanive 
podobne ako fotóny, avšak s vyšším LET, čo vedie k tvorbe množstva ionizujúcich nabi
tých častíc. leh celkový deštruktívny účinok na tkanivo je vyšší než regeneračná schopnost' 
nádorových buniek, avšak 1116že l'ahko prekročiť regeneračnú schopnost' zdravého tkaniva 
a nenávratne tak poškodit' ožarovaný orgán. Zvazok rýchlych neutrónov sa obtiažne for-
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mu je, čo znamená ďalšiu nevýhodu tejto metódy. V súčasnosti nie je vel'mi rozšírená; dob
ré výsledky sa dosahujú napr. v Garchingu pri Mníchove, kde rýchle neutróny nasadzujú 
pri melanómoch (rakovina kože), nádoroch prsníka, hlavy a krku. 

Pri neutrónovej záchytovej terapii (neutron capture therapy, NCT) dochádza k selektívnej 
deštrukcii nádorových buniek, ktoré sú vyberané na základe známych odlišností intracelu
lárneho metabolizmu nádorových buniek v porovnaní s bunkami zdravými. Táto vlastnost' 
sa využije pre „označenie" postihnutých buniek pomocou zvláštnej zlúčeniny, ktorá sa vy
lučuje výrazne masívnejšie v týchto nádorovo transformovaných bunkách než v zdravom 
tkanive. Zlúčenina uvedených vlastností, ktorá obsahuje izotop s vysokým účinným priere
zom pre neuh·ónový záchyt (B, Gd), obrnedzí účinok následne (po podaní zlúčeniny) apli
kovaného neutrónového zvazku len na nádorové bunky. NCT má teda cenné uplatnenie 
zvlášť pri zle lokalizovaných nádoroch; pomocou BNCT sa liečia gliómy i melanómy (tu 
nemá prevratný význam; malígny melanóm - rakovina kože - je najlepšie liečitel'ným on
kologickým ochorením vóbec, a to i pri konvenčnej terapii až do 90 % prípadov pri menej 
pokročilých štádiách; vzhl'adom na viditel'nosť a dostupnost' nádom je diagnostika i liečba 
tohto typu rakoviny obvykle dostatočne včasná; zákrokové komplikácie sú obdobne mini
málne v porovnaní sinými typmi rakoviny). 
Pri NCT sa pacient (postihnuté miesto) ožaruje termálnymi (kinetická energia asi 0,025 
eV), prípadne epitermálnymi (energia 0,025 eV až I eV) neutrónmi. 
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Kapitola 2 

Bórová neutrónová terapia 

V ostatných rokoch je rozvoju bórovej neutrónovej terapie venovaná vo svete zvláštna po
zornost'. K výskumnému programu tejto metódy sa pripájajú stále ďalšie krajiny (na vý
skume sa aktívne podiel'a či aspoň záujem o možnost' zapojit' sado projektov v blízkej bu
dúcnosti prejavuje vyše 15 krajín z celého sveta) . Bórová terapia je totiž sl'ubnou liečebnou 
metódou, od ktorej sa očakáva nezanedbatel'ný pohok pri rnedicínskom boji 
s najvážnejší111 i for111a111 i zhubných rakovi nov)1ch ochorení. 

2.1 Princíp metódy 

Bórová neutrónová záchytová terapia (Boron Neutron Capture Therapy, BNCT) je terapeu
tickou metódou založenou na radiačnom záchyte pomalých (termálnych) neutrónov. „Ak
tívnym" prvkom zlúčeniny selektívne ukladanej predovšetkým (ideálne takmer výlučne) 
v rakovinových bunkách je pritom izotop 10B. 
Metóda je založená na vysokom Llčinnom priereze bóru pre záchyt neutrónu (stať 1.4.2). 
Pri praktickej realizácii sa pacientovi podá látka s obsahon1 10B (stať 2.2.2), u ktorej je zis
tené selektívne ukladanie v nádorovom ložisku (postihnutých bunkách) a ktorá sa takmer 
nevylučuje v bunkách zdravého tkaniva. Po vhodnej dobe (dostatočnej pre distribúciu 
transportnej zlúčeniny s obsahom bóru do postihnutých tkaní v) je liečená oblast' vystavená 
toku (tennálnych, príp. epitermálnych, viď 2.2.3) neutrónov, ktoré interagujú predovšet
kým na atómoch bóru, t.j. v bunkách tumoru. Tu nastáva záchytová reakcia [6, 41]: 

10B+ n - a+ 7Li* - 7Li (0,84 MeV) + a(l,47 MeV)+ y(0,478 MeV). 
Uvedený kanál predstavuje 93,7 % prípadov, účinný prierez procesu O"= 3837 bam. 
(Druhý kanál reakcie vedie k rovnakým produktom, avšak odrazené jadrá majú vyššiu ki
netickú energiu a lítium vzniká v základnom stave - nedojde k vyžiareniu ykvanta) 
Produkty tejto reakcie majú vysoký lineárny prenos energie LET a ich dobeh v tkanive 
(ktoré možno aproximovat' vodným prostredím) je len niekol'ko mikrometrov (5 µm pre 
7Li a 9 µm pre a) . Celková energia vzniknutých iónov sa tak deponuje v oblasti 
o rozmeroch porovnatel'ných s rozmermi bunky (tie sa pohybujú okolo 10 µm), čo umož
ňuje metóde BNCT vysoko selektívnu deštrukciu poškodených buniek, a to bez poškodzo
vania okolitého tkaniva. 
Medzi základné ťažkosti spojené s BNCT patrí akumulácia malého rnnožstva bóru 
i v okolitých zdravých tkanivách a takisto nezanedbatel'ný účinný prierez prvkov prirodze
ne obsiahnutých v l'udskom organizme (H, N) pre interakciu s tennálnymi neutrómni (O", H 

= 0,332 b; O"„ N = 1,81 b; O" „ c = 3,4 barn; podl'a [67)). 

Použitie BNCT na liečbu rakoviny u l'udí predpokladá splnenie niekol'kých prirodzených 
požiadaviek (podrobnejšie viď [24)): 

• Dostatočná intenzita zvazku v oblasti nádorových buniek a slabá v ich okolí. 
• Zaisten ie vysokej koncentrácie bóru v každej mal ígnej bunke. 
• Zachovanie nízkeho obsahu bóru v zdravom tkanive. 
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V súčasnosti vačšina krajín, zapájajúcich sa do projektu výskumu BNCT, pokročila do fá
zy overovania metódy v klinických testoch (podrobnejšie informácie v kapitole 4). Keďže 
zatial' BNCT nebola uvedená do bežnej medicínskej praxe, jej postupy nie sú celkom me
dzinárodne štandardizované. Pri klinických testoch sa však používa procedúra 
v zák.ladných aspektoch spoločná pre všetky pracoviská rozvíjajúce BNCT. Terapia pre
bieha zhruba nasledovne (popis sa týka nádorov mozgu): 
Po indikovaní pacienta na BNCT a predoperačnej príprave je pacientovi pred chirurgickým 
zákrokom podaná látka s vysokým obsahom bóru - nosič bóru (stať 2.2.2), pričom dávka 
i doba medzi podaním a výkonom sa volí rovnaká, aká sa predpokladá pri ožarovaní (viď 
stať 2.2.2). Počas operácie je pacientovi odobraté nádorové ložisko spolu so vzorkami 
zdravých tkanív mozgu, krvi, kosti a kože, prípadne ďalších tkanív. (Operácia má vačšinou 
len paliatívny3 charakter [6]; odobratie celého nádoru u diagnózy GBM nie je možné - ho
ci to by znamenalo úplné vyliečenie pacienta.) Stanovením hladiny bóru vo vzorkách sa 
zistí rýchlosť akurnulácie a odbúravania bóru v tkanivách pre každého pacienta individuál
ne. Tempo odbúravania bóru sa prípadne upresní ďalšími vyšetreniami. Približne po 2-4 
týždiíoch od operácie podstupuje pacient ožarovaciu procedúru (resp. procedúry, pokial' je 
dávka frakcionizovaná; bližšie podkapitola 2.2) . Vlastnému ožarovaniu predchádza poda
nie bórovej zlúčeniny (preparát BSH sa podáva s predstihom vyše 12 hodín) a priebežné 
rnonitorovanie obsahu bóru v krvi (ožarovanie začína až po zistení vhodného zastúpenia 
bóru v krvi, čo indikuje jeho optimálnu koncentráciu v nádorovom a zdravom tkanive; vy
počítaná doba ožarovania je tesne pred výkonom korigovaná na základe aktuálnej hodnoty 
bórovej koncentráci e). 
Z uvedeného náčrtu vyplýva potreba okamžitej analýzy koncentrácie bóru v krvi pacienta 
pred a počas ožarovania. Tu našla uplatnenie (okrem iných) najma metóda PGA (prompt 
gamma-ray analysis) . 
Ako sa uvádza v [41], v BNCT sa zjednocujú princípy a hlavné ciele chemoterapie 
a postupy konvenčnej rádioterapie pri anatomickej lokalizácii dávky, avšak 
s nasledovnými významnými výhodami [ 41]: 

• Nosiče bóru sú v požadovan.)1ch dávkach netoxické. 
• Doba medzi podaním látky a ožiarením je volitel'ná a možno ju optimalizovat' pre 

dosiahnutie ideá\neho účinku liečby. 
• Poškodenie okolitých tkanív je minimálne. 

Výhody BNCT v porovnaní s konvenčnou rádioterapiou okrem motivácie pre jej sústavný 
výskum a vývoj znamenajú i perspektívu pre jej potenciálne budúce nasadenie v klinickej 
praxi. 

2.2 Technické predpoklady BNCT 

BNCT je interdisciplinárna terapeutická metóda so širokým záberom v oblasti medicín
skych a fyzikálnych vied, navzájom spatých len minimálne či vóbec. Úspech nasadenia 
takejto liečby podmieňuje okrem individuálnych predpokladov pacienta najma zvládnutie 
komplexných úloh spadajúcich do širokej škály disciplín. Medzi inými sa jedná 
o problematiku nukleárneho inžinierstva pri konštrukcii zvazku; nukleárnej medicíny, on
kológie a rádiobiológie pri výbere pacientov, plánovaní terapie a riadení ožarovania; neu
rochirurgie pri zaistení základnej liečby; farmakológie a farmakokinetiky pri vol'be 
a príprave vhodnej bórovej zlúčeniny; nukleárnej chemickej analýzy pri určovaní a moni-

3 Odstra11ujúci alebo zmicriíujúci symptómy; paliatívna li c čba nc111ú 11107.nosti viesť k úplnému uzdraveniu. 
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toringu koncentrácie bóru. Niektorým z uvedených aspektov budem venovať stručnú po
zornost'. 

2.2.1 Elementárna rádiobiológia pre BNCT 

Hodnotenie (a teda i plánovanie) účinku BNCT je náročnejšie než v prípade konvenčnej 
radiačnej terapie v d6sledku prítornnosti viacerých zložiek dávky žiarenia, ktorýrn sú pos
tihnutá oblast' a obklopujúce zdravé tkanivo vystavené. Na celkovej podanej dávke majú 
podiel štyri komponenty [ 42]: 

• dávka žiarenia y(„produkt" záchytovej reakcie) 
• dávka od neutrónov (vrátane rýchlych, ktoré sú obsiahnuté v neutrónovom zvazku) 
• dávka od odrazených jadier lítia a častíc a („bórová dávka") 
• dávka od protónov s vysokým LET (vznikajú reakciou záchytu na dusíku). 

Okrem toho hlavne v testovacích zariadeniach maže byť zvýšená pozaďová rádioaktivita. 
Jedinou zložkou dávky rnajúcou selektívny charakter (p6sobiacou len na vybrané - ná
dorové bunky) je „bórová dávka". 
Význam uvedených štyroch komponent sa r6zni v závislosti od typu tkaniva, množstva 
bóru, typu bórovej zlúčeniny a pozície danej oblasti voči zvazku. Pri výpočte dávky sa vy
chádza z predpokladu o rovnomernej distribúcii atómov bóru v každorn tkanive (zložitejší 
postup je nemyslitel'ný). Skutočná koncentrácia bóru sa stanovuje meraním jeho obsahu 
v periferálnej krvi (čo je jediný meraniu prístupný údaj; podrobnejšie v kapitole 3) 
a výpočtom z pomeru obsahu bóru v krvi a ciel'ových tkanivách, ktorý je zistený vopred zo 
štúdií na zvieratách a upresnený v testoch na konkrétnom pacientovi. 
Všetky štyri komponenty dávky rastú lineárne s časorn ožarovania (pokial' sa nepriblíži 
polčasu rozpadu bóru, ten činí asi 6 hodín). Dávka od produktov záchytovej reakcie na bó
re rastie približne lineárne s koncentráciou bóru (pri vel'mi vysokých koncentráciách ú
mernosť prestáva platit' v d6sledku samotienenia 10B [41]). Tieto dve skutočnosti (nárast 
dávky s časom a koncentráciou) predstavujú základné mechanizmy, ktorými sa dosahuje 
modifikácia alebo eskalácia (postupné zvyšovanie) dávky. 
Rádiobiológia neutrónovej terapie pri hodnotení biologických účinkov ožiarenia na dotk
nuté tkanivo pracuje s týmito faktormi, ako uvádza [ 42]: 

• Relatívna biologická účinnost' (relative biological effectiveness, RBE). Je definova
ná ako „podiel dávky referenčného žiarenia (v súčasnosti r žiarenie kobaltu 60) 
k testovanej radiácii, ktorá sp6sobí rovnaký biologický účinok v danom systéme" 
[42]. RBE závisí na type žiarenia, dávke, rýchlosti podania látky ajej frakcionizá
cii, ako i individuálnych podmienkach (napr. hypoxia). Faktor významný už 
v konvenčnej rádioterapii. 

• Compound biological effectiveness (CBE), tiež compoundfactor (CF). Stanovenie 
absorbovanej dávky (nutná podmienka výpočtu RBE) pri BNCT je problematické, 
keďže atómy bóru sú v skutočnosti rozdelené nerovnomerne a produkty záchytovej 
reakcie (ióny hélia a lítia) majú vel'mi krátky dolet (ťažko preto hovoriť 

o priemernej absorbovanej dávke v tkanive). BNCT rádiobiológia preto prichádza 
s CBE, daným ako súčin RBE a koncentrácie bóru. Práve CBE, a nie RBE určuje 
efekt terapie. 

• Faktor redukcie dávky pre komponentu y Počas dlhšieho ožiarenia nastáva regene
rácia poškodení sp6sobených yzložkou dávky. Pri nízkych rýchlostiach ožarovania 
je nutné túto skutočnosť zohl'adniť vo fáze plánovania terapie. 

Uvedené faktory sa experimentálne skúmajú v štyroch krokoch: pre každé tkanivo sa sta
noví meratel'ný indikátor odpovede na ožiarenie, stanoví sa odpoveď na referenčné žiare-
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nie ako funkcia dávky, stanoví sa odpoveď na neutrónový zvazok bez prítomnosti bóru ako 
funkcia dávky, stanoví sa odpoveď i po podaní bóru. To umožní vyhodnotit' vlastnosti tka
niva vo vzťahu ku všetkým komponentom dávky dodanej pri BNCT. 
Významný element rádioterapie, fi·akcionizácia dávky (rozdelenie dávky na denné prídely 
podávané napríklad pri konvenčnej terapii GBM 5 dní v týždni, celkovo v asi 30 dávkach), 
je podl'a [42] pri BNCT málo významný. Delenie dávky má za ciel' umožnit' obnovu zdra
vých tkanív, čo pri zložkách žiarenia s vysokým LET prítomných v BNCT dávke nastáva 
len zanedbatel'ne. Ako ďalší argument v prospech delenej dávky pri yterapii sa udáva zá
vislost' radiačnej citlivosti buniek na fáze v bunkovom cykle (opakované ožarovanie zvy
šuje pravdepodobnosť, že dávka bude podaná v „prav)"' čas, kedy bude rakovinová bunka 
najmenej odolná). Vel'kým prínosom BNCT je však úplná (a selektívna) deštrukcia ná
dorových buniek, takže mnohonásobné opakovanie pokusov o hubenie nádoru má mini
málnu Šancu na zlepšenie výsledkov. Za predpokladu ideálneho fungovania BNCT nezoh
ráva významnú rolu pri odpovedi bunky na ožiarenie ani prípadná hypoxia a príbuzné uka
zovatele. 
Význam frakcionizácie sa potvrdzuje pri aplikácii epitermálneho zvazku neutrónov, kedy 
40 až 50 % terapeutickej dávky je tvorených yžiarením z reakcie 1H(n,;02H. Tu frakcioni
zácia dovolí regeneráciu fotónmi poškodených buniek a dorastanie zasiahnutých zdravých 
tkanív, ako sú koža, či sliznice. Bežne sa BNCT podáva v dvoch až štyroch frakciách. 
Experimentálne výsledky citované v [ 42] naznačujú len nepodstatný význam delenia dávky 
pri ožarovaní termálnymi neutrónmi. 

2.2.2 Bórová zlúčenina 

Kl'účová súčasť BNCT, zlúčenina s obsahom bóru 10B, je zvačša pred samotným výkonom 
terapie vpravená do tela pacienta injekčne a jej ďalšiu distribúciu zaisťuje výlučne krvný 
obeh. Na chemické správanie látky sú kladené nasledovné nároky: 

• V potrebnej dávke netoxická, a to ani po ožiarení, ideálne ani v prípade opakova
ného podania (možnosť frakcionizácie dávky). 

• Dostatočne selektívna voči nádorovému tkanivu; v rakovinových bunkách by mala 
obsadzovať prednostne cytoplazmu a jadro4

; zastúpenie v tumore musí prekračovať 
15 ppm (ppm - parts per million). 

• S vysokým obsahom izotopu 10B (čo dovolí znížiť potrebnú dávku, a teda i nároky 
na netoxicitu látky) . 

V súčasnosti neexistuje látka, ktorá by vyčerpávajúco vyhovovala všetkým trom kritériám 
[11]. Podiel 15 ppm látky v nádore však spÍiíajú obe najbežnejšie bórové zlúčeniny disku
tované nižšie. 
Prírodný bór obsahuje 18,4 % hmotnostných jednotiek izotopu 10B (zvyšok tvorí 11 B). Pri 
syntéze transportnej látky pre BNCT sa obohacuje bór až na vyše 95 % [6]. 
V súčasnosti sú rozšírené dve zlúčeniny určené pre dopravu 10B do postihnutých buniek [6, 
24]: 

BSH (merkaptododekahorát sodný, Na2B12H11SH) je anorganická látka s vel'mi nízkou 
selektivitou: aj v ideálnom čase po podaní pomer obsahu BSH v krvi a nádore len málo 
presahuje I. Ako anorganická zlúčenina sa šíri výlučne v krvnom riečišti a neprestupuje 

4 Zlúčenina ukladajúca bór sa v jadre je eťektívnejšia než látka. kto 1·Ci deponuje bór v membráne alebo cytop
lazme bunky. 
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hematoencefalickú bariéru (BBB)5
. To vedie k nízkemu zastúpeniu BSH v zdravom tkani

ve mozgu. V oblasti tumoru je však BBB narušená a BSl:-J vstupuje do nádorového tkaniva 
(koncentrácia porovnatel'ná s krvou). Pomer obsahu BSH v nádore a bunkách zdravého 
mozgového tkaniva je potom zvýraznený vysoko nad hodnotu 1,5. Dosahované hodnoty 
ilustruje sada údajov získaných analýzou vzoriek odobratých počas operácie (12 hodín po 
podaní BSH) prvému pacientovi ožarovanému v ČR. Obsah bóru vo vzorkách bol stanove
ný metódou ICP (kapitola 3) nasledovne: „krv - 25 µg/g, koža 12,5 µg/g, kost' 1,3 µg/g, 
povrchové partie tumoru až 22,7 µg/g, centrálne partie tumoru okolo 8 µg/g (postupne nek
rotizujúce tkanivo), zdravé mozgové tkanivo okolo 1 µg/g. Pomer obsahu bóru 
v tumorovo111 a zdravo111 tkan ive je v iac než 20" [ 6]. Uvedené úrovne koncentrácie sú po
chopitel'né na podklade vyššie zmienenej neschopnosti BSH prekonať BBB: v zdravých 
bunkách mozgu sa zlúčenina takmer nevyskytuje, zatial' čo jej koncentrácia v krvi a perifé
rii tumoru je prakticky identická (v dosledku lokálneho narušenia BBB v mieste rastu ná
doru). Práve radiačná toleranci a ciev, ktoré majú obsah bóru najvyšší, je limitujúcim fakto
ro111 pre podanú dávku žiarenia pri terapii [34]. Znížený obsah bóru v hlbších častiach ná
doru je vysvetlený v citáte, súvisí so spomalením chemickej komunikácie odumierajúceho 
nádorového tkaniva s krvou (t. j. v hÍbke tumoru sa znižuje podiel buniek aktívne prijíma
júcich výživu, a s ňou i iné látky, z krvi). 
BSH sa podáva asi 12 hodín pred výkonom (operácia či ožarovanie) v dávke 75-100 mg/kg 
váhy. 
V Japonsku sa podarilo vol'bou vhodného intervalu medzi podaním BSH a ožarovaním do
cieliť pomer koncentrácie bóru v krvi a nádorovom tkanive 1,2 až 1,69 a u niektorých pa
cientov dokonca vyšší než 2 (v ČR bol tento pomer menší než I, porovnaj vyššie). Za op
timálnu dobu pre distribúciu bóru v tele pacienta a dosiahnutie maximálnych pomerov kon
centrácie nádor-krv sa v Japonsku považuje 15 až 18 hodín [33]. 
BSH vstupuje do tkanív difúziou, čo znamená úplnú nezávislost' koncentrácie bóru 
v bunke na jej okamžitom štádiu v bunkovom cykle [40]. 
Za vel'kú výhodu BSH sa označuje vysoký obsah bóru v molekule (57 %) - to umožňuje 
používat' nízke koncentrácie, pri ktorých ešte nie sú vyvolané toxické reakcie organizmu. 
BSH našiel použitie v BNCT projektoch v EU a v Japonsku. 

L-BPA (L-4-dihydroxybora(fenylalanín, (HO)iB-C6H4CH2CH(NH3 +)C02), organická 
látka, dobre znášaná zlúčenina s nižšou toxicitou, než vykazuje BSH (vďaka organickému 
základu). Pomer výskytu v nádore ku koncentrácii v zdravom tkanive leží v rozmedzí 2-4. 
Rovnaký je i pomer koncentrácie L-BPA v krvi a nádore. Ako organická látka L-BPA pre
stupuje cez BBB. Nevýhodou v porovnaní s nasadením BSH je nízky obsah bóru 
v molekule ( 4,8 % ). 
Vzhl'adom na svoju obmedzenú rozpustnost' vo vode sa na intravenózne infúzie používa 
komplex L-BPA viazaného s fruktózou L-BPA-F (tiež BPA-F; v ďalšom texte označujem 
túto látku ako BPA, neberúc pri tom ohl'ad na „technické" detaily chemického zloženia) 
[54]. 
BPA vstupuje do bunky difúziou a tiež aktívnym transportom za účasti bunky. Najlepšie sa 
preto akumuluje v intenzívne sa deliacich a rastúcich bunkách, koncentrácia BPA v tkanive 
tumoru teda vykazuje závislost' na rastovej fáze ciel'ových buniek. 
BPA sa podáva 2 hodiny pred ožarovaním v dávke 290-400 mg/kg [18, 52], toxicitu nevy
kazuje ani v dávke 900 mg/kg [7]. 

5 Blood-brain barrier, BBB; ideo mechanizmus ochrany mozgu rred nežiaducimi chemickými vplyvmi, kto
rý udržiava vyrovnané chemické zloženie tkanivového moku mozgu i napriek miernym zmenám chemizmu 
krvi; je tvorená špeciálnou stenou mozgových kapilár, ktorá z krvi prepúšta len výživu mozgových buniek 
(ale i niektoré ťažké kovy. alkohol, „.). 
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Vhodnost' BPA sa testuje tiež pri liečbe 111elanómov (nádory kože) . 

Obe látky, BSH i BPA, sa podávajú injekčne. lde o pohodlnú, avšak nie celkom dokonalú 
stratégiu, ktorá nedovol'uje dosiahnuť výrazne vyšší podiel koncentrácie bóru v tumore vo
či koncentrácii v zdravých častiach mozgu. Hoci injekčná aplikácia látky je dnes najrozší
renejšia, nejde o jedinú metódu jej dopravenia do tela (a následne nádoru). Stratégie na vy
lepšenie prednostnej akumulácie látky v rakovinovom tkanive, ktoré boli vyvinuté, možno 
klasifikovat' ako invazívne (vpravenie látky injekciou priamo do tumoru, osmotické naru
šenie BBB a iné [ 42]), farmakologické (podanie látky, ktorá selektívne otvára BBB 
v 111ieste nádoru) a fyziologické (použitie analógov látok, ktoré sa vyskytujú v organizme 
a prechádzajú cez BBB). 
Olaem BSH a L-BPA sa pravdepodobne v blízkej budúcnosti objavia nové zlúčeniny fun
gujúce ako prenášače bóru do postihnutých tkanív. Nádejne p6sobia experimenty s ďalšími 
aminokyselinami a ich derivátmi (napr. [39]), prekurzormi nukleových kyselín (prekurzor 
je látka, z ktorej vznilme výsledný produkt, v našom prípade DNA/RNA [35]) ale 
i s lipozómami (drobné váčky tvorené biomembránou slC1žiace ako transportéry látky, kto
rou sú naplnené; [12]). 
Popri bórových zlúčeninách bude v rámci prác na výskume gadolíniovej záchytovej terapie 
(princíp podobný ako u BNCT) nutné pripraviť takisto vhodné látky s obsahom Gd [38]. 

2.2.3 Neutrónový zvazok 

Predpokladom pre úspešnú aplikáciu BNCT je „vytvoriť primerané pole tennálnych neu
trónov v nádorových bunkách označených bórom v rámci predpísaného ciel'ového objemu 
(tkaniva)" [41]. Neutrónový zvazok predstavuje energetický zdroj pre BNCT a zaisťuje 
vlastné ožarovanie. Od kvality a vlastností zvazku do značnej miery závisí úspech celej 
metódy. 
Základnou vlastnosťou, letorou charakterizujeme zvazok častíc, je ich energia. V súčasnosti 
sa používajú zvazky neutrónov termálnych (energia asi 0,025 eV) a epitermálnych (energia 
vyššia; v [ 41] sa uvádza energia 0,5 e V až do I O ke V). 
Neutróny strácajú energiu pri prechode látkou (pri BNCT je „látkou" materiál ožarovanej 
časti tela), a to nielen v bórorn značkovaných regiónoch. Keďže v oblasti nádoru sa poža
duje p6sobenie termálnych neutrónov, možno tepeln)1 (termálny) zvazok používat' len na 
povrchovo lokalizované nádory. Testy zvazkov na „fantómoch" (plastiková nádrž tvaru 
lebky s vodnou výplňou a meracími prvkami) ukázali, že termálne neutróny strácajú prak
ticky všetku svoju energiu v prvých 2 - 3 cm dráhy v lebke, čo však v praxi znamená, že 
maximálnej radiačnej záťaži je vystavená koža hlavy spolu s lebkou a p6sobenie v mieste 
nádorn mozgu je nedostatočné (hlavne u hlbšie v tkanive uložen)1ch nádorov). Perspektíva 
termálnych neutrónov tkvie preto najma pri liečbe nádorov kože. „Správne" výskumné za
riadenie na BNCT by ale malo byť schopné poskytovat' pre výskumné účely i tepelné neu
tróny, ktoré sa zužitkujú pri štúdiu reakcie bunkových kultúr či drobných živočíchov (my
ší) na terapiu. 
Epitermálne zvazky sa po vstupe do lebky tennalizujú (strácajú energiu prevažne 
v zrážkach s vodíkom) a tennálne energie dosiahnu v ošetrovanej oblasti. Epitermálne neu
tróny sú cenné pre svoju schopnost' prenikať a deponovat' svoju energiu v značnej hÍbke 
(do cca. 7 cm), kton'.1 možno upravovat' zmenou energie zvazku pri vstupe do tela pacienta 
(ale tiež zrnenou geometrie aparatúry na ožarovanie). Porovnanie toku termálnych 
a epitermálnych neutrónov v závislosti na hÍbke prieniku do telesa fantóma poskytuje Ob
rázok 2. 
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Obrázok 2. Porovnanie toku (povadne) termálnych a epitermálnych neutrónov v závislosti 
na hÍbke v hlave fantóma. Prevzaté z [24]. 

Epitermálny zvazok pre terapiu musí vykazovat' vhodnú intenzitu a dostatočnú kvalitu. 
intenzita epitennálneho zvazku sa s ohl'adom na znesitel'nú dÍžku terapeutického výkonu 
volí 109 neutrónov cm-2 s- 1

• lntenzívnejšie zvazky sú prípustné len pri ich vyhovujúcej kva
lite (ktorá znamená prijatel'ne nízku dodatočnú radiačnú záťaž pacienta). Intenzita zvazku 
ovplyvňuje požiadavky na dosahované koncentrácie bóru v tkanive. Vyššia dosiahnutel'ná 
intenzita znamená slabšie nároky na množstvo bórovej zlúčeniny. 
Kvalita zvazku vyjadruje predovšetkýrn podiel neželaných druhov radiácie vo zvazku. Tie
to prispievajú k zbytočnej záťaži organizmu pacienta a neprinášajú terapeutický osob. Kva
litu zvazku determinujú tieto parametre: 

• Podiel rýchlych neutrónov (s energiou vyše 10 keV). Rýchle neutróny produkujú 
protóny s vysokým LET, čo vedie k nežiadC1cim účinkom na pacienta. Vysoký po
diel rýchlych neutrónov zároveň znamená pri danej intenzite nižšiu epitermálnu 
zložku a teda slabší liečebný výkon. Hlavným ciel'om pri konštrukcii zvazkov je 
obmedziť rýchle neutróny. 

• Podiel žiarenia y. Gama žiarenie vedie k neselektívnej deštrukcii buniek, ktorá 
predstavuje pri BNCT (v dosledku vzniku ypri záchytovej reakcii) vždy prítornný 
parazitný jav. Je preto snaha vplyv „vonkajšieho" r žiarenia prichádzajúceho so 
zvazkom potlačit'. 

• Podiel termálneho a epitennálneho toku. ldeálny dosahovaný pomer sa pohybuje 
okolo 0,05; vyššie hodnoty vedú k poškodeniam kože. 

• Podiel neutrónov neletiacich dopredu (v podstate rozbiehavosť zvazku). Nízka di
vergencia zvazku obrnedzuje nepotrebné ožiarenie okolitého orgánu, dobre koli
movaný zvazok navyše dovol'uje presné cielenie na oblast' nádoru a polohovanie 
pacienta. 

Súčasné zariadenia na ožarovanie pacientov neutrónrni produkujú zvazky o priečnom roz
mere 12-14 cm a v prípade potreby i vačšom. 

Zdroje neutrónov pre terapiu 
Keďže BNCT má stále štatút alternatívnej liečebnej metódy (nanajvýš) v štádiu klinických 
testov, zdroje neutrónov určené prednostne pre potreby NCT sa vyskytujú ojedinele. Čas
tejšou formou organizácie testov BNCT, než postavenie špeciálneho reaktora, je dnes a-
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daptácia vyhovujúceho už existujúceho výsku111ného reaktora (určeného primáme na vý
skum v iných oblastiach). Zvazok z takého reaktora je pre účely BNCT často nutné upra
vit'; reaktory produkujúce neutróny s vysokou energiou sa prisposobujú požiadavkám tera
pie vhodnou moduláciou vystupujúceho neutrónového zvazku (použije sa napríklad frek
venčný posun a filtrovanie s ciel'om vytvoriť epiter111álny zvazok znížením energie povod
ných rýchlych neutrónov). Naopak, u termálnych reaktorov sa pre priblíženie parametrov 
zvazku potrebá111 BNCT používa štiepny konvertor (fission converter) tvorený palivovými 
článkarni vložený111i do cesty zvazku. Tepelné neutróny sú v konvertore pohltené a miesto 
nich konvertor emituje v želanom epiter111álnorn spektre (presnejšie: produkuje rýchle neu
tróny, ktoré však možno moderovat' a filtrovať a pripraviť tak vysokokvalitný zviizok). 
Vel'm i užitočným zdrojom neutrónov inštalovaným v nemocničných zariadeniach by sa 
perspektívne mohol stať urýchl'ovač. (Zatial' sa urýchrovače pre NCT nepoužívajú.) Ob
dobne žiarič 252Cf predstavuje potenciálny, no dnes nevyužívan)1 neutrónový zdroj. Možno 
teda uzavrieť, že v súčasnom štádiu sa ako zdroj neutrónov pre terapiu používajú výhradne 
reaktory6 [41]. Podrobný rozbor výhod a nevýhod jednotlivých spósobov výroby epiter
málnych neutrónov poskytuje [ 41]. 

2.3 História BNCT 

Koncept BNCT bol navrhnutý krátko po objave neutrónu (1932, J. Chadwick) a uverejnení 
prác venovaných nezvyčajne vel'kému účinnému prierezu bóru pre záchyt tennálnych neu
trónov (M. Goldhaber, 1934): na možnost' medicínskeho využitia získaných poznatkov u
pozornil svojím článkom G. L. Locher už v roku 1936 [27]. 
Prvé pokusné ožarovanie onkologických pacientov neutrónmi začalo roku 1938 zásluhou 
R. Stonea, ktorý pre tento účel používal neutróny produkované na Lawrencovom cyklotró
ne v kalifornskom Berkeley [66]. Experimenty bolí po krátkej dobe ukončené, keďže cyk
lotrón mal počas druhej svetovej vojny slúžiť iným účelom. 
História klinických testov metódy pokračuje v paťdesiatych rokoch sériou nevel'mi úspeš
ných experimentov konaných v USA na Massachusetts General Hospital (1959-1961) 
a Brookhaven National Laboratory (BNL) [6]. Príčina zlyhania pokusnej liečby tkvela pre
dovšetkým v absencii kvalitnej bórovej zlúčeniny s dostatočnou selektivitou ukladania 
v zdravých a postihnutých bunkách. Prenikanie termálnych neutrónov k ožarovanému 
miestu bolo v dos ledku absorbcie neutrónov v koži a leb ke taktiež len rn inimálne 
a intenzita zvazku v mieste nádoru liečebným zámerom nepostačovala (preto sa dnes 
uplati"rnjú takmer výhradne epitermálne neutróny, viď stať 2.2.3). Výsledný terapeutický 
efekt nebol vobec pozorovaný. Okrem toho sa v mnohých prípadoch dostavila neželaná 
reakcia pokožky na hlave, ojedinele tiež nekrotické zmeny kapilár v mozgu. Klinické expe
rimenty boli preto v oboch centrách postupne ukončené. 
Druhá vlna rozvoja BNCT odštartovala na sklonku šesťdesiatych rokov zásluhou lekárske
ho týmu vedeného uznávanou kapacitou na poli BNCT, neurochirurgom Hiroshi Hatana
kom na Massachusetts Institute of Technology (1964-1967 a 1970-1971 ). Profesor Hata
naka zaviedol zlúčeninu BSH a súčasne pripravil vyhovujúci zvazok tennálnych neu
trónov. V Japonsku prebieha výskurn od roku 1968, kedy sa sem Hatanaka dočasne presu
nul, a pokračuje po ročnej prestávke v roku 1971 po definitívnom príchode profesora Ha
tanaku do Japonska [21]. Úspechy japonskej skupiny čiastočne vysvetl'uje i rnetóda ožaro-

6 Nie je to celkom pravda. U izotopu 252Cť sa predpokladá uplatnenie pri neutrónovej brachyterapii, kedy sa 
žiarič zavedie priarno k nádoru [28]. Problematike brachyterapie však táto práca nie je venovaná. 
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vania pacientov v celkovej anestézii po predchádzajúcej kraniotómii (chirurgickom otvo
rení lebky), ktorá odstra11uje problémy s pohlcovaním termálnych neutrónov pri prechode 
lebkou (bližšie v podkapitole 2.2). Táto technika sa začala používat' už počas p6sobenia H. 
Hatanaku v USA. 
Renesanciu zaznamenala metóda BNCT v roku 1969, kedy sa potvrdilo, že pri určitých 
typoch nádoru lokálnu kontrolu ožiarenia dokáže s úspechom zaistiť proces neutrónového 
záchytu na bóre [66]. V polovici 70. rokov skupina radiačných onkológov z Chicaga vybu
dovala zariadenie na ožarovanie neutrónrni vo Ferrnilabe. Po dokončení nevyhnutných štú
dií charakteristík zvazku a distribúcie dávky bol prvý pacient ožiarený 7. 9. 1976. Následne 
tu do roku 1985 prebiehali klinické testy vedené za účelom vyhodnotenia opodstatnenia 
nasadzovania neutrónovej liečby pri róznych typoch nádorov (porovnávala sa účinnost' 
BNCT, vtedy rýdzo experimentálnej metódy, s konvenčnou terapiou, optimalizovala sa 
dávka žiarenia, vyhodnocovali sa výsledky ožarovania rýchlymi neutrónmi). 
I( vedeckému výskunm metódy sa nesk6r opat' pripojili i USA, kde boli obnovené dve 
„staronové" výskumné strediská a nadviazali na ranú históriu BNCT v 50. rokoch. V BNL 
(BNCT sa tu „po novom" pestuje cca. od 1994) sa začal používat' epitennálny neutrónový 
zvazok (odstraňoval nutnost' krnniotómie) a bol a vyvinutá nová zlúčenina pre transport bó
ru do postihnutej oblasti: BPA. V BNL potvrdili netoxicitu BPA a vyvinuli metódu po
stupnej eskalácie dávky. Na mladšom americkom BNCT pracovisku v MIT (1994, inten
zívne od 2000) sa rovnako používa epitermálny neutrónový zvazok, ktorý tu nachádza 
uplatnenie pri terapii nádorov mozgu i melanórnov (kv6li dostupnosti nádoru a technickej 
jednoduchosti riešenia ožarovania). V budúcnosti sa plánuje adaptácia aj na iné typy ná
dorov a v súčasnosti sa intenzívne pracuje na vývoji bórovej zlúčeniny s dokonalejšími 
vlastnosťarn i, než sú dostupné u dnes užívaných látok BSH a BP A. 
V devaťdesiatych rokoch sa spustil európsky projekt BNCT (1992), kde prvý neutrónový 
zvazok vhodný pre terapeutické využitie pripravili v JRC (Joint Research Centre), Petten, 
Hollandsko. Tu sa podrobne skúmala toxicita a farmakokinetika BSH a značná pozornost' 
bola venovaná otázke tolerancie zdravých buniek voči žiareniu. Rozpracovaná bola meto
dika frakcionácie dávky. Klinické skúšky spojené s ožarovanírn epitermálnym zvazkom sa 
začali v roku 1997. Podobný projekt sa rozvinul i vo Fínsku (1994 - získanie vyhovujúce
ho zvazku, 2000 - úvod klinických testov) a Švédsku (2001 - klinické testy). V druhej po
lovici devaťdesiatych rokov sa do projektu zapája i ČR (predklinické testy na reaktore už 
z roku 1993, klinické skúšky - 2000); od roku 2003 sa výskumu BNCT zúčastňuje Argen
tína vlastným klinickými testmi. Unikátny program neutrónovej iradiácie predviedli v Ta
liansku. O vybudovanie vlastného pracoviska pre NCT sa usilujú i výskumné tímy 
v ďalších krajinách (projekt sa pripravuje napríklad v Portugalsku, Kórei, Thajsku, Pol'sku 
a iných). Bližší popis sllčasnej situácie prezentuje kapitola 4. 
Prvotným zámerom pri návrhu rnetódy BNCT a výskume jej možností bola snaha 
o príspevok k liečeniu ťažkých smrtel'ných foriem mozgových zhubných nádorov (GBM). 
Hoci v evolúcii BNCT sa objavili pokusy liečiť aj iné typy rakoviny pomocou BNCT (via
ceré také experimenty skončili úspešne), budúci potenciál metódy vidia odborníci hlavne 
v nasadení na tie druhy rakoviny, ktoré odolávajú klasickej liečbe . Na tomto poli sa za nie
kol'ko posledných desaťročí udiali viaceré priam prevratné pokroky; angažovaní vedci sa 
napriek tomu zhodujC1, že v prípade BNCT je zatial' predčasné hovoriť o štandardnom lie
čebnom postupe [ 6] . 
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Kapitola 3 

PGA a jej význam pri BNCT 

Po intravenóznom podaní roztoku (s výhl'adom na výkon BNCT) s vhodným transporté
rom bóru (BSH/BPH) dochádza k distribúcii bóru v organizme spojenému s jeho akumulá
ciou v bunkách. Hladina bórovej zlúčeniny v krvi postupne klesá a nastáva jej zvyšovanie 
v malígnych bunkách, ale i v zdravom tkanive. Pre úspech BNCT je rozhodujúca koncen
trácia zlúčeniny (a teda i samotného 108) v nádorovom tkanive, rovnako ako aj pomer tejto 
koncentrácie k obsahu bóru v krvi a nádor obklopujúcich zdravých tkanivách, v čase oža
rovania. Pre účely optimálnych výsledkov terapie je nutné stanovit' vhodnú dobu medzi 
podaním zlúčeniny s bórom a začiatkom ožarovania. 
Naznačené ciele vyžadujú technológiu umožňujúcu odhadnúť časovú závislost' koncentrá
cie 108 v róznych tkanivách pre každého pacienta individuálne (akumulácia bóru 
v bunkách neprebieha jednotným tempom) a takisto možnost' korigovat' tento odhad mera
n ím okamžitej hladiny 10B v krvi pacienta. Pre sledovanie koncentrácie bóru v krvi boli 
adaptované dve metódy: 

• /CP (inductively coupled plasma). Jedná sa o chemickú deštruktívnu metódu vhod
nú pre štúdium chemického zloženia krvi i tkanív. Samotná analytická procedúra 
pri ICP je zdÍhavá, ICP vyžaduje niekol'ko hodín, kým poskytne výsledky. Naopak 
výhodou ICP je vysoké rozlíšenie 1 O ppb (parts per billion) (24]. Dosahovanou 
presnosťou sa približne vyrovnáva nasledujt'.1cej zmieňovanej metóde, PGA. ICP sa 
pre svoju možnost' priamočiarej aplikácie na analýzu tkanív používa (v rámci 
BNCT) na stanovenie koncentrácie bóru v tkanivách odobratých pri operácii (kli
nický priebeh celej procedúry je naznačený v 2. l ). 

• PGA (prompt gamma-ray analysis) je rádioanalytická metóda užívaná na stanove
nie koncentrácie niektorých prvkov vo vzorke. PGA poskytuje analytické možnosti 
pri určovaní prítomnosti prvkov, ktoré majú dostatočne vel'ký účinný prierez pre 
záchyt neutrónu a výsledkom záchytovej reakcie na nich je okamžité („prompt") 
vyžiarenie r (napr. 108). Umož1'íuje identifikáciu prítomnosti takýchto prvkov VO 

vzorke (kvalitatívna analýza), ako aj stanovenie ich koncentrácie (kvantifikácia). 
Metóda vyžaduje spektrometer s dobrým rozlišením. Presnosť, rozlíšenie 
a detekčný limit metódy závisia na konkrétnom študovanom prvku, dobe expozície 
a ožarovacej aparatúre. Pri vol'be niekol'kohodinovej expozície vzorky neutróno
vému toku sa dosahuje detekčný limit v ráde desiatok ng/g (v (25] sa na odlíšenie 
vzorky s koncentráciou 0,175 ppm od destilovanej vody volila doba merania 2 h; 
dosahovanie limitu 1 O ppb vyžaduje dlhšie meracie časy). 

3.1 Stanovenie obsahu bóru v krvi 

Pre účely stanovenia koncentrácie bóru v hvi pacientov sa využíva ožiarenie vzorky krvi 
(odobratej následne po podaní látky) tokom neutrónov, pričom dochádza k radiačnému zá
chytu neutrónov na atómoch bóru obsialmutých v krvi a nastáva zhodná reakcia ako pri 
samotnorn priebehu BNCT (kapitola 2). Ožarovaná vzorka sa sleduje pomocou polovodi
čového detektora (umiestneného v znárnej geometrii), ktorý zaznamenáva emitované y 
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kvantá (478 keV). Výťažok tejto linky je úmerný koncentrácii bóru v krvi, ktorá sa odvo
dzuje od výšky (intenzity) Li* píku (pozoruje sa dopplerovsky rozšírený v dósledku nenu
lovej kinetickej energie odrazeného jadra lítia rovnej 0,84 MeV). PGA pre potreby BNCT 
prispósobili v Pettene [34]. 
Vzhl'adom na vysoký účinný prierez záchytovej reakcie sa pri vhodnej vol'be geometrie, 
detektoru a materiálu zariadenia na PGA dosahuje citlivosť asi 1 ppm za prijatel'nú dobu 
merania a s rozumnou meracou presnosťou (v ÚJ F A V ČR v Řeži dosahujú štatistickú ne
určitost' nižšiu než 5 % pri 111eraní do 15 minút na vzorke o hmotnosti asi 1 g [6]). Pri 
BNCT sa koncentrácia bóru v hvi pohybuje v desiatkach ppm (stať 2.2.2) . Takéto koncen
trácie pripúšťajú i kratšie doby naberania spektra, v práci [34] sa ako vhodný kompromis 
medzi požiadavkou na presnosť výsledku a potrebou prornptnej analýzy volí doba merania 
5 minút (k tomu práca uvažuje ďalších 5 minút na spracovanie a vyhodnotenie dát). Práca 
[24] bilancuje celkový čas na réžiu analytického výkonu vačšmi striedmo: naberanie spek
tra trvá zhruba 1 O mi nút, spracovanie dát l O minút a s ďalšími 15 minútami treba počítat' 
pre odoberanie a manipuláciu so vzorkou a predávanie získaných dát. 
Štúdia [ 19] udáva vzťah nepriamej úmemosti medzi štandardnou odchýlkou výslednej 
hodnoty koncentrácie bórn a drnhou odmocninou času merania spektra (pre koncenh·ácie 
bóru do 100 ppm). Alco konkrétny príklad [ 19] uvádza, že pri požiadavke na dosiahnutie 
10 % presnosti pri meraní 1 g vzorky o koncentrácii l O ppm stačí 30 s meranie, pri kon
centrácii 1 ppm však už treba 3000 s (štúdia pracovala s Ge(Li) detektorom a tokom 2.106 

n cm-2 s- 1
; presné hodnoty závisia od experimentálnych podmienok a vyššie uvedené čísla 

sú uvedené len pre orientačnú ilustráciu). 
Z uvedeného vyplývajú výhody PGA ako detekčnej metódy pre účely priebežného monito
rovania hvnej hladiny 108 pri BNCT [24] : 

• Rýchlosť metódy (pri koncentráciách okolo 20 ppm postačuje doba merania do 10 
rninút, t. j. výsledky možno použit' počas ožarovania ako dobrú kontrolu a spatnú 
vazbu). 

• Metóda je dostatočne presná a citlivá (viď vyššie). 
• PGA nevyžaduje predbežné chemické zásahy do vzorky. 

Medzi cenné vlastnosti PGA sa obvykle radí tiež 
• Metóda je nedeštruktívna (t. j. urnožiíuje opakované merania na jednej vzorke). Pre 

účely BNCT však nejde o príliš hodnotnú vlastnosť. 
Za nevýhodu PGA sa pokladá len problematická možnost' monitorovania tkanív 
v dósledku ťažkostí pri náročnorn určovaní objemu tkanivovej vzorky (PGA je „optimali
zovaná" na analýzu roztokov; pri BNCT sa pomocou PGA vyšetruje krv) . 

3.2 Technológia PGA 

3.2.1 Zariadenie na PGA 

Monitorovanie koncentrácie bóru vo vzorke metódou PGA je založené na rovnakej reakci i, 
aká prebieha pri BNCT. Nevyhnutným predpokladom činnosti zariadenia na analýzu PGA 
je vhodný neutrónový zdroj. Vzhl'adom na zhodu jadrových reakcií prebiehajúcich pri 
BNCT a PGA sa kladú na parametre neutrónového zvazku v oboch situáciách prakticky 
zhodné nároky (s prípadnými odchýlkarni v požiadavkách napríklad na intenzitu zvazku; 
pre PGA postačí intenzita 107 n cm-2 s- 1 [24]). Zariadenie na PGA je preto prirodzene situ
ované v hale reaktora určeného na BNCT (reaktor je zatial' výhradným zdrojom neutrónov 
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pre terapiu) , čo súčasne prispieva k pohotovému vyhodnocovaniu vzoriek hvi odobera
ných tesne pred výkonom oforovania. 
Aparatúra PGA (používaná pre BNCT) je spravidla vybudovaná na vyhovujúcom kolimo
vanom zvazku neutrónov (za neutrónovodom vedúcim z reaktora). Funkčným základom 
zariadenia je citlivý polovodičový detektor (napr. Ge), ktor)1 registruje žiarenie y(478 ke V) 
vznikajúce pri záchytovej reakcii vyvolanej interakciou neutrónového zvazku s materiálom 
vzorky (obsahujúcim 10B). 
Niektoré konštrukčné detaily popíšem na príklade PGA zariadenia (použitého pre stanove
nie obsahu bóru v krvi) vybudovaného v hale reaktora L VR-15 v Řeži u Prahy. Náč1i tohto 
zariadeniaje znázornený ako Obrázok 3. 
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Obrázok 3. Zariadenie na PGA umiestnené na reaktore LVR-15 v Řeži. Prevzaté z [24]. 

Aparatúra je uložená v tienení pripravenom z olova a 6Li2C03 (používa sa tiež LiF), ktoré 
zabezpečuje ochranu pred zvýšeným pozadím v reaktorovej hale. Lítium 6Li má vysoký 
účinný pre absorpciu termálnych neutrónov (o;, = 940 b) a záchytová reakcia vedie na zá
kladný stav bez emisie y žiarenia (O'y = 38 mb). Materiál tienenia tak neprispieva 
k pozorovanému spektru r Tunel pre vkladanie vzorky je zhotovený z teflonu a 6Li2C03, 

opat' pre potlačenie nežiadúcich interakcií s rozptýlenými neutrónmi. Vzorka (krvi) sado 
tunelu vkladá v nádobke z tetlónu (tiež sa používajú polyetylénové nádobky, napr. 
v Pettene, ktoré však charakterizuje vyšší účinný prierez pre tvorbu ypri zasiahnutí tepel-
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ným neutrónom\ Ako detektor je použitý HPGe detektor (High Purity Gennanium crys
tal) s relatívnou účinnosťou 25 %, pripojený na mnohokanálový analyzátor. Príklad vý
sledného spektra uvádzam ako Obrázok 4 v nasledujúcej časti. 
Popísané zariadenie je technicky schopné stanoviť koncentráciu izotopu 10B vo vzorke 
v rozsahu 0,5 až 200 ppm a používa sa na určovanie koncentrácií I O až 100 ppm (24]. Tes
tujú sa na ňom vzorky objemu 0,5 ml 8 1 ml. 

A lternatívne 5ystémy na báze PGA 
Celkovým princípom svojej konštrukcie a činnosti sa ani aparatúry na PGA v iných zaria
deniach než Řež venujúcich sa BNCT ne\ íšia. Markantnejšie rozdiely sa mažu prejavovať 
vo fyzickej stavbe aparatúry, ale „myšlienka" technologického riešenia „klasického" zaria
denia na PGA zostáva nezmenená. 
V nedávnej minulosti sa však objavila nová alternatíva sledovania distribúcie bóru v tele 
pacienta. Boli predstavené systémy schopné vykonávat' neinvazívne zhodnotenie koncen
trácie i distribúcie bóru v tele pacienta (v porovnaní s popísaným „klasickým" usporiada
ním, ktoré je invazívne - ako vstupný materiál slúži krv odoberaná pacientovi, neinvazívny 
koncept odber krvi nevyžaduje). V Holandsku (Petten) bol vyvinutý systém tvorený yde
tektorom napojeným na hliníkový teleskopický tubus, ktorý prechádza skrz tienenie ožaro
vacej miestnosti k pacientovi (gamma-ray telescope) . Tu sleduje úroveň radiácie ypochá
dzajúcej zo záchytovej reakcie 10B(n, a) 7 Li, ktorá prebieha priarno v pacientovom tele po
čas terapeutického ožarovania. Počet detekovaných fotónov korešponduje s hladinou bóru 
v kwi pacienta (po nutných korekciách na pozadie v miestnosti a podobne). Pohyblivá 
konštrukcia tubusu navyše umožní orientačnú kontrolu distribúcie bórn v pacientovom te
le. Prístroj tak zaistí neinvazívny monitoring koncentrácie bóru (a teda aj dávky radiácie, 
ktorú pacient obdrží) priarno počas výkonu ožarovania, okamžite a bez druhého neutróno
vého lúča. Hovorí sa tiež o on-line monitoringu. Experimenty preukázali presnosť zariade
nia inštalovaného v Pettene 3 % pri sledovaní fantóma rovnomeme dopovaného bórom 
a 13 % pri monitorovaní biologického materiálu obohateného bórom [ 1]. 
Podobne funguje i druhý navrhovaný systém. V Japonsku sa testovala sústava detektorov 
tesne obklopujúcich p<1cienta v plnom uhle 360°, tzv. PG-SPECT (Prompt Gamma-ray 
Single Photon Emission Cornputed Tornography) [20, 21]. Zariadenie by rnalo uskutočňo
vať on-line neinvazívnu kontrolu: 

• priestorovej distribúcie neutrónového toku v ošetrovanom orgáne, a to priestorovou 
rekonštrnkciou úrovne radiácie na energii 2223 keV (využíva sa pritom takmer do
konale rovnornerné rozloženie vodíku v organizme) 

• priestorovej distribúcie bóru (a tým i dávky „bórovej zložky" žiarenia) 
v postihnutom tkanive - prostredníctvom sledovania rozloženia 10B(n,a)7Li zdrojov 
ykvánt. 

Požiadavky na parametre takéhoto zariadenia sa experimentálne testujú [ 15, 21]. 
Od zavedenia ktorejkol'vek z uvedených metód on-line monitoringu sa očakáva zvýšenie 
efektívnosti a bezpečnosti BNCT. 
Pre experimenty na tkanivových kultúrach sa nehodí žiaden zo spomínaných variantov 
konštrukcie PGA zariadenia. Dóvodom je nedostatočná hmotnost' vzorky, v ráde mg, po
kým všetky predst<1vené technológie boli určené na analýzu vzoriek s hmotnosťou cca. 1 g. 
Riešenie prezentuje [9] v podobe nanášania vzorky (roztoku izolovaného z tkanivovej kul
túry) na vhodný filmový dráhový detektor. Jadrá hélia odrazené v reakcii záchytu 
10B(n,a)7Li zanechajú na filme stopy svojej trajektórie dlhej niekol'ko µm. Stopy sú teda 

7 Pre rozptyl tepelného neutrónu na fluóre (teflón je poly-CF4): O', = 3,6 b, O"y= I O mb; 
pre vodík (polyetylén je tvorený CH4 monomérmi): o; = 20,5 b, CJy= 0,3 b 
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bodové a možno ich po vyvolaní filmu optoelektronicky spočítat'. Technika nesie príznač
ný názov track etching. (Metóda zo zrejrných príčin neašpiruje na uplatnenie v klinickej 
praxi.) 

3.2.2 Spektrum získané na PGA aparatúre 

Úplné registrované spektrum je uvedené na Obrázku 4a. Primámu informáciu 
o koncentrácii bóru nesie „bórový pík" . Jedná sa o pozorované spektnun fotónov emitova
ných pri žiarivom prechode jadra Li* (vzniká v procese záchytu neutrónu na 10B) do zá
kladného stavu. Energia prechodu činí 478 keV; keďže jadro Li vznikajúce v záchytovej 
reakcii odnáša nezanedbatel'nú kinetickú energiu, dochádza k Dopplerovmu rozšíreniu pí
ku, ktorý potom pokrýva energetické pásmo 472 až 484 keV [24]. 
Prítomnosť 6Li v tienení zariadenia vedie napriek malému účinnému prierezu pre produk
ciu yv záchytovej reakcii 6Li(n,J17Li k ovplyvťíovaniu narneraného spektra slabým vrcho-
10111 na úrovni 478 ke V (leží uprostred bórového píku) . Táto linka nie je dopplerovsky roz
šírená Uadro v pokoji je súčasťou konštrukcie zariadenia) a vykazuje gaussovský profil. Je 
viditel'ná v každom nameranom spektre (s výnimkou spektra získaného so vzorkou 
s vysokou koncentráciou bóru, ako vidno na Obr. 4a). 
Ako ďalší parazitný pík sa pri vyšetrovaní krvných vzoriek (s obsahom 0,1 % NaCl) pozo
ruje čiara sodíku 472 ke V na okraji bórového píku. Spolu s lítiovým píkom defonnujú tvar 
bórového píku a pri spracovaní musia byt' oba od spektra odčítané. 
Prítomnosť NaCl v krvi vedie i k tvorbe zretel'ného píku od chlóru (517 keV); rovnako sa 
v spektre prejavuje anihilačný pík (511 keV). Tieto dva útvary však nehrajú pri spracovaní 
spektra a určovaní koncentrácie bóru rolu. 
Ako následok záchytovej reakcie neutrónu na protóne (za vzniku deutéria) sa v spektre 
prejavuje (dopplerovsky rozšírená) čiara 2223 keV . .Jej význam spočíva vo využití pre sta
novenie koncentrácie bóru vo vzorke metódou pomeru plochy píkov B a H (viď ďalej). 
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Obrázok 4. Celkové spektrum získané pre metódu PGA pri r6znych koncentráciách vzor
ky (a) a elementy spektra významné pre stanovenie koncentrácie bóru (b). Prevzaté z [6] 
(a) a [24] (b). 

3.2.3 Spracovanie spektra - kalkulácia koncentrácie 

Predpokladom získania použitel'ných dát zo spektroskopického meraniaje kalibrácia spek
trometra. Pre určovanie koncentrácií bóru v roztokoch sa okrem priradenia hodnot energie 
príslušných jednotlivým kanálom vyžaduje i znalosť korešpondencie výťažku (počtu za
znamenaných kvánt) bórového píku a zodpovedajúcej koncentrácie bóru (ide o absolútne 
meranie, kde ako fínálny výstup nepostačuje relatívny vzťah plochy píkov). Kalibrácia a
paratúry vo vzťahu ku koncentrácii 108 sa realizuje pomocou referenčných vodných rozto
kov bóru (kyseliny trihydrogén boritej) známej koncentrácie. Práca [24] overila predpokla
danú linearitu kalibrácie a dosiahla nepresnosť v určení koncentrácie zanesenú do výpočtu 
kalibráciou len 0,6 % (pre koncentráciu 25 ppm na aparatúre v Řeži). 
Aby mohla byt' kalibrácia skutočne použitá, je nutné stanovit' pomer počtu atómov vodíku 
vo vode a v krvi a takisto hustotu hvi (hustota sa vyžaduje len u „absolútnej bórovej me
tódy", viď nižšie). 
Ďalej sa pri spracovaní vyšetruje plocha vybraných píkov spektra. Technické detaily ana
lýzy spektra vedúcej k nájdeniu čistej plochy bórového píku (v prípade potreby i píku vo
díkového záchytu), odčítania pozadia a elirninácie nežiadúcich Na a Li píkov sú podrobne 
rozpracované v [24] a nebudem ich popisovat'. 
Následne znalost' plochy bórového píku umožní určiť žiadaný údaj, koncentráciu 10B vo 
vzorke. Pre stanovenie koncentrácie bolí vyvinuté dve metódy zmieňované v [24]: 

• Absolútna bórová metóda. Koncentrácia bóru sa kalkuluje výlučne z plochy bóro
vého píku. Samotný výpočet spočíva v priradení koncenh·ácie ploche získaného bó
rového píku podl'a predpripravenej kalibrácie. Pík musí byť vopred korigovaný od
čítaním plochy Li a Na čiar (podkapitola 3.2; konkrétny postup rozvádza [24]), ako 
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i pozadia vóbec (pozadie možno nadobudnliť napríklad meraním s destilovanou 
vodou [29)). 
Výsledná hodnota je však okrem skúmanej koncentrácie ovplyvňovaná i ďalšími 
faktormi, ktoré treba pri spracovaní adekvátne zohl'adniť. lde najma o: 

o Fluktuácie neutrónového toku. Na reaktore LVR-15 v Řeži sa v priebehu 
24 hodín pozorovali fluktuácie toku neutrónov až do 2 % [24]. Táto neurči
tost' (stanovená špeciálne pre každý používaný reaktor) musí byť pri spra
covaní zohl'adnená v neistote výsledku. Keďže však jedna fluktuácia trvá 
asi tri hodiny a meranie vzorky prebieha len niekol'ko minút, skutočná chy
ba daná nestabilitou toku je v skutočnosti nižšia a ku kontrole aktuálnej in
tenzity zvazku sa nemusí pristupovať pred každým meraním. 

o Skutočný objem vzorky a geometriu aparatúry. Detekovaný signál závisí na 
počte atómov bóru vo vzorke, ktorý je úmerný jej objemu. Okrem toho ob
jem vzorky determinuje výšku hladiny tekutej vzorky v nádobke, čo sa naj
ma pri tzv . blízkej geometrii (kedy je detektor vzdialený len niekol'ko cen
timetrov od vzorky) silne prejaví na ploche píku. V závislosti na geometrii 
rnóže ísť o vcelku výrazný efekt; v [24] autorka konštatuje, že relatívna 
zmena objemu vzorky (skúmanej na PGA zariadení v Řeži) vedie 
k dvojnásobne vel'kej zmene plochy bórového píku (t. j. 10 % úprava obje
mu vyvolá zmenu plochy pod píkom o 20 %). 

o Rozptyl neutrónov na vodíku. Prítomnosť vodíku vo vzorke ovplyvňuje cit
livost' metódy pri detekcii róznych prvkov8 (citlivost' znamená počet za
znamenaných kvánt za sekundu na miligram prvku) [24]. Zmena citlivosti 
závisí na tvare, vel'kosti a orientácii nádobky so vzorkou voči neutrónové
mu toku. Preto sa ako kontajner na vzorku volí oválna ampulka. Rovnako je 
nutná korekcia na zmenu charakteru skt'.unanej vzorky voči referenčnému 
roztoku: kalibrácia spektrometru sa koná s vodným roztokom, pacientom sa 
však odoberá Jav (v nej má vodík iné zastúpenie). Táto skutočnosť sa ne
musí prejaviť na presnosti výsledku, pokial' je rozdiel medzi vlastnosťami 
kalibračnej a skúrnanej vzorky správne zohl'adnený vo výpočte hl'adanej 
koncentrácie. 

o Vlastné tienenie bóru pri vyHích koncentráciách („samotienenie"). 
Podrobný rozbor uvedených činitel'ov, vrátane analýzy ďalších, i subtílnych efek
tov, poskytuje práca [24], kde sa zároveň uvádzajú i postupy korekcie výsledku na 
tieto faktory. 

• Metóda pomeru plochy B a H píkov. Technika je založená na stanovení pornem 
plochy bórového píku a píku 2223 ke V vznikajúceho pri vodíkovom záchyte neu
trónu . Metóda je celkorn nezávislá na faktoroch uvedených v predchádzajúcorn od
seku, keďže všetky vonkajšie vplyvy sa prejavia na celom spektre. Koncentráciou 
bóru je ale ovplyvňovaný len bórový pík. Kl'účovým predpokladom určenia kon
centrácie bórn je presná znalost' počtu vodíkových atórnov vo vzorke (principiálne 
však objem vzorky nehrá rolu, význam má iba množstvo atómov H v nej). Táto ne
pohodlnost' vyplýva z obvyklej dostupnosti kalibračnej krivky len pre vodné rozto
ky bóru; pokial' by sa kalibrácia zmiel'íovaná v úvode state uskutočňovala s krvou, 
nedostatok by bol odstránený (avšak kalibrácia pomocou !<rvi sa z viacerých príčin 
nepoužíva). 
Linka neutrónového záchytu na vodíku na energii 2223 keV bola zvolená pre svoju 
výraznú intenzitu a neprítomnosť v spektre pozadia. 

~Účinný prierez tepelných neutrónov pre rozptyl na viazanom vodíku je rovný 80 b. 
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Obe metódy výpočtu koncentrácie bóru vo vzorke vyžadujú zhruba rovnaký čas. Samotné 
vyhodnotenie výsledkov pomocou druhej spomínanej metódy (pomer Bku H píku) je však 
jednoduchšie, keďže nevyžaduje zohl'adnenie korekcií na množstvo faktorov. Na druhej 
strane absolútna bórová metóda vedie k výsledkom zaťaženým menšou chybou [24]. 
V celkovom úhrne kvalít oboch postupov autorka [24] na základe osobnej skúsenosti 
a erudície preferuje metódu pomeru intenzity B a H píku. 
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Kapitola 4 

Súčasný stav rozvoja metódy BNCT 

V priebehu krátkej histórie neutrónovej terapie mnohé experimenty naznačili mohutný po
tenciál tejto novej terapeutickej metódy pri liečbe najzávažnejších typov rakoviny. 
S pokračujúcim rozvojom terapie sa predpokladá výrazné vylepšenie klinických výsledkov 
v porovnaní s konvenčnými technikami. Bádatelia z mnohých krajín sa pripájajú k úsiliu 
o nájdenie postupu vedúceho k účinnému zmierneniu následkov onkologických ochorení či 
k ich úplnému vyliečeniu. Bórová neutrónová terapia dnes nie je všeobecne prijatá ako 
štandardná Liečebná stratégia . Kým sa iíou stane, musí preukázať pokročilé výsledky, do
konca možno pokročilejšie, než prinášala v minulosti. Už teraz však predstavuje nádejnú 
liečebnú procedúru, ktorá pre vedcov z viacerých disciplín znamená ohromnú a prospešnú 
výzvu. Preto sa k programu vývoja BNCT pripájajú stále ďalšie krajiny a početné vý
skumné tímy. 
Táto kapitola prináša ilustratívny prehl'ad výsledkov dosiahnutých pri pestovaní BNCT vo 
vybraných lokalitách. Vol'bou popísaných laboratórií ani prebiehajúcich výskumných akti
vít si nečiní nárok na vyčerpávajúce spracovanie problematiky. 

4.1 USA 

Princíp neuh-ónovej záchytovej terapie pochádza zo Spojených štátov, kde na výskume me
tódy participovali od samotných prvopočiatkov BNCT dve centrá: BNL a MIT. Tu sa 
uskutočnil návrh metódy i priekopnícke pokusy s ožarovaním pacientov. V tom čase (na 
sklonku 50. rokov) však neboli dosahované uspokojivé výsledky. K obnoveniu výskumu 
v 90. rokoch došlo po zvládnutí syntézy kvalitnejších mediátorov bóru (BSH, BPA) 
a pochopení významu epitermálnych neutrónov. 

4.1.1 Neutrónová terapia v BNL 

Pioniersky výskurn BNCT prebiehal v BNL v 50. rokoch (viď historický prehl'ad v podka
pitole 2.3). Ožarovaniu sa vtedy v BNL podrobilo 63 dobrovol'níkov. Z nich vačšina zo
mrela v dósledku rakoviny, ostatní na následky ožiarenia tkaniva mozgu. Pokračovanie 
experirnentov bolo pozastavené v roku 1961. 
Druhá vlna experimentovania s BNCT sa v BNL spúšťa v roku 1994 (po odmlke trvajúcej 
od roku 1961). Oficiálny začiatok testov oznamuje BNL 5. 9. 1994 [51]. Testy sa zameria
vali najma na stanovenie vyhovujúcej dávky metódou postupnej eskalácie na róznych sku
pinách pacientov. Ako druhý zámer si v BNL vytýčili spatne na základe výsledkov zhod
notit' možnosti paliatívnej liečby pornocou BNCT. Ak.o mediátor bóru sa používala zl(1če
nina BPA. 
V období september 1994 až máj 1999 ožarovaciu procedúru v dÍžke trvania 38-120 minút 
podstúpilo 53 pacientov. U 50 z nich dochádzalo po ožarovaní k ďalšiemu lokálnemu roz
voju nádoru. K zhoršovaniu stavu začalo dochádzať medzi 18. až 35. týždňom po ožiarení 
(údaj líši podl'a skupiny pacientova je uvádzaný ako medián pre každú skupinu; [8] nešpe-
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cifikuje skladbu a počet pacientov v skupinách). Medián doby prežívania pre jednotlivé 
skupiny ležal v rozpatí 11,9 a 14,8 mesiacov. Rozvoj sprievodných známok rakoviny 
vzdialených od povodného ložiska bol u všetkých testovaných osob podl'a [8] porovnatel'
ný so štandardnou rádioterapiou. Práca [8] preukázala horšie liečebné výsledky pri silnej
šom jednorázovom ožiaren í pacienta. 
V rámci práce na BNCT sa v BNL venovala pozornost' tiež výskumu inovatívnych techník. 
Ako príklad možno uviesť štúdiu [30], ktorej sa zúčastr'íovali pracovníci BNL. Štúdia po
jednáva o zvieracích testoch (na myšiach), ktoré mali potvrdit' selektivitu a použitel'nosť 
novej zlúčeniny, boronovaného porfyrínu. Dosiahnuté výsledky boli označené za uspoko
jivé. 
Zariadenie na BNCT bol o v BNL uzatvorené. 

4.1.2 Neutrónová terapia v MIT 

Spoločne s BNL stáli laboratóriá v MIT v počiatkoch výskumu metódy BNCT. Experi
menty v MIT prebiehali v rokoch 1961-1962 na skupine 14 dobrovol'níkov [2]. Na ožaro
vanie sa používal termálny neutrónový zvazok a ako bórová zlúčenina tetraborát sodný 
(dnes sa nepoužíva). Pokusy skončilo podobne ako v BNL neúspešne a nevykázali žiadnu 
terapeutickú účinnost' [ 48]. 
V modemom pohačovaní výskumu sa v MIT pracuje s termálnym i epitermálnym zvaz
kom. Epitermálne neutróny sa pripravujú v štiepnom konve1iore (stať 2.2.3). Koncentrácia 
bóm v krvi sa určuje metódou PGA. Technické zázemie výskumného centra v MIT je pod
l'a propagačnej stránky „vo svete neprekonané" [ 46]. 
Novodobý výskumný projekt venovaný BNCT bol v MIT otvorený v roku 1994. Pre tieto 
účely sa v MIT na výstupe epitermálneho zvazku (produkovaného konvertorom) zriadila 
ožarovacia miestnosť a spustili sa klinické skúšky s pacientmi trpiacimi malígnym mela
nómom. Druhý BNCT výskumný program začal v MIT roku 1996 a bol venovaný liečbe 
primámych i sekundárnych nádorov mozgu. V rámci neho sa malo procedúre podrobit' 28 
dobrovol'níkov postihnutých GBM. Ožarovanie bolo podané v rámci jednej až štyroch dá
vok trvajúcich do 10 minút [48]. Oba projekty prebiehali v rámci tzv. fázy 19 a bolí ukon
čené k roku 2000 [ 4 7]. Ciel'om experimentov bolo vyšetriť bezpečnost' a zaznamenat' po
tenciálne vedl'ajšie účinky liečby. Výsledky sami nepodarilo zistiť. 
V MIT sa ujala zlúčenina BPA, s ktorou sa uskutočnila vačšina novodobých experimentov. 
V spolupráci s expertmi z BNL prebiehal výskum modemých metód zvýšenia selektivity 
BPA, predbežne s nejednoznačným výsledkom [31]. 
V MIT sa roku 2000 zrodila iniciatíva medzinárodnej výmeny dozimetrických dát („Inter
national Dosimetry Exchange"), ktorej primámym zámerom je porovnávanie vlastností 
všetkých zvazkov používaných pri klinických štúdiách BNCT [3]. Do roku 2004 databáza 
participantov projektu obsiahla prakticky všetky „tradičné" zariadenia venujúce sa BNCT 
(dovedna 13 v 7 krajinách) [4]. 

9 Každá nová terapeutická metóda sa musí osvedčiL" v rámci trojstupňového schval'ovacieho procesu: fáza I -
overenie toxicity, fáza n - testy účinnosti, fáza nr - komplexné hodnotenie vrátane porovnania 
s osvedčenými postupmi . 
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4.2 Japonsko 

Klinické testy prebiehajú v Japonsku od roku 1968 prakticky nepretržite (resp. s menšími 
prestávkami než u amerických kolegov). V Japonsku sa niekol'ko desaťročí uskutočňoval 
zák\adný výskum orientovaný na pripravenie adekvátnych podmienok pre efektívnu tera
piu. Výskum sa zameriaval najma na vytvorenie vhodného zvazku termálnych neutrónov 
s minimálnou fotónovou zložkou, štúdie neutrónového tienenia za použitia 6LiF, optimali
záciu metódy PGA na meranie koncentrácie 10B v tkanivách, vypracovanie metodiky mik
rodozimetrie a stanovenia absorbovanej dávky. V Japonsku sa na ožarovanie používa zva
zok termálnych neutrónov. Pacientom je podávaná látka BSH. Japonský výskum si osvojil 
a dlhodobo používal program ožarovania pacienta pri kraniotómii. V nedávnej minulosti 
(1997) po rekonštmkcii jedného z reaktorov prešiel BNCT program v Japonsku na systém 
epitennálneho zvazku. 
Medzi japonské pracoviská vyvíjajúce BNCT sa radí napríklad Kyoto University, Kobe 
University a Musachi Institute of Technology. Dovedna sa BNCT testovala v Japonsku na 
6 reaktoroch, v súčasnosti je ich k dispozícii 5. Od roku 1968 tu absolvovalo ožarovací 
program 179 pacientov [33]. Vážna pozornosť je i v Japonsku venovaná práve najťažším 
formám rnozgových nádorov; 129 ožarovaných pacientov trpelo zhubnými fomrnmi gliál
nych nádorov stupňa Ill a IV (pozri 1.1.2). 
Japonský projekt BNCT je značne pokročilý, a to z hl'adiska počtu liečených pacientov 
i študovaných metód. Z nových techník sa tu vyvíja napríklad gadolíniová terapia [37]. 

4.3 Holandsko (Petten) 

Úsilie o vybudovanie európskeho centra pre výskum BNCT v holandskom Pettene sa pre
sadzuje od roku 1987. Organizuje sa interdisciplinárna skupina odbomíkov z roznych ma
terských organizácií (Joint Research Centre - JRC Petten, The Netherlands Energy Rese
arch Foundation Petten, The Netherlands Cancer Institute Amsterdam). V prvopočiatkoch 
si skupina kladie za ciel' pripraviť vhodné ožarovacie stredisko a iniciovat' klinické testy 
liečby gliómov s výhl'adovýrn rozšírením posobnosti do ďalších európskych centier a na 
ďalšie typy nádorov. Skupina v Pettene riešila v priebehu 1 O rokov základné technické 
problémy, prakticky zhodné s popisom uvedeným pri japonskom programe (podkapitola 
4.2), t.j. príprava zvazku, metód detekcie bóru, stanovenie vhodných dávok žiarenia 
a podobne. Ako bórová zlúčenina bol po skúsenostiach z Japonska zvolený BSH. 
Vyhovujúci zvazok neutrónov bol pripravený v roku 1991. Nasledovala jeho experimen
tálna optimalizácia, v rámci ktorej sa premeriavali vlastnosti samotného zvazku a konali 
testy na fantómoch. Na meraniach na zvazku sa podiel'ali i viaceré zahraničné inštitúcie, 
vrátane Ústavu Jadrovej Fyziky (ÚJF) v Řeži. 
Od roku 1990 prebiehali štúdie radiačnej tolerancie zdravého tkaniva. V rámci toleran
čných štúd i í sa v rokoch 1991-1993 ožarovalo 4 7 zdravých psov. V tom istom období bola 
v spolupráci so štyrmi európskymi nemocnicami sledovaná biodistribúcia BSH na vzorke 
100 pacientov s gliórnom. Ožarovacia rniestnosť pre humánnu terapiu bola dobudovaná 
v roku 1994 [32]. Napriek povodným plánom pristúpiť ku klinickým testom v roku 1995 
prvý európsky program klinických testov BNCT bol spustený v októbri roku 1997. 
Testy fázy I (viď poznámka pod čiarou 9) zamerané na stanovenie maximálnej tolerovanej 
dávky žiaren ia sa realizovali ako eskalačné štúdie. Pacienti boli rozdelení do skupín; po 
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ožarovaní sa každá skupina pozorovala po dobu 6 mesiacov. V prípade absencie závažných 
nežiadúcich účinkov Jiečby bola ďalšej skupine dávka zvýšená o 10 %. 
Ožarovanie sa každému pacientovi podávalo v štyroch frakciách. 
Do roku 2000 sa štúdie zúčastnilo 14 pacíentov, všetci s diagnostikovaným mozgovým ná
dorom stupňa IV. I O pacientov podstC1pilo ožarovanie; stredná doba prežívania v tejto sku
pine dosiahla 9,5 mesiacov od chirurgického záhoku 3 8,4 mesiacov od ukončenia BNCT. 
V dobe uzávierky štúdie boli 2 pacienti ešte nažive (t.j. priernerná doba prežívania bude 
mierne vyššia), avšak trpeli rekurenciou nádoru. Zvyšní štyria pacienti sledovaní v štúdii 
boli vyhodnotení ako nevhodní pre BNCT; títo pacienti prežívali v priemere 6,5 mesiaca 
po chirurgickom výkone [36]. Práca [36] však neuvádza, či bola týmto pacientom poskyt
nutá konvenčná rádioterapia . 
V Pettene sa aktívne pokračuje s klinickými testmi. V júni 2002 bol spustený projekt, 
v rámci ktorého sa predpokladá podanie bórovej neutrónovej terapie následne po chirur
gickom zákroku 36 dobrovol'níkom. Pocll'a dostupných informácíí projekt v roku 2006 stá
le prebieha [56]. 
V JRC sa pozornosť venuje tiež negliálnym nádoro111. V 2005 bol schválený projekt, 
v ktorom sa stanoví selektivita akumulácie BSH verzus BP A v nádoroch hlavy, krku, štít
nej žl'azy a pečene. 
V 2004 bol otvorený ďalší projekt, v rámci ktorého sa roku 2005 uskutočnilo ožarovanie 
pacienta s mnohonásobnou metastázou pochádzajúcou povadne z malígneho melanómu (v 
mozgu bolo identifikovaných 20 samostatných sekundárnych nádorov). V tomto projekte 
sa overuje BP A. 
V Pettene sa zvažoval potenciál BNCT takisto pri liečbe nerakovinových ochorení. V roku 
2005 sa uskutočnil pokus aplikovat' BNCT na neonkologické poruchy: v rámci projektu 
liečby remnatoidnej artritídy sa konalo niekol'ko pokusných ožarovaní. Výsledky sú hod
notené ako sl'ubné a experimenty pravdepodobne budú pokračovat' (pri tomto neštandard
nom uplatnení BNCT sa usmrcujú makrofágy - leukocyty zodpovedné za kÍbové zápaly 
pri artritíde) [43]. 

4.4 Fínsko 

Snahy o zavedenie fínskeho programu BNCT pretrvávajú od 1991, vhodnú konfiguráciu 
zvazku a konštrukciu ožarovacieho zariadenia sa podarilo dokončit' v roku 1997 (Fínske 
technické výskumné centrum VTT v Espoo). Dozimetrické merania na tomto zariadení sa 
uskutočnili v medzinárodnej spolupráci (participuje i ÚJF Řež). Experimenty na zvieratách 
spojené s BNCT prebiehali v rokoch 1998-1999. Klinické štúdie vo fáze I boli spustené 
v máji roku 1999 [52]. Skúšky sú organizované ako eslrnlačné a za ciel' si kladú prednostne 
overiť bezpečnost' BNCT s použitím BPA a epitermálneho zvazku (BPA dodávala spočiat
ku ČR). Ožarovanie sa uskutoč11ovalo jednorázovo (bez frakcionizácie) Do júna 2000 sa 
procedúre podrobilo l O pacientov s diagnostikovaným GBM. Po niekol'kých mesiacoch od 
ožarovania (medián približne 8) bol i pacienti vyšetrení. U 7 z l O ožarovaných sa potvrdil 
rekurentný alebo pretrvávajúci GBM, jeden pacient zomrel. Pat' rekurentných tumorov po
kračovalo v konvenčnej fotónovej liečbe. 
Štúdia [18] odhaduje mieru prežitia 12 mesiacov po chirurgickom zákroku apri podaní 
BNCT 86 %. 
V rámci fínskeho projektu sa do súčasnosti podrobilo BNCT 18 pacientov s primámym 
GBM (žiaden z nich nezomrel v priebehu prvých rnesiacov po BNCT; prežívanie po 12 
mesiacoch od BNCT sa predpokladá u 61 % ošetrených), pacienti s rekurentným nádorom 

34 



(ich počet [52) nešpecifikuje) a pacienti s neoperovatel'ným nádorom hlavy a krku, ktorý 
prejavil rekurenci u po predchádzajúcej konvenčnej rádioterapii 10 [53). Výsledky prebieha
júcich štúdií na posledných dvoch skupinách pacientov nie sú zatial' uzavreté. 
Do konca roku 2003 sa BNCT vo Fínsku podrobilo celkom 28 pacientov [22). 
Vo Fínsku hola osvojená samostatná príprava BP A a prebehl i viaceré štúdie venované se
lektivite a farmakokinetike tejto zlúčeniny [22, 26). 

4.5 ČR 

V ČR sa zorganizovala interdisciplinárna skupina odborníkov presadzujúcich výskum 
BNCT už začiatkom 90. rokov minulého storočia. Na prácach spojených s uvedením a tes
tovaním metódy sa podiel'ali pracoviská: Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., Onkologická 
klinika VFN a 1. LF UK, Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce, Fannakolo
gický ústav A V ČR, Fyziologický ústav A V ČR, ÚJF A V ČR, Katebem s.r.o. 
Ako vhodný zdroj neutrónov pre terapiu 1116že slúžiť len reaktor LVR-15 na ÚJF AV ČR. 
LVR-15 produkuje neutrónový zvazok, ktorý sa filtrovaním a moderovaním upravuje do 
vyhovujúceho epitermálneho spektra (filtre pozostávajú z vrstiev olova, hliníka a fluoridu 
hlinitého). Finálny zvazok má priemer 12 cm s možnosťou obmedzenia na 8 cm. Na výstu
pe zvazku bola vybudovaná ožarovacia miestnosť 
V ČR sa pri BNCT pracuje so zlúčeninou BSH, podáva sa v koncentrácii 100 mg/kg hmot
nosti pacienta; zvládnutá je však tiež produkcia BPA. Hladina bóru v krvi sa monitoruje 
metódou PGA. 
Podl'a pripraveného ožarovacieho programu bol pacientom podávaný jednorazový zákrok 
BNCT. Pritom prví traja pacienti boli vystavení 60 % dávky, ktorá sa celosvetovo prijíma 
ako bezpečná (11,8 Gy; podl'a [24)). U ďalších skupín mala byť dávka postupne eskalova
ná za priebežného sledovania prípadných symptómov radiačnej toxicity [6]. 
Ožarovací program pripravený k roku 2000 predpokladal účast' 15 osob postihnutých 
GBM vo fáze l klinických testov. Prvý pacient podstúpil ožarovaciu procedúru 28. 9. 2000. 
V priebehu obdobia september 2000 až marec 2002 sado projektu zapojilo celkom 9 dob
rovol'níkov s klinickou diagnózou GBM. Všetkým pacientom bol asi 12 hodín pred neuro
chirurgickým zákrokom podaný BSH. Biologické vzorky odoberané pacientom pred a po
čas operácie sa analyzovali pomocou ICP (vzorky tkanív: kože, svalov, lebky, tvrdej pleny 
mozgovej a šl'achovitej prilbice) a PGA (vzorky krvi a moču). Na základe výsledkov boli 
na BNCT doporučení 5 pacienti (ostatní vykazovali nízku selektivitu ukladania BSH do 
tkaniva tumoru alebo ožarovanie nebol i schopní podstúpiť). Ožarovanie pacientov neu
trónmi prebiehalo 30-40 minút. Do týždt'ía po absolvovaní BNCT zomrel jeden pacient na 
pl'úcnu embóliu. U ostatných došlo v rozmedzí 2,5 až 6 mesiacov po ožarovaní k ďalšiemu 
rozvoju nádoru. 
Tak ako v ostatných krajinách, kde sa realizujú klinické testy BNCT (s výnimkou testov 
v prvopočiatkoch metódy v 50. až 70. rokoch), i v ČR boli nastavené vhodné podmienky 
ožarovania [5], ktoré viedli k prijatel'ným vedl'ajším reakciám na liečbu. Správa [5] konšta
tuje nízky počet testovaných pacientov na hodnotenie účinnosti metódy. 
V posledných 4 rokoch nebol ožarovaný ďalší pacient. 

10 Je zvykom BNCT testoval' len na pacientoch, ktorí neabsolvova li predchádzajúce ožarovanie. 
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4.6 Svédsko 

Švédsky projekt BNCT sa začal dobudovaní111 ožarovacieho zariadenia v roku 2001. 
K dispozícii je termálny i epitermálny zvazok neutrónov. Aka bórová zlúčenina sa vo 
Švédsku presadil BPA, koncentrácia bóru sa sleduje pomocou PGA. Uskutočňujú sa kli
nické testy vo fáze I a takisto li. Do januára 2002 procedúru podstúpilo 17 pacientov. 
Švédsky projekt BNCT zastrešovala spoločnosť Sudsvik (Nykoping) V júni 2005 ukončila 
činnost' oboch svojich reaktorov a výskunmý projekt BNCT prebrala spoločnosť Hammer
cap AB. Situácia vo Švédsku sa líši od vačšiny ostatných krajín, kde vývoj BNCT spravid
la zabezpečujú národné laboratóriá. 
V súčasnosti je švédsky výskum pozastavený [ 43]. 

4. 7 Argentína, Taliansko a ďalšie krajiny 

4.7.1 Neutrónová terapia v Argentíne 

V Argentíne bol pripravený projekt obsahujúci ožarovací program pre 30 pacientov pre
biehajúci v rámci klinických testov BNCT pri liečbe melanómov, a to vo fázach I a II. Ex
perirnentálne a technicky výskurn zabezpečuje Atómové centnun Bariloche (v San Carlos 
de Bariloche). Ožarovanie prvého pacienta sa tu uskutočnilo v októbri 2003. Predbežne sa 
výsledky chápu ako uspokojivé (21 z 25 podkožných melanómov vykázalo úplnú predpo
kladanú odpoveď na radiáciu); celkový klinický výsledok zatial' nie je spracovaný a vy
hodnotený [I OJ. 
Argentínske ožarovacie zariadenie bolo usp6sobené na využitie epitennálnych neutrónov. 
Aka mediátor bóru sa uplatňuje BPA. 
Mladý, avšak ambiciózny Jatinsko-americký projekt si kladie za ciel' postúpiť k liečbe ďal
ších typov nádorov pomocou BNCT, vrátane takých foriem rakoviny, na ktoré sa typicky 
neutrónová terapia nenasadzovala. Ako príklad 1116že posl(ižiť predklinická štúdia [23] 
(predchádzala vyššie zmienené klinické testy), v rámci ktorej sa vyšetrovala účinnost' 
BNCT pri liečbe nádoru ústnej dutiny u škrečkov. I tu liečba dosiahla úspech: vyše 90 % 
nádorov ustúpilo úplne alebo čiastočne. 

4.7.2 BNCT v Taliansku; perspektívne projekty v ďalších krajinách 

Príprava talianskeho projektu BNCT sa predpokladala od roku 1987. Vypracovaný prog
ram bol predložený v 1998, kedy sa práce na BNCT spustili. Základné predklinické expe
rimenty vrátane tkanivových štúdií bolí rozplánované na dva roky. Pri štarte projektu bol 
k dispozícii tennálny zvazok neutrónov; od roku 2004 je inštalovaný i epitennálny zvazok. 
Taliansky program BNCT predpokladá použitie BPA [68]. 
Samotná iradiácia sa uskutoč11uje vo výskumnom centre ENEA-Casaccia neďaleko Ríma 
za spolupráce početných ďalších inštitúcií. 
Yýskum sa orientuje na liečbu mozgových nádorov. Pri testoch na zvieratách sa pracovalo 
takisto s melanómami. 
Zaujímavý je počin pri liečbe rakoviny pečene. Už v roku 2002, teda v začiatkoch talian
skeho projektu, bola pečei'í chirurgicky vyňatá a ožarovaná v neprítomnosti pacienta. Mí
motelová iradiácía dovolila použit' vyššiu dávku žiarenia, ktorá zlikvidovala rozsiahly me
tastázujúci nádor (pečel'i obsahovala 14 nádorových útvarov). Vyše dva roky po operácii 
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a ožarovaní bol pacient nažive a v dobrej kondícii [45, 63], o jeho súčasnom stave mi chý
bajú informácie. 

V súčasnosti záujem o prijatie vlastného programu iniciálnych a klinických testov BNCT 
prejavili výskurnné centrá i v iných krajinách: k programu neutrónovej terapie sa plánuje 
pripojiť UK, Taiwan, Rusko; o zapojení sa do európskeho projektu BNCT uvažujú vedec
ké tímy okolo menších reaktorov v Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku, Pol'sku a Slovinsku 
[45]. 
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Záver 

Práca podáva stručný prehl'ad o súčasnorn stave rozvoja metódy BNCT z viacerých hl'a
dísk. Charakterizuje základné princípy metódy a popisuje onkologické diagnózy, pri liečbe 
ktorých sa predpokladá osoh terapie. Zvláštna pozornost' je venovaná heslovitému popisu 
nutného technického zázemia BNCT, s osobitným prihliadnutím k metodike PGA. Konšta
tuje, že analýza pomocou PGA sa všeobecne vo vedeckej komunite hodnotí ako mimo
riadne vhodný a potrebný doplnok vlastného procesu BNCT. Záverečnú partiu práce tvorí 
kapitola venovaná orientačnému konspektu súčasných metód používaných v súvislosti 
s BNCT na svetových pracoviskách a rešerše najzaujímavejších dostupných výsledkov kli
nických testov. 
Bórová neutrónová záchytová terapia prebieha v súčasnosti v 8 krajinách na 3 kontinen
toch. Modemé pracoviská nadvazujú na historický výskum uskutočňovaný pomeme sys
tematicky 50 rokov. Počiatky BNCT boli spojené s vážnymi neúspechmi; vedci sa museli 
vysporiadať buď s totálnou absenciou pozorovatel'ného terapeutického efektu alebo 
s neblahým zdravotným účinkom iradiačného zákroku na pacientov. V mnohých prípadoch 
nastávala kombinácia oboch spornenutých neželaných javov. 
Súčasný výskum vychádza z pochopenia príčin zlyhania povodných pokusov o liečbu po
mocou BNCT aje podmienený možnosťami odstránenia týchto nedostatkov, ktoré pri pr
votných pokusoch s metódou neboli známe. Jedná sa predovšetkým o možnost' používat' 
kvalitný mediátor bóru s vyhovujúcou selektivitou voči nádorovému tkanivu a vhodný 
zvazok neutrónov. Na ďalšom vylepšovaní oboch týchto kl'účových aspektov terapie, bó
rovej zlúčeniny i zvazku, sa sústavne pracuje. 
Metóda BNCT sa nachádza v štádiu klinických testov fázy I a II. „Výsledky všetkých štú
dií ... zatial' nepotvrdili výhody BNCT, ktoré by oprávňovali štúdie fázy III (BNCT sa ná
hodným sposobom zaradila medzi najlepšie v súčasnosti používané postupy)" ([41], 2001). 
Uvedený citát charakterizuje dve hlavné špecifiká aktuálneho stavu BNCT: o úspešnosti 
metódy a jej preukázaných klinických výsledkoch sa nevedú pochybnosti, avšak zatial' nie 
je isté, či dnes ukončené štúdie boli schopné dokumentovat' signifikantný liečebný prínos v 
porovnaní s postupmi konvenčnej rádioterapie. Vačšina prác na poli BNCT však nesie op
timistické posolstvo, že „BNCT je sl'ubná experimentálna metóda liečby rakoviny" [ 46]. 
Za úspech sa považuje nielen dobre overený kl inick)1 efekt terapie (hoci zatial' výrazne ne
prekonal klasické metódy), ale predovšetkým možnosti, ktoré sa predpokladajú pri vývoji 
a zdokonal'ovaní všetkých zložiek BNCT. Na št(1diách v roznych disciplínach majúcich 
relevantný vzťah k BNCT dnes pracujú početné tímy odborníkov a predstava zdarného 
pokroku pri liečbe letálnych drnhov rakoviny priťahuje vedcov na celom svete, ktorí vyjad
rujú ochotu podiel'ať sa na v)1skumoch. V najbližších rokoch sak projektom BNCT plánuje 
pripojiť vyše 5 ďalších krajín. 
Okrem pokrokov pri liečbe malígnych mozgových nádorov s bezútešnou prognózou sa 
dnes BNCT nasadzuje pri mnohých ďalších typoch rakoviny. Výsledky sú i v tomto prípa
de hodnotené ako sl'ubné, s potrebou pokračujúcej práce a testov. 
Pri príprave tejto rešerše som nenašiel článok, ktorý by uspokojivo zhodnotil najnovšie 
pokroky BNCT. Rovnako som neobjavil štúdiu, ktorá by podrobne konfrontovala posobe
nie BNCT a konvenčnej terapie na skupiny pacientov s porovnatel'nou diagnózou. Takýto 
výskum patrí do klinických testov fázy lll, a tie sa zatial' neuskutočňujú. Odborníci ich 
však predpokladajú v dohl'adnej <lobe a zatial' konštatujú nízky počet systematicky ožiare
ných pacientov pre ďalekosiahle závery. 
Do dnešného diía BNCT podstúpilo 450-500 dobrovol'níkov. 
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