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“Ha nincs elég erőd megállhatsz félúton, 

  de ne horgonyozz le az út elején.”  

                                  Confucius (Kr.e.: 551-478) 



Leonardo da Vinci (1452-1519) 
 



Andreas Vesalius 
(1514-1564) 



Giovanni Battista 

Morgagni (1682-1771) 















Acta Chirurgica Scandinavica 
(102 : 316-319; 1951) 



Stereotaxiás sugársebészet 

• Célja: “a kóros, vagy normális sejteket 

tartalmazó meghatározott céltérfogat teljes 

és pontos megsemmisítése egyszeri, nagy 

dózisú sugárkezeléssel, a környező szövetek 

károsítása nélkül.” 









Professor Lars Leksell  

(1907-1986) 





Gamma-sugár 

 

• Co-59>Co-60>Ni-60 

• hullámhossz: < 10nm 

• Co-60 izotóp felezési 

ideje 5,26 év 



Fotonok energia közvetítése 

 

 

•      fotoelektrikus hatás 

•      Compton-effektus 

•      párképződés 



Sugárbiológiai hatás  

• DNS molekula 

• direkt reakció (részecske 

sugárzás) 

• indirekt reakció 

(elektromágneses 

sugárzás) 

• szabad gyökök (páratlan 

elektron, nagyfokú kémiai 

reaktivitás)  

 



Sugársebészeti technikák 

• Bragg-peak (proton-sugár) 

• Lineáris gyorsító (LINAC, Rtg.-sugár) 

• CyberKnife (Rtg.-sugár [photon]) 

• Leksell Gamma Kés (gamma-sugár 

[photon])  

• Rotating Gamma System (gamma-sugár) 

• Interstitialis brachytherapia                     

(Jód-125: béta-sugár [elektron]) 



Lineáris gyorsító (LINAC) 
(mozgó sugárforrás) 



A Gamma Kés  
(1967) 

 • Fix sugárforrások,    
fix célpont  

• 201 db Co-60 izotóp 
sugárforrás 

• <0.3 mm-es találati 
pontosság 

• mechanikai 
egyszerűség 

• megbízhatóság 

• “arany standard” 



RGS 



A Gamma Kés C-modell 





“Radiosurgery” effektus 

• egyenként ártalmatlan 

sugárnyalábok 

• a fókuszpontban 

pusztító hatásúvá 

összegződnek 

• hirtelen energia 

csökkenés az ép 

környezet felé  











A Gamma Kés terjedése 





Környező országok 

• Prága: 14 éve 

• Graz, Bécs: 16 éve 

• Zágráb: 2004. Április 

• Ankara: (török 2.)  

• Bukarest 

• Moszkva 

• Szt. Pétervár, Kiev 

tárgyalások folyamatban 

• Budapest? 





Zágráb; Stepe Mesic 







U.L.B. Erasmus Klinika Brüsszel 



Automata pozicionáló robot-

rendszer 



A sugársebészet fázisai 
(“egynapos sebészet”) 



A sugársebészet fázisai 



A sugársebészet tervezése 

(“planning”) 

 

 
• Team munka: 

• idegsebész 

• radiológus 

• radiotherapeuta 

• onkológus 

• fizikus 

















Craniopharyngeoma 

 





C-11 Methionine PET 



 What can we learn from pathology? 





The basic histopathological 

lesion in radiosurgery  

• Larsson, Leksell et al.: The High-energy 
Proton Beam as a Neurosurgical Tool. 
Nature 182; 1222-1223, 1958. 

 

• In animal experiments “…with high-energy 
protons a sharply delimited lesion can be 
made at any desired site in the central 
nervous system.” 

 



Basic histopathological lesion in radiosurgery 

 

 

Rat brain: 6 mos; 160 Gy 

1y 120 Gy 



Cerebral metastases 



Coagulation necrosis created by 

high-dose irradiation 

• Is within the target 

volume 

• the boundary is 

distinct according to 

the sharp radiation 

fall- off 

• does not change in 

time 

 



Vestibular Schwannoma 
(2,5 months after  RS) 
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          UPMC 

• 3 Gamma Kés 

• 1 CyberKnife 

• 3 LINAC 





Dozimetria 



Dozimetria 



Dozimetria 



Nanotechnológia – nanoidegsebészet 

XXI. század 



Nanoidegsebészet 





Köszönöm a figyelmüket! 

• “The reasonable man adapts himself to the 

world, the unreasonable one persists in 

trying to adapt the world to himself. 

Therefore all progress depends on the 

unreasonable man.”                                         

George Bernard Shaw (1856-1950)    




