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Perinteinen syöpähoito on tasapainottelua syöpäsolujen poistamisen ja terveen kudoksen säilyttämisen 

välillä. On etsittävä sitä rajaa, jonka jälkeen toimenpiteistä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Toisaalta, 

pienikin jäänne syöpäsoluja saattaa aiheuttaa syövän uusiutumisen tai metastaasien ilmentymisen. 

Boori-neutronikaappaushoito, eli BNCT (Boron Neutron Capture Therapy), on eräänlainen yhdistelmä 

perinteisiä hoitomuotoja. Boori-10-isotooppia annetaan yleensä suonensisäisesti kantaja-aineessa, jolla on 

kyky kerääntyä syöpäsoluihin. Säteilynä käytetään matalaenergistä, ei-ionisoivaa, neutronisäteilyä. Nämä 

komponentit ovat itsessään harmittomia, mutta niiden yhdistelmä aiheuttaa kuolettavan reaktion. BNCT:n 

hyöty piilee sen valikoivuudessa, koska sen yksittäisiä komponentteja voidaan manipuloida toisistaan 

riippumatta kohdistumaan syöpäsoluihin. 

BNCT:ssä ei-radioaktiivisia boori-10-ytimiä säteilytetään termisillä neutroneilla, jolloin reaktion tuotteena 

syntyy alfa-hiukkasia, joilla on korkea LET-arvo (linear energy transfer). LET-arvo ilmaisee ionisoivan 

hiukkasen luovuttaman energiamäärän pituuden yksikköä kohti. Reaktiossa syntyy sivutuotteena myös 

litium-7-ytimiä. Tämä reaktio on esitetty kaavassa 1. 

  10 B+ nth ( 0.025eV ) → [ 11 B] → α + 7 Li    (1) 

Tähän asti BNCT:n neutronisäteilyä on tuotettu ydinreaktoreilla. Suomessa tähän tarkoitukseen on käytetty 

Otaniemen Triga-reaktoria. Reaktorin käyttö ei monestakaan syystä ole ihanteellista. Reaktorien käyttöön 

liittyy luonnollisesti paljon käytännön ongelmia. Reaktorit ja sairaalat sijaitsevat yleensä etäällä toisistaan, 

eikä ole realistista kuvitella että sairaalan yhteyteen rakennettaisiin reaktori. Reaktorista saatavaa säteilyä 

ei myöskään pystytä suuntamaan, joten potilasta joudutaan liikuttelemaan sopivaan asentoon. Saatu 

säteily ei myöskään ole ihanteellista. Se on hyvin korkeaenergistä ja vaatii siksi paljon moderaatiota. 

Reaktori tuottaa hyvin paljon muutakin säteilyä kuin haluttua neutronisäteilyä, joten potilaan suojeleminen 

ei-halutulta säteilyltä on vaikeaa. 

Kiihdytinpohjaiset neutronilähteet ovat suuren mielenkiinnon kohteena, koska kompakti kiihdytin voitaisiin 

turvallisesti asentaa sairaalaympäristöön. Lisäksi Suomen lainsäädäntö ja sairaaloiden henkilökunta ovat jo 

tottuneet kiihdyttimien käyttöön lääketieteessä. Kiihdyttimien käyttöön BNCT:n neutronilähteiden 

tuottajina liittyy vielä paljon ongelmia. Tarvitaan tehokas kiihdytin tuottamaan korkeaenergistä säteilyä, 

jolla saadaan aikaan matalaenergistä neutronisäteilyä. Neutronisäteilyä tuottavaa reaktiota varten 

tarvitaan sopiva kohtio, johon tarvitaan myös rakenne, johon tarvitaan myös riittävän tehokas 

jäähdytysmekanismi. Ihanteellisen neutronisäteilyn tuottamiseksi tarvitaan myös rakenne, jolla voidaan 

muokata neutronisädettä. 

Eräs suosittu reaktio neutronisäteilyn tuottamiseen kiihdyttimellä on 7Li(p, n) 7Be. Tässä reaktiossa 

kiinteään litium-7-kohtioon ammutaan korkeaenergisiä protoneja, joiden törmäyksessä syntyy 

matalaenergisiä neutroneita ja beryllium-7-ytimiä. Tämä reaktio on endoterminen, eli se vaatii 

tapahtuakseen tietyn energian, joka ylittää niin kutsutun kynnysenergian. Kynnysenergian ylittämisestä 

ylijäävä energia siirtyy neutronien liike-energiaksi, joten energialla, joka juuri ja juuri ylittää kynnyksen, 

saadaan aikaan haluttua matalaenergistä neutronisäteilyä. 


