
APLICAÇÃO DE TÉCNICAS MICRODOSXNXTRICA8 RELACIONADAS
A TERAPIA DO CANCER CON PROTONS DE ALTAS ENERGIAS

A. C. A. ATO, Ph.D.

Instituto 4* Engenharia Nuclear XEM/CMBN

RESUMO

A interpretação de estudos radiobiológicos,
tais como a determinação de RBE, relaciona-
dos com feixes de protons, neutrons ou íons
pesados, pode ser auxiliado pelo conheci-
mento da distribuição em LET (ou "lineal
energy") das partículas produzidas ap6s
interação com tecidos reais ou equivalen-
tes. Para obter essas informações relacio-
nadas ao tratamento de tumores oculares
utilizando o feixe de protons de 62 Mev
do ciclotron localizado no Hospital de
Clatterbridge, Liverpool-Inglaterra, una
série de medidas microdosimétricas foram
realizadas. Detalhes do detetor planar
microdosimétrico desenvolvido para uso em
feixes de partículas carregadas sâo apre-
sentados, juntamente com uma série de
medidas feitas peJo mesmo e comparações
com medidas equivalentes usando dosimetro
constituído de diodo de silica.

INTRODUÇÃO

0 tratamento de câncer utilizando partí-
culas carregadas como protons, plons e
ions pesados oferece muitas vantagens, mas
até o presente momento somente algumas ins-
talações em todo o mundo sáo apropriadas
para uso em radioterapia [13]. A deposiçfto
de dose característica dessas partículas
carregadas oferece uma distribuição de
dose localizada superior àquelas obtidas
com neutrons, fótons e elétrons. O feixe
incidente de partícula carregada pode ser
focalizado no tumor, distribuindo portanto
uma alta dose de radiação onde o tumor
esta localizado e minimizando os danos aos
tecidos saudáveis próximos ao tumor.

No Hospital de Clatterbridge, a terapia con
protons de 62 Mev, começou dois anos atrás,
concentrando em tumores nos olhos, devido a
pequena penetração desse feixe [4]. Até o
final de dezembro de 1991, pouco mais de
100 pacientes tinham sido tratados nesta
centro.

A microdosimetria tem sido aplicada a fei-
xes de partículas cerregadas por muitos
outro» grupos [5,6,10,14] geralmente utili-

zando detetores "wall-less" [7]. Esses
detetores s*o quase sempre esféricos, um
fato que deriva da necessidade de respostas
isotrópicas para partículas incidentes em
qualquer direç&o e este fato é típico em
aplicações microdosimétricas para neutrons.
Para terapia com protons o feixe incidente
é unidirecional e portanto um detetor de
placas paralelas , ou planar, é mais apro-
priado.

PRINCÍPIOS DE MICRODOSIMBTRXA

Quando a radiação ionizante interage com a
matéria, ela deposita energia em pacotes
discretos. Esses pacotes sào distribuídos
náo uniformemente através do volume
irradiado. As flutuações de deposição de
energia em escala microscópica sáo devido â
natureza randómica da interação de
partículas carregadas, para quantificar
essa deposição de energia em estruturas
microscópicas, quantidades estocásticas,
isto é, quantidades que sio sujeitas à
flutuações randfimicas, tais como, "lineal
energy", y, e "specific energy", z, foram
definidas [8].

A medida da energia depositada em um volume
esférico de material de tecido equivalente
com densidade unitária, tendo dimensões
microscópicas apresenta multas dificulda-
des. 0 problema pode ser simplificado
através da determinação da ionização em uma
grande cavidade esférica em material de
tecido equivalente preenchido com gás de
tecido equivalente A baixa pressão. Para
ilustrar, apresentamos na Figura 1, um
espectro microdosimétrico de distribuição
de dose em "lineal energy", y, para
neutrons de 15 MeV, medidos com um detetor
de plástico de tecido equivalente. Este é o
modo usual de apresentar um espectro
"y.d(y)", ou seja, áreas iguais sob a curva
representam doses iguais. Encontra-se ilus-
trado nesta figura as várias componentes da
dose total, isto é, elétrons (raios gama),
protons, partículas alfas e lons pesados de
recuo produzidos. A posição da "proton
edge" corresponde à máxima energia deposi-
tada por protons de recuo atravessando o
volume esférico, e é constante para todos
os campos de radiação, sendo portanto usado
para calibraçào.
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Figura 1 : Distribuição de dose em "lineal
energy" (y).
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0 detetor planar microdosimétrico foi pro-
jetado para simular as condições de
irradiação usadas para experimentos radio-
biológicos. 0 feixe de protons é uni-
direcional, e para experimentos de
irradiação de células, este feixe é
incidente em uma camada única de células. A
espessura dessa camada depende do tipo de
célula e geralmente é da ordem de 10 um.
K quantidade física medida por um detetor
proporcional empregado em microdosimetria é
uma carga que é proporcional ao número de
pares d« lons produzidos pelas partículas
que atravessam a cavidade. 0 "W-value" do
gás prove uma correlação quantitativa entre
o número de pares de íons criados a a
energia depositada.
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O diagrama esquemático do detetor planar
microdosimétrico é apresentado na Fig. 2.
Sâo utilizados cinco fios paralelos de 25
Mm de diâmetro, separados por 5 mm. O par
de fios externos atua como "guard
electrodes" para delimitar a região de
coleção, e os restantes como ãnodo. Maiores
detalhes sobre o funcionamento deste e
outros detetores microdosimétricos podem
ser encontrados em trabalhos anteriores
[1.2,7].

A uniformidade do campo elétrico ao longo
da janela de entrada de protons ("aylar
window"), foi verificada usando um feixe de
protons de 2mm de diâmetro. As medidas
foram realizadas em três posições laterais,
e os resultados obtidos são mostrados na
Tabela 1. A variação maxima da dose
relativa do fio anodo central ocorreu a 2
mm de distancia e esta diferença é menor do
que 6 %. Dentro das incertetas estatísticas
da radiação, pode-se concluir que o campo
elétrico é uniforme ao longo da entrada do
detetor, o que torna o mesmo apropriado
para uso com feixes de partículas
carregadas.
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Figura 2 : Diagrama esqueaático do detetor
planar microdosimétrico.

Tabela 1

MEDIDAS

As medidas experimentais com esse detetor
foram realizadas utilizando uma tensão de
+900 Volts no anodo central e o gás
utilizado foi o "methane based TEC", que é
um gás de tecido equivalente, a pressão de
70 mbar, simulando 2 um detecido.
Diferentes espessuras de acrílico foram
obtidas utilizando uma roda de acrílico com
degraus de diversas espessuras, a qual era
acoplada á um "step motor" e controlado
remotamente.

Para verificar a performance desse detetor
planar microdosimétrico foram feitas uma
•érie de comparações utilizando o dosimetro
de diodo de silica, normalmente utilizado
na caracterização do feixe de protons em
Clattarbridge. Esse diodo tem dimensões 4mm
x 4mm x SOum, é fabricado pela Farnell, do
tipo BPW-34, e suas características
dosimétricas tem sido relatadas na
bibliografia [11].
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A figura 3 mostra a comparação das medidas
obtidas com o detetor planar
microdosimétrico e o diodo de silica para
um feixe de prótons de 5mm de diâmetro. A
normalização dessas medidas foram
realizadas utilizando-se o "Bragg peak". O
alcance, desse feixe de prótons em
acrílico ê 27.3 • 0.2 mm, onde a incerteza
corresponde à espessura de um degrau da
roda deacrilico. Essa medida está em acordo
com os valores publicados pela literatura
19}.
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Figura 3 : Comparação do detetor planar com
o diodo de silica.

De acordo con a literatura [3] o parâmetro
microdosimétrico y, , "dos* mean lineal
energy", é a mais aplicada • confiável
quantidade para caracterizar a efetividade
radiobiológica de prótons. _ Entretanto,
mudanças verificadas em y, con a
profundidade deve também representar a
variação de RBE. Na Fig. 4, sao
apresentados distribuições em "lineal
energy", y.d(y), obtidos com UB feixe de
prótons de 2 mm de diâmetro incidindo em
acrílico com três espessuras diferentes.
Essas curvas mostram claramente o reduzido
nível de ruido no detetor planar, podando
ser medido abaixo de 0.3 keV/ua. h Tabela 2
mostra as variações de % con diferentes
espessuras de acrílico. Como era de se
esperar, os valores de % variam enormente
próximo ao "Bragg peak". Para efeitos de
comparação, o valor de % para uma fonte d*
Na é também apresentado, o qual é

parecido coa^ outras fontes de raios gama,
tais como Co. Pode ser visto qua os
valores 7» obtidos com o feixe de protons
varia de 2 a 25 vezes aquela de gamas.
Essas variações ea y*B devea representar
audanças ea RBE coa a profundidade no
"phantom".
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Figura 4 : Distribuições aicrodosiaétricas
para tree profundidades.
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0.03
0.05
0.10
0.50

0.01

Tabela 2 : Valores de yQ para várias

profundidades ea acrílico

COMCLU8ÕM

Ua detetor planar aicrodosiaétrico foi
construído e testado para realizar aedidas
no feixe de protons utilizado para terapia
do cancer, o detetor foi usado para aedidas
de dose à diversas profundidade*, as quais
sao consistentes coa aquelas aeildas coa o
diodo de silica. A vantagea de usar ua
detetor aicrodosiaétrico ao invés de um
diodo de silica é que o detetor fornece
aais informações sobre a efetividade do
feixe de pr6tons nuaa escala microscópica.
O espectro y.d(y) aedicto à diferentes
profundidades ea acrílico aostrou
claraaente a grande variação de "lineal
energies" que pode ser produzida COB este
feixe, e fornece boas possibilidades para
estudos radiobiologicos.

O detetor desenvolvido fornece valiosas
informações sobre a deposição de energia ea
uaa escala aicroscopica, a qual pode ser de
grande uso na interpretação de experiaentos
radiobiologicos e consequenteaente na
terapia de câncer coa protons.
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