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Abstract

The present work aims the development of radioactive seeds,
biocompatible and biodegradable, with the objective of  adding options in
the cancer treatment. The work  focus on the production of seeds
biodegradable that incorporate radioisotopes with half life inferior than the
degradation time of the material. The idea of producing devices with
biodegradable materials impregnated with radioisotopes of short half life
will offer new possibilities in the cancer treatment, since they can be used
following the same procedures of the permanent intersticial brachytherapy,
but using degradable materials compatible with the physiological
environment. It will be discussed in particular the possible application of
these seeds in the treatment of prostate cancer. A review of the subject and a
preliminary evaluation of the viability of  production of the seeds will be
presented. The method of production of the seeds is based on the
incorporation of Iodine and Samarium in glass matrixes obtained by sol-gel
processing. X-ray fluorescence was done in the samples produced and the
incorporation of Iodine and Samarium atoms was confirmed.

Palavras chaves: braquiterapia, cancer, sol-gel, sementes biodegradáveis, radioisótopos;

sementes radioativas, samário, iodo.
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1. Introdução

1. 1  Radioterapia

Por mais de 40 anos, a radioterapia por feixe de raio-X ou raios gama externo,

dita teleterapia, juntamente com a cirurgia e quimioterapia, têm sido empregadas como

modalidades terapêuticas no país. Este tipo de tratamento resulta na irradiação de todos

os tecidos que superpõem a região tumoral[1]. Apesar de grandes avanços tecnológicos

nos aparelhos de alta voltagem, colimadores e posicionamento de feixe em forma não

coplanar em arco, a radiotoxidade induzida no tecido normal bem como o alto custo

tecnológico têm limitado o emprego desta tecnologia no estado.  A Braquiterapia é uma

alternativa que tem sido buscada e implementada em centros de radioterapia. A questão

do custo tecnológico, no entanto, tem também limitado a disseminação desta técnica no

Estado. Além deste fato, a presente técnica é limitada à praticabilidade da localização

do implante a nível superficial ou intracavitário e de procedimentos não invasivos para

o tecido normal.

1.2  O Câncer de Próstata

O câncer de próstata representa um sério problema de saúde pública no Brasil,

em função de suas altas taxas de incidência e mortalidade. O câncer de próstata é o

câncer mais comum no homem, com 184.500 casos em 1.995 nos Estados Unidos[2],

ocorrendo 39.200 casos de mortes decorrentes da doença segundo a American Cancer

Society. Em 1991 esta doença tornou-se a segunda causa de morte por câncer entre os

homens[2]. Ele é o terceiro mais comum em homens, só sendo superado pelos de pulmão

e de pele - e o quinto em óbitos[2]. Segundo as estimativas de Incidência e Mortalidade

Por Câncer no Brasil, do Instituto Nacional de Câncer[3], deverão ocorrer 14.830 novos

casos de câncer de próstata e 6.850 mortes causadas pela doença no país, em 2000.

Este tipo de câncer atinge principalmente os homens acima de 50 anos de

idade. O aumento de sua incidência na população é também uma decorrência do

aumento da expectativa de vida do brasileiro verificada ao longo deste século, cuja

tendência é ultrapassar os 70 anos no ano 2020[2],[3],[4],[5]. Na maioria dos casos, o tumor

apresenta um crescimento lento, de longo tempo de duplicação, levando cerca de 15

anos para atingir 1 cm3 e independe do crescimento normal da glândula, o que faz com

que alterações miccionais possam inexistir. O aumento benigno da próstata (chamado
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hiperplasia prostática benigna) desenvolve em aproximadamente 80% dos

homens[3],[4],[5]. O câncer de próstata desenvolve em 1 de cada 10 homens.

De acordo com SOMMERKAMP[6], o tipo de tratamento do câncer da próstata

está associado ao estágio em que se encontra o tumor, podendo ser utilizadas técnicas

conjuntas. Isto pode ser visto na tabela 1.

TABELA - 1

Implantes

Estágio Teleterapia Ouro-198 Iodo-125 Irídio-192 Césio-137

T1a/b X X X X

T2 X X X X

T3 X X X

Tabela 1 - Estágio do tumor e escolha da modalidade de tratamento. Fonte:

SOMMERKAMP[6].

O tratamento é individual (cada caso é um caso) e é baseado no tipo de câncer,

do grau de extensão do tumor, da idade do paciente, de seu estado de saúde e dos

tratamentos já realizados. O tratamento cirúrgico (prostatectomia radical) do câncer de

próstata, consiste na remoção de toda a próstata com as vesículas seminais e a

reconecção da bexiga com a uretra[7]. O tratamento radioterápico usa alta energia de

raios X para matar as células cancerosas e reduzir o tumor[7]. A radiação pode ser

produzida de uma máquina externa ao corpo ou colocar material que emite radiação

dentro da próstata (braquiterapia) [7].

Os efeitos colaterais do tratamento de câncer de próstata (impotência,

incontinência)[2],[7],[6],[3],[4],[5] são decorrentes de fatores como idade, grau de atividade

sexual prévia à cirurgia, do quanto a cirurgia afeta os nervos do pênis e do quanto

motivado, sexualmente, o paciente estará depois da cirurgia.

A braquiterapia da próstata, tratamento em que sementes radioativas são

colocadas dentro do corpo do paciente, próximo do tumor, não é um tratamento novo ou

experimental[8]. A primeira tentativa de realizar braquiterapia da próstata foi relatada em

1917, pelo Dr. Barringer, chefe de serviço de Urologia do hospital hoje conhecido como

Memorial Sloan-Kettering, nos EUA. Ele não dispunha de pequenas sementes de

Iodo125, de orientação ultra-sonográfica ou de planejamento computadorizado
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tridimensional, recursos estes disponibilizados a partir dos anos 80 e que permitiram o

aperfeiçoamento da técnica de braquiterapia da próstata.

1.3  Implantes de sementes radioativas

Implantes de sementes radioativas é um dos métodos de tratamento de câncer

de próstata[2]. O implante de sementes ou fios de metais radioativos são colocados em

locais precisos dentro da glândula da próstata. A dose de radiação no tumor é máxima

em comparação aos órgãos vizinhos, que estarão recebendo consideravelmente baixa

radiação[2],[7],[8]. Os estudos envolvendo implantes de sementes radioativas para o

tratamento de câncer de próstata em estágio precoce da doença sugerem ser estes mais

eficazes do que o uso de feixe de radiação externa[2]. Por braquiterapia, minúsculas

sementes de material radioativo são injetados na próstata. Pacientes tratados com este

método reduzem o risco de incontinência urinária ou impotência sexual[2].

Sementes Radioativas de Iodo são uma escolha para tratamento de pacientes

com certos tipos de câncer de próstata[2]. Este tratamento é somente indicado para

pacientes cujo PSA  (Antígeno Prostático) é menor que 10, aquele que tem um tumor

descrito como de grau 6 ou menor. Para pacientes com alto grau (de 7 a 10, ou maior) a

resposta ao tratamento no controle do tumor não é boa[9].

A vantagem no implante de sementes é que não há necessidade de internação

hospitalar, o desconforto é mínimo[7], e a capacidade de manter a ereção é

provavelmente mantida. Oitenta e cinco porcento (85%) dos pacientes cuidadosamente

selecionados para este tipo de tratamento não demonstraram ter progressão da doença

por um período superior a 10 anos[7].

A desvantagem do implante de sementes é que a técnica não pode ser usada em

tumores mais agressivos, que causam maior parte de morte por câncer de

próstata[2],[7],[10]. Após o tratamento o nível do PSA[2],[7],[10], o qual é usado para medir os

resultados de todos os tratamentos, raramente cai para 0 (zero), que é um nível que

assegura cura para a doença. Sucessos são freqüentemente descritos com eventual nível

de PSA alcançado em torno de 0,5.

As sementes de Iodo-125 atualmente comercializadas são de dimensões não

muito variadas, chegando a aproximadamente 3 mm de comprimento por 1 mm de
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diâmetro, onde o iodo radioativo é adsorvido em um material especial e envolvido por

uma capsula de titânio (Figura 1).

Figura 1 - Reprodução de semente de Iodo para implantes permanentes apresentada no catálogo da
Amersham sob código IMC.6711. Atividade de 0,18 a 4,31 mCi.

1.4  O processo sol-gel para fabricação de materiais biocompatíveis

A indústria de materiais cerâmicos abrange uma vasta gama de aplicações das

diversas naturezas, como materiais estruturais, refratários, isolantes, materiais óticos,

semicondutores, supercondutores e radioativos. Essa diversidade está relacionada com a

própria definição de cerâmica (que engloba todos os sólidos não orgânicos não

metálicos), envolvendo vários tipos de indústria, variados processamentos de acordo

com a utilização da mesma[5],[12-17].

No entanto, pode-se dividir os materiais cerâmicos em dois grandes grupos: as

cerâmicas convencionais e cerâmicas avançadas. As primeiras são derivadas

diretamente das matérias primas de ocorrência natural e produzidas por conformação

viscosa, que consiste na fusão e moldagem de um líquido viscoso, ou por sinterização,

que é a aglomeração de partículas finamente divididas através de um aquecimento que

visa produzir ligação entre as partículas[5],[15-17].

Atualmente, dentre os processamentos pesquisados para as chamadas

cerâmicas avançadas, destaca-se o processo denominado sol-gel, o qual consiste num

método físico-químico de síntese de óxidos cerâmicos, a partir da evolução de um sol

(dispersão líquida de partículas coloidais de diâmetro inferior a 100 nm) para um

material poroso, onde partículas maiores interconectam-se para formar uma rede sólida

similar a uma esponja (gel). Este método é em geral baseado na polimerização de

alcóxidos metálicos diluídos em um solvente, geralmente um álcool com mesmo radical

do composto, sujeitos a fenômenos de hidrólise e policondensação na presença de água,

que ocorrem simultaneamente, provocando um aumento na viscosidade do sol e a

gelificação da solução (gel). O gel úmido obtido é formado por um esqueleto de

partículas impregnado pelo solvente[5],[15-17].
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A partir deste método pode-se obter materiais diversos como pós cerâmicos,

vidros monolíticos, vitrocerâmicas, fibras e materiais porosos, dependendo somente da

rota utilizada no tratamento deste gel. O encapsulamento de drogas, bio-moléculas,

moléculas orgânicas ou materiais radioativos pode ser obtido seguindo-se rotas

específicas, variando-se por exemplo o uso de precursores, catalisadores ou dopantes.

Durante o processo pode-se controlar os parâmetros mais importantes como pH,

concentração do sol, viscosidade, temperatura e tempo de tratamento térmico. O

material obtido deverá ser caracterizado morfológica e estruturalmente, para depois

serem caracterizados quanto a suas propriedades específicas, dependendo da aplicação

desejada[5],[15-17].

A grande vantagem do processo sol-gel está na possibilidade de obtenção de

materiais altamente puros e homogêneos, com o controle da nanoestrutura e das

propriedades reológicas do sol, envolvendo temperaturas bem menores que as utilizadas

nos processamentos convencionais[5],[15-17]. Dentre as dificuldades encontradas, as mais

significativas estão relacionadas a problemas químicos tais como a solubilidade e

controle da cinética de hidrólise (especialmente quando objetiva-se a produção de géis

multicomponentes), fenômeno como a formação de trincas durante a secagem e

densificação dos géis e grande redução de volume que ocorre durante o processo.

Em termos de mecanismo químico, o processamento sol-gel pode ser dividido

em duas áreas distintas, chamadas de rota aquosa e rota do alcóxido[5],[15-17]. Ambos

envolvem a criação de uma rede tridimensional interconectada (gel) através da

suspensão de pequenas partículas coloidais (sol).

O processamento de géis obtidos através da rota aquosa emprega os princípios

da química dos colóides para gerar partículas coloidais reunidas a partir de espécies

iônicas em um meio aquoso[5],[15-17]. Esse processamento envolve temperaturas de

gelação mais elevadas e, usualmente apresenta dificuldades de incorporação de um

segundo elemento de forma homogênea. Devido a isso, o outro método (rota do

alcóxido) acaba sendo mais atraente.

A chamada rota alcóxido é caracterizada pela formação de cadeias poliméricas

as quais crescem e se interconectam. A conversão de precursores organometálicos

monoméricos em géis é caracterizada por uma reação de hidrólise seguida de uma

reação de condensação[5],[15-17].
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O processo sol-gel encontra aplicação nos mais diferentes ramos da tecnologia

moderna como produção de fibras óticas, membranas de separação, combustíveis

nucleares,  dentre outros[5],[12-17]. Recentemente, este método tem sido muito utilizado

para a obtenção de uma nova geração de biomateriais utilizados em implantes

cirúrgicos[18]. Este processo é muito importante pois proporciona maior facilidade no

controle da porosidade, da estrutura cristalina e do tamanho das partículas, que são

fatores que influenciam diretamente as propriedades do produto final. Os materiais

assim obtidos permitem a substituição dos tradicionais com características diferenciadas

e abrem caminho para avanços tecnológicos na área de biomateriais.

A facilidade de manipulação e a possibilidade de obtenção de materiais com

composição e estrutura controlada tornam este processo potencialmente interessante

para o encapsulamento de materiais radioativos para aplicações terapêuticas. HENCH[19]

cita que o avanço na tecnologia de biocerâmicas tem promovido destaque na qualidade

de vida de milhões de pessoas. Ele cita o uso de biovidros incorporados com elementos

radioativos para o tratamento de câncer. No entanto, não consta referências de vidros

produzidos por sol-gel com aplicação para tratamento de câncer da próstata.

2. Objetivos

O propósito do presente trabalho consiste em estudar a viabilidade da

produção de sementes biocompatíveis e biodegradáveis com radionuclídeos

incorporados através do desenvolvimento de processos de fabricação e produção de

matrizes vítreas obtidas por processamento sol-gel, incorporando nestas matrizes

átomos de iodo não radiativo, assim como átomos de samário a serem ativados. A

aplicação de tais sementes serão no tratamento de câncer de próstata. O reduzido

volume do órgão (~3 a 5 cm3) e o número elevado de sementes usualmente implantados

(200~) justifica o interesse em introduzir materiais biodegradáveis, que poderão

recompor a estrutura original do órgão.

A escolha do radioisótopo I125 é clara, visto a sua prévia utilização nos

implantes de próstata. Outra possibilidade estudada é o Sm153, cuja meia vida é de

46,75 horas.
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3. Materiais e procedimentos

A incorporação de iodo e de samário foi realizada durante a síntese via sol-gel

de amostras contendo sílica pura (SiO2) ou sílica e cálcia (0,7SiO2-0,3CaO). Estes

sistemas foram escolhidos por apresentarem diferentes solubilidades e, portanto,

potencialmente, diferentes taxas de degradação e reabsorção in vivo. Todas as amostras

foram preparadas misturando-se Tetraetil Ortossilicato, água deionizada e ácido nítrico

(2N) como catalisador. O Nitrato de Cálcio foi usado no preparo das amostras do

sistema SiO2-CaO.

Após mistura dos reagentes o sol foi vazado em recipientes de polietileno, que

foram colocados em estufa para gelação e envelhecimento a 60OC por 72 horas. As

amostras foram então secadas a 130ºC e tratadas termicamente a 700ºC.

Após as etapas de processamento, as amostras foram fotografadas e em

seguida moídas até se tornaram pó. Em seguida as amostras tratadas a 700ºC foram

analisadas por fluorescência de raios-x com o intuito de verificar a presença de iodo e

samário nas amostras.

1º) Matrizes vítreas incorporando samário

O elemento escolhido a ser ativado foi o Sm152 por ter alta seção de choque

para absorção de nêutrons térmicos cujo parente Sm152 tem meia-vida de 46,75 horas.

Para estudo, o elemento samário frio (não radioativo) será utilizado. Neste caso foi

preparado uma solução contendo 10-2 g/ml de nitrato de samário [Sm(NO3)3] obtido

através de mistura de óxido de samário III e ácido nítrico.

2º) Matrizes vítreas incorporando I125

Nesta fase de avaliação preliminar de viabilidade, foi usado iodo não radioativo

em solução de NaOH, simulando o produto comercializado por SSC RF Institute of

Physics & Power Engineering e Izotop – Institute of Isotopes Co. Ltd[15],[16], no qual o

I125 encontra-se incorporado em  solução de NaI com NaOH. Para tanto, foi

desenvolvido uma expressão matemática para determinar a massa de iodo para gerar

uma atividade de 1 Ci ( Bq10x3,7Ci1 10= ). A determinação da massa de iodo foi feita

sabendo que a atividade (A) é dada por

A = λλλλ N
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onde λλλλ [seg-1] é a constante de decaimento do radioisótopo e N o número de átomos

radioativos na amostra.

Levando em consideração a atividade de 1 Ci e a geometria da semente (figura

1) pode-se chegar a massa de iodo na semente, sendo de 58,4 µg de iodo radioativo.

Para trabalharmos com ordens de grandezas de microgramas de Iodo por miligramas de

sol-gel, chegamos na expressão

mNaI =6,902.10-2K

onde K é a  massa total do sol-gel a ser produzida.

4. Resultados e discussão

A Figura 2 ilustra o aspecto das amostras obtidas. As amostras preparadas com

iodo e samário apresentaram cores diferenciadas das amostras obtidas sem introdução

destes elementos.  A aparência das amostras sugere a presença de átomos de iodo e de

samário quando comparadas com as amostras de SiO2 puro e SiO2-CaO puro (veja as

duas últimas amostras exibidas na figura 2). As amostras apenas secas apresentam uma

coloração mais intensa do que as tratadas a 700oC, indicando que provavelmente ocorre

uma volatilização parcial dos elementos introduzidos.

Figura 2 – Resultados preliminares na fabricação de sementes radioativas frias biodegradáveis

e biocompatíveis. Foram incorporados na estrutura cristalina dos cristais cerâmicos átomos de

Iodo e de Samário, em concentrações adequadas a Braquiterapia Intersticial. As partículas

aqui apresentadas possuem diâmetro de aproximadamente 3 mm.
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Pela análise de fluorescência de raios-x detectou-se presença de átomos de

iodo e samário nas amostras, confirmando a incorporação e manutenção destes

elementos nas matrizes vítreas, após tratamento térmico a 700oC. Estes resultados são

apenas qualitativos, sendo que dados quantitativos serão obtidos futuramente em

análise por ativação neutrônica e por outras técnicas de análise quantitativa de

composição.

5. Conclusões

A análise de fluorescência de raios-x demonstrou de forma qualitativa a

presença dos átomos de iodo e samário incorporados em matrizes vítreas de SiO2 e

SiO2-CaO, obtidas por processamento sol-gel. Os resultados, mesmo que qualitativos,

indicam que é possível produzir sementes radioativas biocompatíveis e biodegradáveis,

por ativação de samário-152 ou com a utilização de iodo-125.

São várias as possibilidade de formato, tais como nano e micro-esferas,

microtubos, fios ou filmes que poderão ser empregados seguindo as mesmas técnicas da

Braquiterapia intersticial. Futuramente, serão desenvolvidas sementes com geometrias

pré-definidas.
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