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Resumo

SANTOS, M.M. Probabilidade de Controle Tumoral: Modelos e

Estatísticas. 2014. 126 f. Tese (Doutorado - Programa de Pós-graduação em

Física aplicada à Medicina e Biologia) - Faculdade de Filoso�a, Ciências e Letras de

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto - SP, 2014.

A modelagem em radiobiologia possibilita prever a e�cácia de tratamentos

radioterápicos, especi�cando protocolos e estratégias para se tratar pacientes com

câncer. Muitos modelos matemáticos têm sido propostos para a avaliação da

Probabilidade de Controle Tumoral (TCP). Nesta tese, inicialmente apresenta-se um

estudo desenvolvido em colaboração com pesquisadores da Universidade de Alberta

[1], no Canadá, em que são comparadas as TCP's obtidas através de simulações

Monte Carlo e dos modelos Poissoniano, de Zaider-Minerbo (ZM) e de Dawson-Hillen

(DH). Os resultados mostram que, para tumores de baixa proliferação celular, o uso

do modelo Poissoniano para indicação de protocolos de tratamento é tão e�caz

quanto o método Monte Carlo ou o uso de modelos mais so�sticados (ZM e DH).

Na segunda parte da tese, propõe-se um teste estatístico [2], baseado em simulações

Monte Carlo do modelo de TCP de DH, para se determinar a capacidade de previsão

de erradicação de tumor (cura). Obtem-se a curva ROC do teste a partir das

distribuições de probabilidade da fração de células tumorais remanescentes, nas

condições de cura ou não-cura. Os resultados mostram que o método pode ser

também aplicado a dados clínicos, sugerindo que a avaliação do tamanho do tumor

no início da radioterapia permite a prognose do tratamento a curto prazo. Na

terceira parte da tese, aborda-se o estudo da fração de sobrevivência (FS) de células

tumorais em função da dose de radiação a que são submetidas. Na literatura, esta

fração de sobrevivência tem sido formulada através do modelo Linear-Quadrático
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(LQ) e, mais recentemente, da estatística não-extensiva de Tsallis [3]. Avalia-se

o comportamento dessas duas formulações em termos dos ajustes da FS a dados

experimentais da literatura (referentes a células cultivadas in vitro para vários

tecidos tumorais) estendendo-se assim estudos prévios da literatura. Os parâmetros

da FS para ambas formulações são obtidos e a qualidade dos ajustes da FS a dados

experimentais é comparada utilizando-se o qui-quadrado reduzido. Os resultados

mostram que, em geral, as duas formulações permitem bons ajustes das curvas de FS.

Além deste estudo, utilizamos a estatística não-extensiva de Tsallis para obtenção da

TCP de ZM em função da dose, expressando-a analiticamente em termos da função

Gama (para um per�l de dose típico de radiação de feixe externo) e da função

Hipergeométrica (para um per�l de dose típico de braquiterapia). Finalmente, as

curvas das correspondentes TCP's são levantadas com o uso de dados experimentais

e comparadas com a TCP's obtidas através do modelo LQ.

Palavras-chave: 1. Probabilidade de Controle Tumoral. 2. Curva ROC.

3. Estatística de Tsallis. 4. Simulação Monte Carlo. 5. Radiobiologia.



Abstract

SANTOS, M.M. Tumor Control Probability: Models and Statistics . 2014.

126 f. Thesis (Ph.D. - Postgraduate program in Physics applied to Medicine and

Biology) - Faculty of Philosophy, Sciences and Literature, University of São Paulo,

Ribeirão Preto - SP, 2014.

Radiobiological modeling allows one to predict the e�cacy of radiotherapeutic

treatments, specifying protocols and strategies to treat patients with cancer. Many

mathematical models have been proposed to evaluate the Tumor Control Probability

(TCP). In this thesis we �rst present a study in colaboration with researchers at

the University of Alberta [1], Canada, in which we compare the TCPs obtained

by Monte Carlo simulations and from the Poissonian, Zaider-Minerbo (ZM) and

Dawson-Hillen (DH) models. Results show that, for low proliferation tumors, the

use of the Poissonian model for indicating the treatment protocol is as e�ective as the

Monte Carlo method or more so�sticated models (ZM and DH). in the second part of

the thesis, we propose a statistical test [2] based on Monte Carlo simulations of the

DH TCPmodel to determine the prediction capacity of tumor eradication (cure). We

obtain the ROC curve of the test from the probability distributions of the remaining

tumor cells for conditions of cure and non-cure. Results show that the method can

also be applied to clinical data suggesting that the evaluation of the tumor size at

the beginning of the radiotherapy leads to a short-term prognosis of the treatment.

In the third part of the thesis, we study the surviving fraction (FS) of tumor cells

as function of the radiation dose to which they are subjected. In the literature,

this surviving fraction has been formulated by the Linear-Quadratic (LQ) model

and, more recently, from the Tsallis non-extensive statistics [3]. We evaluate the

behaviour of both formulations in terms of the FS �ttings to experimental data in the
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literature (related to cells cultivated in vitro for several tumoral tissues) so that we

extend previous studies in the literature. The FS parameters for both formulations

are obtained and the quality of the FS �ttings to experimental data is compared

using the reduced chi-square. Results show that in general both formulations lead to

very good FS-curve �ttings. Furthermore, we use the Tsallis non-extensive statistics

to obtain the ZM TCP as function of the dose, expressing it analitically in terms

of the Gamma function (for a dose pro�le typical of external beam radiation) and

the Hipergeometric function (for a dose pro�le typical of brachitherapy). Finally,

the curves of the corresponding TCPs are plotted using experimental data and then

compared with TCPs obtained from the LQ model.

Key-words: 1. Tumor Control Probability. 2. ROC curve. 3. Tsallis statistics.

4. Monte Carlo Simulation. 5. Radiobiology.
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Capítulo 1

Introdução

G
eralmente advindos de um crescimento desordenado e descontrolado de

células, os tumores formam massas de tecidos clonais desorganizados [4]. As

células que os compôem são similares às células originais e tendem a voltar ao

estado embrionário original, permitindo a invasão, de modo in�ltrativo, em outros

tecidos. Consequentemente, estes tecidos tumorais podem produzir metástases,

através da disseminação por via sanguínea ou linfática, gerando tumores em outras

partes do organismo.

Segundo a Organização Mundial de Saúde [4], em 2008 houve o registro

mundial de 12,4 milhões de novos casos e 7,6 milhões de mortes devido ao câncer.

A preocupação com a doença é de saúde pública, já que cerca de 90 a 95% dos casos

a origem advém do estilo de vida e do ambiente [5].

Os tecidos tumorais têm uma capacidade intrínseca alta de proliferação

[6] e de controle do microambiente circundante. Essa característica faz com

que o crescimento do tumor seja prioritário, em detrimento dos tecidos sadios.

Por exemplo, certos tumores são imunes a ambientes mais ácidos [7, 8], outros

desenvolvem angiogênese [9] facilitando a chegada de nutrientes e oxigênio. As

estratégias terapêuticas têm por objetivo erradicar ou controlar o crescimento

tumoral levando em conta a preservação de tecidos sadios [10, 11].

Existem atualmente diversas modalidades de tratamento contra câncer que

podem ser exploradas separadamente ou combinadas. A indicação de uma dessas

modalidades depende do per�l da doença e do próprio paciente, levando-se em conta

o grau de evolução do tumor, do tamanho do mesmo, sistema imunológico, tipo de

1



1 - Introdução 2

tecido, órgãos de risco, etc. As principais formas de tratamento, em ordem de

utilização são a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. Os estudos desenvolvidos

nesta tese levam em conta a segunda forma de tratamento mais utilizada contra o

câncer [4]: a radioterapia. Esta modalidade consiste no uso de radiações ionizantes

para �ns terápicos.

Através da deposição de energia pela interação com a radiação, o DNA sofre

alteração, induzindo a célula à apoptose (morte programada da célula). Este evento

caracteriza um dos principais objetivos da radioterapia: eliminar células tumorais.

Ocorre que a probabilidade de sequelas em células de tecidos sadios por causa da

radiação não é nula e isto restringe radicalmente a e�cácia do tratamento, limitando

os alcances da radioterapia.

Existem basicamente duas formas radioterápicas de se tratar um paciente

com câncer: a braquiterapia, onde uma semente radioativa é inserida no paciente; e

a radiação de feixe externo, no qual o paciente é irradiado por uma fonte externa,

arti�cial ou natural.

A sensibilidade da célula à radiação é um indicador das características de

resposta de células quando submetidas a este tipo de radiação e depende de diversos

fatores como morfologia tumoral, histogênese, vascularização, oxigenação, etc. O

estágio do ciclo celular também desempenha papel importantíssimo: as células na

fase mitótica ou pré-mitótica e em regime de hipoxia (pouco oxigênio) estão mais

sensíveis à radiação. Por conseguinte, o efeito letal da radiação é mais e�caz sobre

células ativas e de divisão rápida, enquanto que é muito menos efetivo em células

que estão em fase de repouso (ou quiescência).

Infelizmente, custos �nanceiros e de tempo hospitalar são fatores que limitam

o número de pacientes candidatos a receber tanto um tratamento radioterápico

precoce quanto biologicamente personalizado. Neste contexto a modelagem

matemática se destaca como uma ferramenta prática para simular sistemas

biológicos. Além de trazer discernimentos sobre o crescimento e o espalhamento

do câncer [12], permite calcular a e�cácia de um tratamento especí�co [1, 13, 14]

melhorando o planejamento radioterápico clínico [11] e a qualidade de vida do

paciente.

Um conceito muito utilizado nessas abordagens é o da Probabilidade de
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Controle Tumoral TCP (acrônimo do termo inglês Tumor Control Probability).

Como o próprio nome sugere, a TCP é uma medida da probabilidade de sucesso

na erradicação de um tumor. Especi�camente, a TCP é a probabilidade de se

encontrar nenhuma célula clonogênica após um determinado tempo (ou determinada

dose) de tratamento. A TCP é muito utilizada para a comparação de protocolos

radioterápicos, permitindo escolher estratégias mais e�cientes para um tratamento.

Existem diversas abordagens para o cálculo da TCP, sendo algumas delas validadas

através de dados experimentais [15, 16].

Na segunda parte do trabalho

Na terceira parte

A organização desta tese está distribuída em 5 capítulos,

1. Introdução;

2. Modelagem em radiobiologia: em que introduzimos alguns conceitos

em radiobiologia e mostramos os resultados de um estudo desenvolvido em

colaboração com pesquisadores da Universidade de Alberta (explicitados

devidamente no capítulo), no Canada, no qual são comparadas, através de

vários protocolos, algumas formulações para a TCP da literatura;

3. Um teste para análise ROC em radioterapia: em que propomos um

teste baseado em simulações Monte Carlo do modelo de Dawson-Hillen para

a TCP. As curvas ROC do teste são construídas a partir da distribuição de

probabilidade da fração de células tumorais sobreviventes. Resultados sugerem

que a aplicação do teste com o uso de dados clínicos pode ser usada num

prognóstico a curto prazo;

4. A Probabilidade de Controle Tumoral no cenário da Mecânica

Estatística: em que abordamos o estudo de duas formulações para a fração

de sobrevivência (FS) de células tumorais em função da dose de radiação: o

modelo Linear Quadrático e outro descrito a partir da estatística não-extensiva

de Tsallis. A qualidade de ajuste da FS a dados experimentais, medida pelo

qui-quadrado reduzido, é comparada para essas duas abordagens. Escrevemos

a TCP de Zaider e Minerbo de forma analítica utilizando dois per�s de dose
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em radioterapia. As expressões de TCP para as doses, descritas em termos

das funções Gama e Hipergeométrica, são comparadas com dados de tumores

da literatura.

5. Conclusões: em que são descritas as conclusões gerais do trabalho e

apresentadas algumas perspectivas de estudos.



Capítulo 2

Modelagem em Radiobiologia

2.1 Introdução

E
xistem atualmente diversas modalidades de tratamento contra o câncer e

a indicação de uma dessas modalidades depende do per�l da doença e do

próprio paciente, devendo-se levar em conta o grau de evolução do tumor,

seu tamanho, o estado do sistema imunológico do paciente, tipo de tecido tumoral,

órgãos e tecidos circunvizinhos, dentre outros [17]. A primeira e mais antiga forma de

tratamento é a cirurgia, empregada em uma gama de tumores que, quase sempre,

não estão em estágio metastático. A segunda forma de tratamento consiste na

radioterapia, sendo indicada nos casos de controle tumoral a longo prazo, com

sucesso considerável para vários tumores como de próstata, bexiga, pulmão, pescoço

e cabeça, isto sem levar em consideração o seu uso paliativo nos casos em que a cura é

impossibilitada [4]. Estima-se que mais da metade dos pacientes com câncer terá, em

algum momento, que passar por um tratamento radioterápico [18, 19]. Em terceiro

lugar segue a quimioterapia, tratamento pelo qual muitos pacientes também terão

de passar, seja para controle moderado da doença e dos sintomas ou erradicação.

Os primeiros relatos sobre o uso de cirurgia no tratamento de câncer datam de

cerca de 1600 a.C. pelos antigos egípcios. Naturalmente essa técnica desenvolveu-se

junto com o entendimento dos processos acerca da doença. Ao contrário do que

se dava antigamente, hoje a cirurgia tem um contexto multidisciplinar no que diz

respeito aos procedimentos, abandonando sua exclusividade para o tratamento.

Hoje esta modalidade é usada desde a prevenção, passando pelo diagnóstico e

identi�cação do estágio, pelo próprio tratamento, pela paliação, até às emergências

5
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e o acompanhamento [4].

Em processos metastáticos (quando células cancerosas invadem outros

órgãos ou tecidos), o tratamento através da cirurgia e da radioterapia torna-se

limitado devido à não localidade da doença. É preciso que se tenha uma forma

mais abrangente e sistemática para combater as metástases. Nesse contexto a

quimioterapia é a forma de tratamento mais bem sucedida, pois consiste no uso

de drogas que interferem, através de vários mecanismos, nos processos metabólicos

de células tumorais, induzindo-as à morte.

A Radioterapia é uma forma de tratamento que utiliza de radiações ionizantes

para �ns terápicos. Desde a descoberta dos raios-X por Röntgen no �nal do século

XIX, os conceitos, técnicas e mecanismos � principalmente os radiobiológicos �

de ação da radioterapia têm crescido e contribuído para a qualidade de vida dos

pacientes com câncer. De acordo com Kogel [17], um número considerável de

pacientes que tratam contra a doença consegue um controle tumoral de longo prazo

graças à radioterapia.

Além da cirurgia, quimioterapia e radioterapia, existem outras modalidades

de tratamento contra câncer como a terapia-alvo (do termo em inglês Targeted

Therapy) [20], imunoterapia [21], hipertermia [22], ultrassonogra�a [23], uso de

células tronco e até mesmo tratamento com vírus [6, 24]. O tratamento combinado

entre as modalidades tem se mostrado cada vez mais promissor. É comum o uso da

radioterapia após uma cirurgia de remoção tumoral [25] ou radioterapia seguida de

quimioterapia [26]. Há também estudos de combinação entre as modalidades menos

corriqueiras como imunoterapia e terapia-alvo [27].

Uma grande parcela do que se conhece hoje acerca da radioterapia deve-se

à Radiobiologia, área de investigação dos fenômenos que envolvem a interação

da radiação com tecidos vivos. Estudos teóricos e experimentais trouxeram e

trazem grandes contribuições à radioterapia, seja no âmbito de idéias (entendimento

de mecanismos como hipoxia, reoxigenação, repopulação, etc) ou no âmbito

de estratégias e protocolos (aqui se incluem os conceitos de fracionamento e

hiperfracionamento, uso ou não de terapias diferentes, mudança na taxa de dose,

etc) [17]. Neste capítulo descrevemos alguns conceitos relacionados à radiobiologia,

alguns modelos da literatura que descrevem a proliferação de células tumorais e a
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sobrevivência destas devido à radiação. Num aspecto mais clínico, descrevemos

alguns modelos que calculam a probabilidade de sucesso de um determinado

tratamento radioterápico.

2.2 Efeitos da radiação ionizante e sobrevivência

celular

Os processos que envolvem a interação da radiação com tecidos seguem

uma natureza probabilística, desde uma escala que podemos chamar de Física,

caracterizada pela ionização, até a escala Biológica onde se observa a presença ou

não de um efeito biológico. A nível celular, essa probabilidade de interação depende

de fatores como a qualidade e a quantidade da radiação e os subsequentes efeitos

dependem da dose recebida, do tamanho do volume irradiado e do tipo de tecido.

Numa escala temporal de interação podemos ter basicamente três classes

[28]: a fase física, a química e a biológica. A fase física se dá em escala de tempo

extremamente curta (da ordem de 10−15 s) e se caracteriza pelos processos de

excitação e ionização dos átomos que constituem os tecidos, ou seja, o depósito de

energia. Dependendo da energia da radiação incidente, elétrons ejetados na ionização

podem ter energia su�ciente para interagir com outros átomos, dando origem a uma

sequência de eventos em cascata. Segundo Kogel [17] com a dose de radiação de 1

Gy (= 1 J/kg), dentro de um volume celular de 10 µm de diâmetro ocorre da ordem

de 105 ionizações.

Imediatamente após a fase física, até da ordem de ms, átomos e moléculas

ionizadas interagem rapidamente com moléculas e átomos vizinhos como uma forma

de recuperar o excesso ou a falta de elétrons. Moléculas são quebradas formando

radicais livres e após essa fase sistemas regulatórios das células tentam consertar os

danos químicos através de enzimas. Embora boa parte desses danos (naturalmente

para regimes de dose não muito altos) consigam ser recuperados, em algum momento

a célula não é capaz de fazê-lo e eventualmente morre. Naturalmente, em se tratando

de tumor, o objetivo é usar a radiação ionizante para eliminar (matar) células

tumorais. Ocorre que as interações e os efeitos acima mencionados são válidos para

qualquer tipo de tecido, inclusive tecidos normais. À irradiação está associada uma
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probabilidade de se complicarem tecidos sadios [29]. De fato um dos grande desa�os

da radioterapia é diminuir a complicação de tecidos sadios e, em contrapartida,

intensi�car os danos no tecido tumoral.

Embora existam outros mecanismos que a induzem, a morte celular é

devida principalmente aos danos causados no DNA, segundo mostram as evidências

experimentais [17, 30�32]. Esses danos podem se caracterizar por ligações cruzadas

entre as bases hidrogenadas, quebra em uma das �tas do DNA ou nas duas [33],

sendo que para cada dano existe um processo de reparo celular. Para quase todos os

tipos de células não existe uma manifestação morfológica do dano causado no DNA

e este quase sempre só é percebido no momento em que a célula começa o processo

de divisão, o que pode implicar em tempos relativamente longos como, por exemplo,

24 meses após o procedimento radioterápico [34].

Caso não consiga se recuperar, a célula programa sua própria morte por um

processo chamado apoptose. A Figura 2.1 ilustra um processo de quebra de uma

�ta do DNA e um outro, de duas quebras. Se os eventos de duas quebras ocorrem

em um intervalo de tempo muito próximo, seja pela interação direta da radiação ou

pela ação de um radical livre, a recuperação celular se torna um evento raro.

2.2.1 Curvas de sobrevivência celular

Um grá�co que denota o número relativo de células irradiadas sobreviventes

em função da dose de radiação recebida representa uma curva de sobrevivência

celular. Essa curva é um dos principais instrumentos que quanti�cam os processos

de interação da radiação com os tecidos, sendo levantadas a partir de experimentos

in vivo e in vitro. Neste último as células em estágio de crescimento exponencial

são irradiadas e contadas após algumas semanas [33, 36]. A Figura 2.2 mostra duas

curvas equivalentes de sobrevivência celular, diferidas apenas pela escala: a primeira

(a) se encontra em escala linear enquanto que a segunda (b) encontra-se em escala

logarítmica. A segunda é naturalmente mais vantajosa que a primeira.

A curva de sobrevivência permite introduzir parâmetros ou conceitos que

ajudam no entendimento dos fenômenos radiobiológicos [37]. Um deles é a

radiossensibilidade que, no contexto de uma curva experimental, pode ser de�nida

como a dose para a qual 50% das células tumorais são extintas. Geralmente essa
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Figura 2.1: Ilustração de ruptura da �ta do DNA. A �gura à esquerda representa
uma única ruptura e a �gura à direita representa uma dupla ruptura da �ta.
Imagem adaptada de Ian Le Gulllou [35].

dose é referenciada por ED50 (abreviação do termo em inglês E�ect Dose 50 per

cent) que signi�ca dose efetiva a 50%. Em alguns estudos, prefere-se usar ED90.

Em outros, quando se ajustam modelos matemáticos aos dados experimentais,

procura-se derivar um equivalente de radiossensibilidade a partir dos parâmetros

ajustados [11, 36, 38�40].

2.2.2 Modelos de sobrevivência celular com a radiação

Existem diversas abordagens na literatura capazes de modelar a fração de

sobrevivência (FS) de células irradiadas. Naturalmente, cada abordagem tem suas

especi�cidades e é capaz de se ajustar a determinados dados experimentais, ou

mesmo regiões destes dados. Nesta subseção concentramos os estudos em duas

abordagens mais usuais na literatura: o modelo linear, derivado da Teoria-Alvo e o

modelo Linear-Quadrático, que surge empiricamente, generalizando o anterior.
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(a) Escala linear. (b) Escala logarítmica.

Figura 2.2: Curvas de sobrevivência celular em função da dose de radiação. O
grá�co em (a) representa a curva em escala normal, enquanto que o grá�co em
(b) representa a curva em escala logarítmica.

2.2.2.1 Teoria-Alvo

Uma das abordagens que descrevem a FS é baseada no fato de que

existem regiões especí�cas do DNA diretamente relacionadas com a capacidade de

reprodução das células. Vimos anteriormente que grande parte das mortes celulares

irradiadas são causadas pelos danos no DNA. Essa regiões sensíveis podem ser

concebidas como alvos especí�cos da radiação ionizante que podem eventualmente

ser inativados, levando a célula à morte. Como os eventos de inativação desses alvos

são independentes (um alvo inativado não perturba a chance de que outro o seja)

e raros, a probabilidade de sobrevivência p de uma única célula pode ser dada por

uma distribuição de Poisson em função do número de acertos nos alvos:

p(sobrevivência) = p(0 acertos) = e−D/Dm , (2.1)

onde D representa a dose de radiação e Dm representa um limiar de dose que resulta,

em média, em uma inativação por alvo. Note que a probabilidade se sobrevivência

diminui com ao aumento da dose. Este modelo baseado na Teoria-Alvo tem um

comportamento linear com a dose numa escala logarítmica, típica das usadas em

estudos experimentais da FS. Por essa razão, o modelo é comumente chamado de

Linear [36, 41].

A probabilidade de se inativar os alvos pode ser dada pelo complementar da
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probabilidade em 2.1 e, em se tratando de n alvos distintos, podemos escrever

p(inativação de n alvos) =
(
1− e−D/Dm

)n
. (2.2)

2.2.2.2 Modelo Linear-Quadrático

Um dos modelos mais usuais na literatura para a FS trata-se do proposto

por Sinclair em 1966 [42]. Embora o modelo tenha surgido de forma empírica

ajustando uma curva de células sobreviventes a irradiação, seus parâmetros são

capazes de explicar mecanismos radiobiológicos importantes. Se D é a dose de

radiação depositada no volume do tumor, então a fração de sobrevivência celular

F (D) é expressa por:

F (D) = e−αD−βD
2

. (2.3)

Este modelo é conhecido como Linear-Quadrático pois, além de incorporar

o modelo linear da Teoria-Alvo, agrega um termo quadrático. No decorrer

do texto, procuramos nos referir a este modelo como MLQ (lendo-se Modelo

Linear-Quadrático).

O MLQ é capaz de ajustar bem os dados experimentais justi�cando seu vasto

uso na literatura. Em relação ao modelo linear, o MLQ ajusta melhor a fração para

faixas de doses menores, típicas de 0 a 3 Gy [17, 36, 39]. Existe uma explicação

mecanicista [17] para o seu bom ajuste: se o termo linear pode ser entendido como

a contribuição de eventos singulares que causam dano no DNA, o termo quadrático,

por sua vez, pode ser entendido como a contribuição de eventos duplos que tendem

a causar danos mais severos no DNA. A Figura 2.2, que ilustra a FS foi levantada

utilizando-se a expressão do MLQ. A célula pode recuperar a quebra de uma �ta

do DNA, mas a chance diminui se, por ventura, esta quebra ocorre nas duas �tas.

A probabilidade de reparo diminui ainda mais se os eventos duplos se dão próximos

no tempo. Isso é o que mostram estudos do efeito da taxa de dose em tecidos

tumorais [43�46]: para taxas de dose maiores a probabilidade de se acumularem

eventos duplos é maior, fazendo com que o termo quadrático na equação 2.3 domine

o comportamento da FS. De fato, existe um termo G(t), chamado de fator de

Lea-Catcheside [47], que pondera o termo quadrático β no MLQ conforme

F (D) = e−αD−G(t)βD2

, (2.4)
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sendo que este fator pode ser escrito como

G(t) =
2

D(t)2

∫ t

−∞
Ḋ(τ)

∫ τ

−∞
eι(τ−s)Ḋ(s) ds dτ. (2.5)

Os termos Ḋ representam taxa com que a dose é aplicada, o termo ι corresponde a

uma constante. Note que se dois eventos (entende-se cada evento como um dano no

DNA) ocorrem num intervalo de tempo muito próximo temos ι(τ − s) ≈ 0 e o fator

de Lea-Catcheside assume seu maior valor: G(t) = 1.

Uma das principais contribuições do MLQ foi o conceito de Dose

Biologicamente Efetiva, da sigla em inglês BED (Biological E�ective Dose) que surge

automaticamente do fracionamento de dose. Supondo que uma cerda dose D seja

dividida em n frações de dose d iguais, tais que D = d1 + d2 + ... + dn, podemos

reescrever a equação 2.3 como:

F (D) = F (d1) · F (d2) · ... · F (dn)

= e−(αd+βd2) · e−(αd+βd2) · ... · e−(αd+βd2)︸ ︷︷ ︸
n

= e−nd(α+βd)

= e−(α+βd)D .

(2.6)

Note que F (d1) × F (d2) × ... × F (dn) ≤ F1(D), embora D = d1 + d2 + ... + dn.

De�ne-se a BED como sendo

BED = − 1

α
lnF1(D) = nd

(
1 +

d

α/β

)
. (2.7)

Em um tratamento radioterápico o número de frações n e a dose d podem ser

corrigidos de tal maneira que o efeito desejado da radiação no tecido seja o mesmo,

daí o conceito de BED. O termo α/β é chamado de �razão alfa sobre beta" e está

diretamente relacionado com a radiossensibilidade do tecido, sendo muito utilizada

no entendimento de respostas para diferentes per�s de irradiação, in vitro e in vivo

[32, 36, 48, 49]. Em geral, tecidos tumorais possuem alta razão α/β, o que implica

diretamente em uma maior sensibilidade às doses de radiação. Tumores de alta

proliferação celular possuem valores grandes de α/β. Sendo assim a razão α/β

incorpora não só as características físicas da interação da radiação, como também a

resposta biológica a esta (radiossensibilidade) [11].
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2.2.3 Modelos de crescimento e morte celular devido à
radiação

Boa parte dos experimentos in vitro que envolvem crescimento de células e

irradiação se dão em um momento em que o crescimento dessas células é exponencial

[36, 39, 43, 45, 46, 50]. Desta forma, dado um número inicial N0 = N(t = 0) de

células tumorais a equação que rege o crescimento tumoral é da forma [51, 52]:

dN(t)

dt
= bN(t) , (2.8)

onde b é a taxa de crescimento tumoral, associada ao tempo td em que o tumor

dobra de tamanho: b = ln 2/td.

Por outro lado, estudos com tumores sólidos in vivo mostram que o

crescimento tumoral é regido pela lei de Gompertz [53�55], devido ao con�namento

espacial e à restrição de nutrientes. Se V (t) representa o volume do tumor sólido no

instante t, então

V (t) = V0 e
e−bt , (2.9)

onde V0 representa o volume do tumor no instante inicial de observação e b representa

sua taxa de proliferação.

Em se tratando de morte celular, boa parte dos trabalhos na literatura [14,

56] consideram a morte natural de células tumorais como tendo um decaimento

exponencial, de tal forma que a equação 2.8 deve ser modi�cada acrescentando-se o

termo d, equivalente a taxa de morte natural da célula:

dN(t)

dt
= (b− d)N(t) . (2.10)

Em tecidos sadios existe um equilíbrio entre a taxa de crescimento e morte celulares.

Já para tumores a taxa de crescimento se sobressai em relação à de morte (b−d > 0)

levando a uma superpopulação indesejada de células.

Quando ocorre um tratamento radioterápico, ao termo d é adicionado um

fator que corresponde à contribuição da radiação, r, para a taxa de morte celular.

Assim devemos ter b − (d + r) < 0 aumentando as chances de o tumor ser

aniquilado. Geralmente a taxa de morte devido à radiação r corresponde a uma

função dependente da dose.
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2.3 Probabilidades de Controle Tumoral

A Probabilidade de Controle Tumoral, TCP, do termo em inglês Tumor

Control Probability, como o próprio nome sugere, corresponde a uma função que

fornece de maneira quantitativa o sucesso de erradicação de um tumor. A TCP é

utilizada para se compararem estratégias e protocolos clínicos, permitindo a escolha

daqueles que levam à uma maior probabilidade de controle. Em se tratando de

função, esta é composta basicamente por dois fatores. Um fator diz respeito à

morte celular devido à radiação e o outro à taxa de crescimento tumoral, ou seja, a

capacidade reprodutiva das células clonogênicas.

2.3.1 A TCP Binomial

Se de�nirmos como p a probabilidade de que uma célula tumoral sobreviva

a uma certa dose de radiação, X a variável aleatória que representa o número de

células vivas, e N0 o número inicial de células, pela estatística binomial podemos

calcular a probabilidade P de se encontrarem X = k células tumorais vivas no

conjunto N0:

P (X = k) =

(
N0

k

)
pk (1− p)N0−k . (2.11)

O valor esperado da variável X pode ser calculado como E(X) = N0 p. Neste caso

F(D) é uma boa estimativa para p, de tal forma que E(X) = N0 p ≈ N0 F (D), ou

seja, p ≈ F (D). Sendo assim, podemos reescrever 2.11 como

P (X = k) =

(
N0

k

)
F (D)k [1− F (D)]N0−k . (2.12)

Por de�nição, a TCP é probabilidade de se encontrar X = 0 células vivas

após a aplicação de uma certa dose D, o que nos permite escrever 2.12 como:

P (X = 0) =

(
N0

0

)
F (D)0 [1− F (D)]N0−0 = [1− F (D)]N0 . (2.13)

2.3.2 A TCP Poissoniana

Assumindo que o tumor tem um número inicial de células N0 grande, que a

probabilidade de sobrevivência p é um evento raro e independe do evento anterior,

e que λ é a média do número de sobreviventes com a dose D, podemos descrever
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a probabilidade de sobrevivência P de se encontrarem X = k células vivas após a

aplicação de uma dose de radiação D em termos da distribuição de Poisson:

P (X = k) =
λke−λ

k!
. (2.14)

Novamente a FS pode ser uma boa estimativa para a média de células sobreviventes.

Se λ ≈ N0F (D), a TCP (fazendo-se k = 0) a partir de 2.14 é escrita como:

P (X = 0) = e−λ = e−N0 F (D) = eN(t), (2.15)

com N(t) dado pela equação 2.10.

2.3.3 A TCP de Zaider-Minerbo

Em 2000, Zaider e Minerbo [13] propuseram uma formulação capaz de

calcular a TCP para qualquer per�l temporal de dose. Nessa subseção descrevemos

brevemente os passos que levam a tal formulação.

Os autores partem da de�nição de probabilidade de que uma célula

clonogênica, viva no instante t, seja aniquilada no próximo intervalo de irradiação,

no qual recebe dose Ḋ∆t. No limite em que ∆t → 0, essa probabilidade pode ser

escrita em termos da FS como dF (D)/F (D). Como a dose é uma função do tempo,

D=D(t), essa probabilidade toma a forma

dF (D)

F (D)
=

dF (D)

dD

1

F (D)
Ḋ dt = h(D) dt . (2.16)

h(D) é de�nida como a taxa de morte devido à radiação. De maneira mais

explícita h(D) pode ser obtida a partir da derivada temporal da FS:

∂F (D(t))

∂t
= −h(t) F (D(t)). (2.17)

Por exemplo, para o caso do MLQ, escrevemos

∂F (D)

∂t
= (−α− 2βD) Ḋ e−αD−βD

2

= (−α− 2βD) Ḋ F (D) ,

(2.18)

de tal forma que h(t) = (−α − 2βD)Ḋ. A equação que governa a população de

células tumorais pode ser escrita (conforme 2.10) como

dN(t)

dt
= [b− d− h(t)] N(t) . (2.19)
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Boa parte dos modelos na literatura são válidos para tumores relativamente

grandes, onde o comportamento conjunto é dominante. Para pequenas populações

de células tumorais os efeitos estocásticos dominam e as equações de campo médio

não são mais su�cientes para descrever o sistema: perturbações produzidas por uma

única célula podem afetar signi�cativamente a população. Levando isso em conta,

Zaider e Minerbo derivaram uma TCP a partir de uma equação mestra que descreve

a evolução temporal da probabilidade Pi(t) de se encontrarem i células tumorais no

tempo t. Essa equação é baseada no processo de nascimento e morte markovianos e

se escreve como

dPi(t)

dt
= (i− 1)bPi−1(t)− i[b+ d+ h(t)]Pi(t) + (i+ 1)[d+ h(t)]Pi+1(t), (2.20)

com i = 0, 1, ...,∞. Observe que o valor esperado para o número de células N(t) =
∞∑
i=1

iPi(t) satisfaz a equação de campo médio 2.19. Por convenção P−1 = 0.

A equação 2.20 pode ser resolvida pelo método de funções geratrizes.

Introduzindo-se a função geradora de momentos dada por

A(s, t) =
∞∑
i=0

si Pi(t), (2.21)

e substituindo-a em 2.20, a solução a que os autores chegam para a TCP pode ser

escrita como

P (t) =

[
1− F (D(t)) ebt

1 + b F (D(t)) ebt
∫ t

0
dτ

F (D(τ)) ebτ

]N0

. (2.22)

É importante notar que esta solução recai na TCP do caso binomial, dada

pela equação 2.13, quando a taxa de crescimento tumoral é muito pequena (b ≈ 0).

2.3.4 A TCP de Dawson-Hillen

Em 200, Zaider e Minerbo propuseram um modelo analítico so�sticado

amplamente capaz de descrever a TCP. Nessa abordagem as células tumorais são

tratadas de maneira uniforme, tal que os efeitos da radiação são os mesmos para toda

a população. Sabe-se porém, que células em processo de divisão são mais sensíveis à

radiação ionizante [4, 17] e que em uma massa tumoral cada célula encontra-se num
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estado desse processo. Existem ao todo quatro estágios na divisão celular sendo

que, após o término do último a célula eventualmente repousa, até que seu ciclo

recomeça.

Em 2005, Dawson e Hillen propuseram um modelo para a TCP baseado

em dois compartimentos [14]. O primeiro compartimento compreende a todas

as fases do processo de divisão celular, chamado de compartimento ativo. O

segundo compartimento compreende células que terminaram o processo de divisão

e se encontram num estágio de repouso, chamado de compartimento quiescente.

Células do compartimento quiescente eventualmente migram para o compartimento

ativo, onde se dividem, voltado ao estado quiescente. A dinâmica que governa as

populações desse compartimentos é dada por

d
dt
N1(t) = −µN1(t) + ηN2(t)− Γ1(t)N1(t)

d
dt
N2(t) = 2µN1(t)− ηN2(t)− Γ2(t)N2(t) ,

(2.23)

onde Ni(t) e Γi(t) são, respectivamente, o número de células tumorais e as taxas

médias de morte causada pela radiação nos compartimentos ativo (representado

pelo subíndice i = 1) e quiescente (representado pelo subíndice i = 2) em função

do tempo t, µ representa a taxa de crescimento tumoral e η a taxa com que uma

célula quiescente migra para o compartimento ativo e vice-versa. Conforme dito

anteriormente, células ativas são mais sensíveis à radiação. Por conseguinte, Γ1(t) >

Γ2(t).

Seguindo a metodologia de Zaider e Minerbo, com o uso das funções geradoras

de momento, Dawson e Hillen escrevem a TCP para dois compartimentos, dada por:

P (t) =
(
1− ef(t)

)N1(0) (
1− eg(t)

)N2(0)
exp

[
−ηe−f(t)

∫ t

0

N2(τ)ef(τ) dτ

+ µe−2g(t)

∫ t

0

N2(τ)ef(τ) dτ − 2µe−g(t)
∫ t

0

N1(τ)eg(τ) dτ

]
,

(2.24)

onde

f(x) =

∫ x

0

[µ+ Γ1(z)] dz

g(x) =

∫ x

0

[η + Γ2(z)] dz .

(2.25)
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A TCP Poissoniana de dois compartimentos pode ser obtida pelo mesmo

método utilizado para se descrever a equação 2.15, permitindo escrevê-la como

P (X = 0) = e−(λ1+λ2) = e−[N1(t)+N2(t)] , (2.26)

onde λ1 e λ2 correspondem ao valor esperado para o número de células tumorais e

N1(t) e N2(t) são soluções da equação 2.23.

2.3.5 Simulações Monte Carlo

Uma outra forma de se veri�car a TCP é simulando explicitamente a dinâmica

de cada célula [52, 57, 58]. A abordagem aqui especi�cada corresponde a um estudo

desenvolvido em colaboração com pesquisadores da Universidade de Alberta [1], no

Canadá (mencionados adiante, na Seção 3sec:comptcp).

O método de Monte Carlo permite simular a natureza estocástica de cada

célula mesmo para populações reduzidas a unidades. As probabilidades que

governam as simulações são derivadas da equação mestre 2.20, e para cada intervalo

de tempo ∆t,

• b∆t é a probabilidade de repopulação da célula ou divisão, onde b é a taxa de

crescimento;

• [d+ h(t)]∆t é a probabilidade de morte, onde h(t) é a taxa de morte devido à

radiação ionizante, conforme equação 2.17 e d é a taxa de morte natural;

• 1− [d+ b+ h(t)]∆t é a probabilidade de a célula se manter no mesmo estado.

Se chamarmos de Ni,k(t) o número de células tumorais totais no instante t do

k−ésimo experimento para o compartimento i, então a dinâmica na simulação pode

evoluir até o instante Tk a partir do qual todas as células clonogênicas são extintas,

ou seja Ni,k(Tk) = 0.

Para contabilizar as TCP's, introduzimos o fator indicador de sucesso sk(t)

do k-ésimo experimento onde, em cada instante de tempo t, representa [1]:

sk(t) =


1, seNi,k(t) = 0 ;

0, caso contrário .

(2.27)
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Ou seja, o fator de sucesso é nulo no instante t se ainda existe pelo menos uma célula

tumoral, ou 1 caso todas as células tenham sido erradicadas.

Como a própria de�nição de TCP sugere, seu valor P (t) pode ser calculado

numericamente como a frequência relativa dos experimentos que obtiveram, no

instante t, sk(t) = 1. A medida que o número de experimentos (neste caso, de

simulações) cresce, P (t) tende a se aproximar da sua formulação contínua, tal qual

descrevem as equações de campo médio [1]. A rigor, P (t) deve ser calculada para

um número M muito grande de simulações [1]:

P (t)campo médio = lim
M→∞

1

M

M∑
k=1

sk(t) . (2.28)

Para o caso em que as células são divididas em dois compartimentos, a

transição entre compartimentos e as taxas de mortes especí�cas também são eventos

com as seguintes probabilidades:

• µ∆t é a probabilidade de divisão celular;

• [di + Γi(t)]∆t é a probabilidade total de morte (natural di e devido à radiação

Γi(t)) no i-ésimo compartimento;

• η∆t é a probabilidade de uma célula quiescente migrar para o compartimento

ativo;

• 1− [µ+ di + hi(t)]∆t é a probabilidade de a célula no i-ésimo compartimento

permanecer no mesmo estado.

2.4 Comparação entre modelos de TCP

Nesta seção escrevemos alguns dos resultados obtidos durante meu estágio na

Universidade de Alberta, Canadá, em 2010, juntamente com os pesquisadores Jiafen

Gong que no momento era aluna de Doutorado; Chris Finlay que no momento era

aluno de iniciação cientí�ca, todos sob a supervisão do Prof. Dr. Thomas Hillen.

Utilizamos alguns protocolos da literatura para comparar 6 modelos de TCP:

o de Poisson, o de Zaider-Minerbo, o de Monte Carlo em suas abordagens para um e

dois compartimentos. Dentre os protocolos descritos, conforme a Tabela 2.1, A, C e
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Protocolo Dose/Fração (Gy) fs (dias) fd DT

A 2 5 1 78

C 3 5 1 60

D 4,3 5 1 51,6

e 1,2 5 2 76,8

f 6 5 2 54

Tabela 2.1: Protocolos de tratamento. A, C e D [59�61] correspondem a
tratamento fracionado com feixe externo; e e f [62, 63] correspondem protocolos
para hiperfracionamento. A coluna fs indica a frequência com que o paciente é
tratado semanalmente e a coluna fd representa a frequência diária com que a dose
é deliberada. DT é a dose �nal que o paciente terá absorvido no �m do tratamento.
Tabela adaptada de [1].

D são tratamentos com radiação de feixe externo fracionados onde as doses são dadas

uma vez ao dia com �nais de semana isentos de tratamento. Dois protocolos, e e f ,

são de tratamento com feixe externo hiperfracionado. O período de irradiação leva

sempre 10 min. Como exemplo, para o protocolo A, em 10 min uma dose de 2 Gy é

deliberada no tumor. Para as simulações dos modelos as doses de hiperfracionamento

(irradiação duas vezes ao dia, conforme a Tabela 2.1) são dadas às 12 e as 18 h, nos

dias de tratamento.

Os modelos com dois compartimentos possuem parâmetros diferentes para

cada compartimento e estes, naturalmente, diferem dos parâmetros com um

compartimento. Desta forma, usam-se médias ponderadas dos parâmetros de

dois compartimentos para se derivarem os parâmetros de um compartimento.

Para o compartimento duplo, assume-se que as taxas de mitose e de migração,

respectivamente µ e η, são eventos de Poisson com uma média de permanência em

cada compartimento de 1/µ e 1/η [64]. De uma forma geral, sejam dois parâmetros

do modelo de dois compartimentos p1 e p2. Então o parâmetro correspondente para

o modelo de um compartimento será

p = p1
1/µ

1/µ+ 1/η
+ p2

1/η

1/µ+ 1/η
. (2.29)

A Tabela 2.2 reúne todos os parâmetros utilizados nas simulações e cálculos.

O número inicial de células para as simulações foi de 106 já que para quantidades
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TCPZM TCPDH Unidade Referência

N0 N(0) = 106 a(0) + q(0) = 106 células [65]

taxa cresc. b = 0, 0273 µ− d1 = 0, 0655 1/dia [66]

η − d2 = 0, 0476 1/dia [67]

α α = 0, 1531 α1 = 0, 145 Gy−1 [48]

α2 = 0, 159 Gy−1 [48]

β β = 0, 0149 2β1 = 0, 070646 Gy−2 [48]

2β2 = 0 (convenção)

Tabela 2.2: Tabela dos parâmetros utilizados nas simulações. A coluna TCPDH
diz respeito ao modelo de dois compartimentos, µ representa a taxa de migração
das células ativas e η de migração das células quiescentes. αi e βi são parâmetros
de radiossensibilidade do modelo Linear-Quadrático para células ativas (i=1) e
quiescentes (i=2), respectivamente. A coluna TCPZM representa os parâmetros
para o caso de um compartimento, calculados a partir da coluna TCPDH pela
equação de conversão 2.29. Tabela adaptada de [1].

iniciais de N(0) = 102, 104, 105 e 1010 os resultados são semelhantes. Cada TCP

levantada a partir de simulação Monte Carlo corresponde a uma média de 300

simulações.

A Figura 2.3 representa a evolução temporal da TCP para os protocolos de

fracionamento e hiperfracionamento A, C, D, e e f para três abordagens de um

compartimento: os modelos de Poisson e de Zaider-Minerbo, e as simulações Monte

Carlo. Cada grá�co possui dois grupos de curvas: nos representados por linhas

contínuas as doses são contabilizadas apenas no momento da irradiação, enquanto

que, para os grá�cos representados por linhas pontilhadas, doses se acumulam

durante todo o tratamento. A objetivo é veri�car a in�uência da contabilização da

dose nas TCP's. Num cenário mais realístico, não se esperam efeitos consideráveis

de doses aplicadas em intervalos de tempo muito distantes, de tal forma que as

curvas em linhas contínuas revelam mais sobre o aspecto clínico.

Nos grá�cos apresentados, principalmente nos grupos de linhas contínuas,

notam-se alguns degraus. Estes correspondem aos intervalos, durante o dia, fora do

procedimento de irradiação. Após esse período as TCP's voltam a crescer durante
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(a) Protocolo A. (b) Protocolo C. (c) Protocolo D.

(d) Protocolo e. (e) Protocolo f .

Figura 2.3: Probabilidade de controle tumoral para protocolos A, C, D, e e f
em função do tempo. As curvas em azul representam a TCP poissoniana, as
curvas em verde representam a TCP de Zaider-Minerbo e as em vermelho a TCP
calculada por simulação Monte Carlo. Cada grá�co apresenta dois subgrupos de
três curvas. As curvas em linha contínua correspondem a simulações de TCP's
cujas dose são contabilizadas apenas durante o procedimento de irradiação. As
curvas em linhas tracejadas correspondem a simulações de TCP's em que a dose é
acumulada durante todo o tratamento. As linhas verticais pretas no centro de cada
grá�co representam D = DT , conforme estabelecido para cada protocolo. Figura
adaptada de [1].

os 10 min diários nos quais o tumor é irradiado. Nos grá�cos de linha pontilhada,

como a dose é acumulada, a taxa de matança celular continua aumentando, fazendo

com que a TCP preveja um rápido controle. Novamente, o primeiro caso representa

mais satisfatoriamente o cenário clínico.
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As simulações dos protocolos para os diferentes modelos, conforme mostra

a Figura 2.3, concordam bem para as previsões de TCP. Novamente, as curvas

concentradas à direita são mais plausíveis clinicamente pois contabilizam dose

apenas durante o procedimento de irradiação. Uma vez que levam às mesmas

respostas, os modelos podem igualmente ser usados para previsões, seja no ambiente

clínico ou em outros estudos teóricos.

Os três modelos também são comparados para as abordagens de um e dois

compartimentos, usando os protocolos C (fracionamento) e e (hiperfracionamento).

As curvas de TCP são apresentadas na Figura 2.4. A diferença entre os modelos

de um e dois compartimentos é desprezível para o protocolo e. Para o protocolo C,

os modelos de dois compartimentos prevêem um controle tumoral com atraso de 5

dias em relação aos modelos de um compartimento. A explicação advém de que um

compartimento quiescente permite o sequestro (migração) células ativas durante o

tratamento e estas repopulam o tumor em períodos de não-tratamento de tal forma

que o protocolo fracionado mostra sempre uma TCP mais otimista para modelos de

um compartimento.

(a) TCP de Poisson. (b) TCP ZM/DH. (c) TCP Monte Carlo.

Figura 2.4: Probabilidade de controle tumoral para protocolos C e e em função
do tempo para os modelos de um compartimento e de dois. O grá�co (a) mostra
as curvas para o formalismo poissoniano; o grá�co (b) usa o formalismo de
Zaider-Minerbo e Dawson-Hillen e o grá�co (c) mostra as simulações de Monte
Carlo. Figura adaptada de [1].
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Para investigar como os modelos respondem para diferentes taxas de

crescimento tumorais e radiossensibilidades, calculamos as TCP's para os três

modelos, variando a taxa de crescimento tumoral b e F (D). Como todos os

protocolos apresentam resultados similares, usamos apenas o C para avaliar os

modelos.

Na Figura 2.5 encontram-se dois grá�cos. O grá�co (a) representa a distância

entre as curvas de TCP dos três modelos de um compartimento em função da taxa

de crescimento tumoral, em escala semi-logarítmica. As medidas das distâncias são

feitas com a norma L2 que corresponde à raiz quadrada da soma dos quadrados

dos erros. A diferença entre as curvas Zaider-Minerbo e Poissonianas são sempre

menores que 0,14 quando as taxas de crescimento estão no intervalo de [0;0,07],

crescendo a medida que b aumenta. Em geral as curvas Monte Carlo apresentam

uma diferença maior; mesmo assim não são superiores a e−1 ainda que as taxas

de proliferação sejam altas. O grá�co (b) representa a evolução dos tempos em

que as TCP's atingem 95% de sucesso. O comportamento é similar e, novamente,

veri�camos que os modelos fornecem resultados consideravelmente próximos.

(a) Log da distância L2 entre os
modelo.

(b) Tempo para o qual TCP=95%.

Figura 2.5: (a): Grá�co semi-logarítmico da distância L2 ponto-a-ponto entre
as curvas de TCP em função da taxa de crescimento tumoral, para o protocolo
C. (b): Tempos para os quais TCP atinge 95% de controle tumoral em função da
taxa de crescimento. Exceto pela taxa de crescimento, todos os parâmetros são os
especi�cados na Tabela 2.2. Figura adaptada de [1].

Analogamente, a Figura 2.6 mostra os grá�cos da diferença entre os modelos,
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par-a-par, para diferentes valores da fração de sobrevivência F (D). Os valores

desta função são obtidos variando-se o parâmetro de radiosensibilidade β do MLQ.

A Figura 2.6(a) representa o logaritmo da distância L2 em função da fração de

sobrevivência F (D) e a Figura 2.6(b) representa a distribuição dos tempos em que

a probabilidade de controle tumoral atinge 95%. Novamente a TCP calculada por

simulação Monte Carlo difere ligeiramente dos outros modelos no grá�co (a) e já no

grá�co (b), essa mostra uma leve sensibilidade à fração celular, apesar de todos os

modelos apresentarem um mesmo comportamento qualitativo.

(a) log L2. (b) Tempo para o qual TCP=95%.

Figura 2.6: (a): Grá�co semilogarítmico da distância L2 ponto-a-ponto entre as
curvas de TCP para o protocolo C em função da fração de sobrevivência S(d).
(b): Curva dos tempos para os quais TCP atinge 95% de sucesso em função de
F (d). Os diferentes valores de F são obtidos variando-se o parâmetro β. Figura
adaptada de [1].

2.5 Conclusões

Os estudos apresentados até então, realizado em colaboração com os autores

já mencionados [1], propuseram investigar se modelos mais so�sticados são melhores

para descrever a probabilidade de controle tumoral. Mostrou-se que o uso do modelo

Poissoniano para indicação de protocolos de tratamento é tão e�caz quanto o método

Monte Carlo ou o uso de modelos mais so�sticados (ZM e DH).

A TCP Poissoniana é simples matematicamente (com poucos parâmetros e

operações) e mais econômica computacionalmente. Os três modelos foram simulados
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em um computador Intel Core 2 Duo; 2,0 GHz, 2 GB DDR2. Uma simulação típica

da TCP de Poisson consome cerca de 3,34 s de CPU. Para a TCP de ZM consome-se

cerca de 65,4s e para as simulações Monte Carlo temos 2,3h. Sendo assim, para

tumores com baixa proliferação recomendamos o uso da TCP Poissoniana. Para

tumores mais agressivos a Poissoniana subestima o tempo de erradicação. Como

exemplo, o grá�co da Figura 2.5 mostra que, quando a taxa de crescimento atinge

b = 0, 2 1/dia, a diferença com a TCP de ZM aumenta para 2 dias. Isto con�rma

os resultados de Tucker e colaboradores [68] que mostram que a curva de TCP

Poissoniana subestima o tempo de cura em até 15% para tumores que dobram no

intervalo aproximado de 2 dias (ou taxa de crescimento de 0,34/dia) que são tumores

bem agressivos. Da mesma forma mudanças no parâmetro β também evidenciam

esta diferença entre os três modelos.

Comparamos os modelos de Poisson, de Zaider-Minerbo e Monte Carlo de um

compartimento com seus respectivos modelos para dois compartimentos. Apesar de

os resultados serem os mesmos, os parâmetros dos modelos para um compartimento

foram ponderados (equação 2.29) em conformidade com os parâmetros para dois

compartimentos. De fato os modelos com dois compartimentos levam a predições

menos otimistas, sugerindo um tempo maior de tratamento para cura. Isso ocorre

por que células quiescentes são menos sensíveis à radiação, ao contrário das células

ativas. Uma vez mortas, as células ativas dão lugar às quiescentes que por sua vez

se tornam ativas e repopulam o tumor.



Capítulo 3

Um teste para análise ROC em

radioterapia

3.1 Introdução

C
onforme vimos anteriormente, a Probabilidade de Controle Tumoral

(TCP) é uma forma de se comparar diferentes estratégias em tratamentos

radioterápicos e que tem sido amplamente usada na literatura, sendo

explorados tanto o seu caráter teórico quanto prático (ou clínico) [13, 14, 56, 69].

Vimos no Capítulo 2 que existem modelos teóricos na literatura que descrevem a

TCP a partir de dinâmica de populações (neste caso, populações de células tumorais)

levando em conta tanto o caráter discreto (células como objetos individuais) quanto

o contínuo (células descritas através de densidades) [70].

Conforme mostramos no Capítulo 2, para os casos de câncer de próstata

ou tumores em geral com baixa proliferação celular, diferentes abordagens que

descrevem a TCP em função do tempo levam a praticamente os mesmos per�s

de curva [1], o que nos permite escolher modelos mais simples tanto no âmbito

matemático quanto no âmbito computacional. Ocorre que a maioria desses modelos

são escritos analiticamente, o que torna di�cultoso levar em consideração as

dispersões advindas tanto de regimes de baixas populações quanto da acurácia da

aplicação da dose, e mesmo dos cálculos da própria geometria do tumor. Embora a

acurácia e a precisão nos processos de cálculos de dose tenham melhorado devido às

novas tecnologias [71], estes são fatores que ainda limitam a qualidade dos serviços

radioterápicos [72, 73]. Existem vários estudos na literatura que avaliam os efeitos

27
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da não uniformidade da dose depositada no tumor, bem como da heterogeneidade

de células num mesmo tumor [71, 74]. Neste contexto o método Monte Carlo pode

funcionar como uma ferramenta de elevada importância para descrever dinâmicas

tumorais e radioterapia, pois é capaz de representar de maneira satisfatória a

natureza probabilística dos processos que envolvem tais dinâmicas.

Neste capítulo propomos um teste baseado em um modelo de TCP para

prever a erradicação de tumores em radioterapia. Os dados amostrais são obtidos a

partir de simulações Monte Carlo do modelo de Dawson-Hillen (DH) para a TCP [1,

14], ou seja, utilizamos um protocolo especí�co ao foi acrescentado ruído gaussiano

na dose. A adição desse ruído permite simular a diversidade de pacientes com o

mesmo tipo de tumor bem como a imprecisão nos cálculos de dose. Construímos

a curva ROC (Receiver Operating Characteristic) do teste proposto para veri�car o

seu poder estatístico a partir da distribuição de probabilidades da fração de células

remanescentes do tumor. Conforme será de�nido posteriormente, a curva ROC

é um grá�co que fornece os valores de sensibilidade de uma técnica em termos

das especi�cidades correspondentes. Cada experimento constitui a evolução de um

tratamento radioterápico que termina com o tumor ou erradicado (que chamamos

de cura) ou ainda existente (que chamamos de não-cura).

Curva ROC é uma ferramenta importante em análises estatísticas,

abrangendo áreas como radiologia [75, 76] e análise de sinais [77�79].

Este estudo é baseado em simulações de situações clínicas e, portanto, o

método aqui utilizado pode ser aplicado em dados clínicos.

3.2 Simulações Monte Carlo

3.2.1 O modelo de Dawson�Hillen para a TCP

Conforme vimos na Subseção 2.3.4, Dawson e Hillen propuseram uma

generalização da TCP de ZM assumindo que todas as células que compõem o

tumor observado estão em dois compartimentos [14, 56, 80]: ativo e quiescente.

Nesse modelo células eventualmente migram do compartimento quiescente para

o compartimento ativo a uma taxa η, sofrendo mitose a uma taxa µ, dando

origem a duas células idênticas que, por sua vez, migram imediatamente para
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o compartimento quiescente, recomeçando o ciclo. A dinâmica do crescimento

tumoral, de acordo com a formulação de DH, é regida pela equação 2.23.

3.2.2 Um método Monte Carlo para amostragem

Conforme mostramos no Capítulo 2, resultado de uma colaboração em

2010 [1], para várias situações clínicas os modelos que descrevem a TCP levam

a praticamente os mesmos resultados. Particularmente, comparamos alguns

protocolos clínicos para o tratamento de câncer de próstata. Neste capítulo,

utilizamos o método de Monte Carlo para acompanhar a evolução de tratamentos

radioterápicos. A dinâmica de proliferação celular e morte devido à radiação

corresponde à de dois compartimentos proposta Dawson e Hillen (dada pela equação

2.23). Baseado neste modelo de TCP, propusemos um teste estatístico e investigamos

o poder deste teste através da sua curva ROC.

Conforme já dito anteriormente, para cada intervalo de tempo ∆t, uma célula

tumoral pode, eventualmente, migrar para o compartimento ativo, dividir-se em

duas células idênticas, morrer devido à dose de radiação ou permanecer no mesmo

estado. Para cada simulação o sistema evolui de maneira probabilística até que

se atinja um limiar máximo de dose estabelecido. Clinicamente um tratamento

radioterápico termina quando se atinge um limiar máximo de dose, Dmax, prescrita

por pro�ssionais da área.

Para as simulações, utilizamos o procedimento descrito na Tabela 3.1, que

corresponde a um protocolo de radioterapia ligeiramente modi�cado de um utilizado

por Parsons e colaboradores [62] para investigar efeitos de hiperfracionamento de

dose. No protocolo o paciente recebe duas frações de 1,2 Gy diárias, por 5 dias

seguidos na semana (usualmente de segunda à sexta-feira), até que se atinja uma dose

acumulada (Dmax) de 76,8 Gy. No procedimento proposto, modi�camos os dias em

que o tratamento ocorre, fazendo que que este continue mesmo nos �nais de semana,

levando a um total de 7 dias de tratamento por semana. O objetivo foi simular um

tratamento que não fosse interrompido até que o tumor se erradicasse por completo,

de tal forma que a probabilidade de erradicação fosse avaliada continuamente no

tempo. A Figura 3.1 mostra uma distribuição de frequência dos tempos de cura em

que os �nais de semana são considerados ou não. Note que há lacunas na distribuição
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onde o tratamento não é continuado no �nal de semana. Naturalmente, a análise

pode ser estendida para procedimentos que interrompam a irradiação nos �nais de

semana. Neste caso é importante que se aumente a amostragem.

Tabela 3.1: Protocolo de tratamento para câncer de próstata. O paciente recebe
1,2 Gy, duas vezes por dia até que a dose acumulada atinge 76,8 Gy. A dose total
limita o tempo total de tratamento de 32 dias.

d (Gy) Vezes/Dia Dias/Semana Dias Dmax (Gy)

1,2 2 7 32 76,8
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Figura 3.1: Grá�co da distribuição de frequência dos tempos de cura para o caso
em que o tratamento é continuado no �nal de semana (distribuição em cor preta)
e para o caso em que este é descontinuado no �nal de semana (grá�co em cinza
transparente).

Os parâmetros utilizados nas simulações encontram-se na Tabela 3.2 e

correspondem aos parâmetros αi e βi, o número inicial de células tumorais N0

em cada compartimento (ativo e quiescente) e as taxas médias de migração de

compartimento η e divisão celular µ. Assumimos que o processo de irradiação

corresponde ao depósito de 1,2 Gy, a taxa constante, aplicada num intervalo de

10 min. Esse, conforme prevê o procedimento, repete-se duas vezes por dia.
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Tabela 3.2: Parâmetros para câncer de próstata típicos usados nas simulações
[1]. A primeira coluna indica o número inicial N0(0) de células tumorais (ativas
e quiescentes). A segunda coluna mostra as taxas médias líquidas para a migração
(η) e mitose (µ) celulares. As terceira e última coluna mostram os parâmetros
relacionados às radiossensibilidades para cada compartimento.

N0(0) (Cél.) Taxas (dia−1) ηi (Gy
−1) ξi (Gy

−2)

106 µ = 0, 066 η1 = 0, 145 2ξ1 = 0, 071

ν = 0, 048 η2 = 0, 159 2ξ2 = 0

3.2.3 Inserção de ruído na dose

Embora os cálculos de dose para pacientes sob radioterapia tenham avançado

em precisão e acurácia nos últimos anos, estudiosos e clínicos ainda vêem estes

dois aspectos como fatores limitantes da e�cácia tratamentos tumorais [81, 82]. A

geometria do tumor não pode ser determinada exatamente, o paciente está sujeito

a movimentações durante os procedimentos. Pode ocorrer também de em um

mesmo tumor existirem diferentes linhagens de células tumorais. Todos esses fatores

contribuem para incerteza nos cálculos de dose e consequentemente prejudicam o

resultado do tratamento.

Como uma forma de contabilizar os fatores que implicam na incerteza do

depósito da dose d em cada fração, inserimos um ruído gaussiano. Dessa forma,

o que chamamos de dose efetiva de� advém de uma distribuição normal de dose,

cuja média é d e a variância é σ2
d. De maneira mais sintética podemos escrever

de� ∼ N
(
d , σ2

d

)
.

Como a dose cumulativa no tumor D é uma função linear crescente no

intervalo D(tj) < D < D(tj) + d, temos que sua função densidade de probabilidade

é dada por f(D) = 1/d, de modo que o valor médio que a representa corresponde a

µD = D(t) + d/2 e a variância a σ2
D = d2/12. Outrossim, a dose acumulada D pode

ser entendida como um sinal contínuo no tempo, o que nos permite quanti�car a

inserção de ruído na dose em termos da razão sinal-ruído ou SNR (do termo em inglês

Signal to Noise Ratio), uma medida comum na literatura para avaliar a potência

da razão entre o sinal e o seu ruído (em decibéis) na escala logarítmica. Nesse caso
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SNR pode ser escrito como:

SNR = 10 log

(
σ2
D

σ2
d

)
. (3.1)

Conforme mencionamos anteriormente, o intervalo de tempo em que a dose

d de radiação é deliberada no tumor é τ = 10 min, em cada fração. Supondo que

tj seja o tempo para se iniciar esse procedimento de irradiação no j-ésimo período

[tj , tj + τ ], então a dose acumulada no tumor supostamente deve passar de D(tj)

para D(tj + τ) = D(tj) + d.

Como podemos ver na Tabela 3.1, d = 1, 2 Gy, o que nos permite escrever a

variância do sinal como sendo σ2
D = (1, 2Gy)2 /12 = 0, 12 Gy2 e seu desvio padrão

como σD ≈ 0, 346 Gy. Neste capítulo as incertezas no depósito de dose são simuladas

para σd = d/3 = 0, 4 Gy e σd = d = 1, 2 Gy, o que, automaticamente, implica em

SNRs equivalentes a −1, 25 e −10, 79dB, respectivamente.

3.3 Análise estatística

3.3.1 O efeito do ruído nas simulações

A simulação Monte Carlo, neste estudo, funciona como uma forma de

amostragem de dados clínicos de pacientes. Para garantirmos uma análise estatística

mais robusta, os resultados advém de um número considerável de simulações

(M = 105) do modelo de Dawson e Hillen para a TCP (conforme as Subseções

2.3.4 e 2.3.5). As simulações são realizados a partir dos parâmetros indicados nas

Tabelas 3.1 para o protocolo e 3.2 para constantes do modelo.

Embora no âmbito clínico a irradiação é interrompida quando se atinge um

limiar máximo de dose permitido (o que no nosso caso corresponde a Dmax =

76, 8 Gy), cada experimento evolui até que o número de células clonogênicas seja

nulo. Isso implica que em todas as simulações a dinâmica evolui por tempos

su�cientemente longos para que todas as células tumorais seja aniquiladas. Dessa

forma podem-se observar todos os eventos que precedem a erradicação, como por

exemplo, quando o tumor atingiu 50% do tamanho inicial, qual a dose acumulada no

quinto dia de tratamento, quanto de células existem em cada compartimento num

dado instante, etc.
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Na Figura 3.2 podemos ver como a dose acumulada (para SNR ≈ −1, 25dB)

se comporta em função do tempo quando consideramos o tratamento continuado e

descontinuado nos �nais de semana. Os �nais de semana são evidentes na curva

em que o tratamento é descontinuado (curva de cor vermelha) devido aos longos

platôs que se iniciam ao �nal do quinto dia corrido, perdurando por dois dias que

correspondem ao �nal de semana. Os platôs intermediários representam o tempo

sem dose de radiação de um dia para o outro e os platôs menores, por sua vez,

representam os intervalos entre as duas aplicações diárias (ou entre as frações).

Já na curva onde o tratamento é continuado (curva azul), apenas se observam os

platores do intervalo de um dia para o outro e do intervalo entre as duas aplicações

de dose. Ainda na Figura 3.2 encontra-se uma ampli�cação, no canto esquerdo

superior, do intervalo de 10 min em que a dose é aplicada, evidenciando o aspecto

ruidoso do depósito de dose.

 0

 5

 10

 15

 20

 25

 30

 35

 40

 0  2  4  6  8  10  12  14  16

D
o
se

 a
cu

m
u
la

d
a
 (

G
y
)

Tempo (dias)

final de semana: sim
final de semana: não

 0

 1

 2

intervalo de irradiação

Figura 3.2: Grá�co da dose acumulada em função do tempo excluindo o
tratamento nos �nais de semana (curva em azul) e incluindo os �nais de semana
(curva vermelha). O pequeno grá�co no canto superior esquerdo representa o
aumento ruidoso da dose durante o intervalo de 10 min em que o tumor é
irradiado. Para este grá�co considerou-se SNR ≈ −1, 25 dB.

Um aspecto interessante de se observar é o efeito do ruído sobre o tempo em

que o tumor é erradicado. A Figura 3.3 mostra as distribuições de frequência dos
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tempos de erradicação do tumor. A curva vermelha representa SNR ≈ −1, 25 dB e

a curva azul representa SNR ≈ −10, 79 dB. Observa-se claramente o deslocamento

da distribuição para a esquerda quando o SNR aumenta, ou seja, a erradicação do

tumor é antecipada para ruídos maiores na dose. Isso se deve ao fato de estarmos

simulando a TCP de DH que tem como base o MLQ. O termo quadrático no expoente

do MLQ (equação 2.3) é responsável pelo drástico efeito da radiação sob as células

tumorais. Conforme a SNR diminui, doses eventualmente maiores (e não obstante,

indesejáveis) são depositadas e o termo quadrático do MLQ torna-se dominante,

causando um decaimento abrupto na fração de células sobreviventes. Para doses

menores a morte de células é moderada.
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Figura 3.3: Grá�co da frequência de erradicação em função do tempo. O
histograma laranja representa a frequência de erradicação para SNR = −10, 79 dB.
O histograma azul corresponde a SNR = −1, 25 dB.

3.3.2 A Probabilidade de Controle Tumoral

Associa-se o controle tumoral à ausência de células clonogênicas ao �m de

um tratamento radioterápico. Com base nesse conceito podemos de�nir a cura

do paciente como a erradicação do tumor dentro de um período pré-de�nido de

tratamento.
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Um experimento de Monte Carlo evolui para cura (se não existem mais células

clonogênicas dentro do período de tratamento) ou para não-cura (se ainda houver

pelo menos uma célula clonogênica). Uma vez de�nido o protocolo de tratamento, o

tempo do seu término T está diretamente associado à dose máxima Dmax prescrita

para o tratamento. Para o protocolo utilizado nas simulações deste estudo temos

que Dmax = 76.8 Gy e T é o tempo decorrido desde o início do tratamento, ou seja,

32 dias.

Se chamarmos de Ni,k(t) o número de células tumorais no compartimento

ativo (i = 1), quiescente (i = 2) ou em ambos (i = 0), no instante t do k−ésimo

experimento, então o número total de células tumorais pode ser escrito como

N0,k(t) = N1,k(t) +N2,k(t). A dinâmica na simulação pode evoluir até o instante Tk

a partir do qual todas as células clonogênicas se extinguiram, ou seja N0,k(Tk) = 0.

Naturalmente, o tempo que leva para que todas as células sejam extintas

pode ser maior do que a prevista pelo protocolo (Tk > T ), e isto nos leva a concluir

que o tratamento evoluiu para a não-cura. Se o tempo de erradicação das células é

menor ou igual ao tempo previsto pelo protocolo, ou seja, Tk ≤ T , então dizemos

que o tratamento evoluiu para cura.

Para contabilizar as curas e as não-curas, introduzimos o fator indicador de

sucesso sk(t) do k-ésimo experimento onde, em cada instante de tempo t, representa

[1]:

sk(t) =


1, seN0,k(t) = 0 ;

0, caso contrário .

(3.2)

Ou seja, o fator de sucesso é nulo no instante t se ainda existe pelo menos uma célula

tumoral, ou 1 caso todas as células tenham sido erradicadas.

Como a própria de�nição de TCP sugere, sua probabilidade P (t) pode

ser calculada numericamente como a frequência relativa dos experimentos que

obtiveram, no instante t, sk(t) = 1. A medida que o número de experimentos

cresce, P (t) tende a se aproximar da sua formulação contínua, tal qual descrevem

as equações de campo médio [1, 14, 56]. A rigor, P (t) deve ser calculada para um
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número M muito grande de simulações [2]:

P (t) = lim
M→∞

1

M

M∑
k=1

sk(t) . (3.3)

Neste estudo, as TCPs são avaliadas para um total de M = 105 simulações

Monte Carlo, para dois valores de SNR, SNR= −1, 25dB e SNR= −10, 79dB. As

curvas que descrevem as TCPs para os dois valores de SNR estão representadas na

Figura 3.4. Como esperado as curvas denotam funções monotonicamente crescentes

no tempo e com per�s de distribuições cumulativas. De fato as duas TCPs ilustradas

nessa �gura representam exatamente as distribuições cumulativas das frequências

relativas de erradicação tumoral da Figura 3.3. Inversamente as derivadas das

distribuições cumulativas da Figura 3.4 resultam nas frequências relativas da Figura

3.3. Observa-se que a curva em laranja na Figura 3.4 cresce de maneira antecipada

em relação à curva azul, evidenciando uma erradicação tumoral antecipada, tal qual

ilustra a curva vermelha da Figura 3.3.
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Figura 3.4: Probabilidade de Controle Tumoral em função do tempo para SNR
= −1, 25 dB (curva em azul) e para SNR = −10, 79 dB (curva em laranja).
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3.3.3 Curvas ROC

Propomos um procedimento de Monte Carlo para análise ROC. Inicialmente

de�nimos as hipóteses estatísticas do teste. A hipótese nula H0 estabelece que o

paciente que passou por radioterapia não foi curado dentro do prazo do tratamento

(este evento é associado ao sinal negativo �-". A hipótese alternativa H1 estabelece

que o paciente evolui para cura dentro do período do tratamento (este evento é

associado ao sinal positivo �+"). A estatística do teste é escolhida como a fração

fi = fi(t) = Ni(t)/Ni(0) do número de células tumorais num certo tempo t no

compartimento ativo (i = 1), quiescente (i = 2) em ambos (i = 0).

Como uma regra de decisão para o teste, H0 é rejeitada (o que nos permite

concluir que o tratamento evolui para cura) se fi(t) é menor que um limiar f ∗i = f ∗i (t)

estabelecido. Caso fi(t) seja maior ou igual ao limiar, aceita-se H0, e conclui-se que

o tratamento não evolui para cura.

Sejam p ( fi |+) e p ( fi |−) as funções densidade de probabilidade da variável

estatística fi quando as hipóteses H1(cura) e H0(não-cura) são verdadeiras. Então,

a sensibilidade do método pode ser avaliada a partir da distribuição contínua de

fi como a probabilidade condicional Pi(+|+) de um positivo-verdadeiro. Desta

forma, a sensibilidade é entendida como a probabilidade de se prever cura quando

o tratamento, de fato, evolui para cura e pode ser expressa como

Pi(+|+) =

∫ f∗i

0

p( fi = x|+) dx (sensibilidade). (3.4)

De maneira análoga, de�ne-se a especi�cidade do teste como a probabilidade

condicional Pi(−|−) de um verdadeiro negativo, ou seja, a probabilidade de se

prever a não-cura, dado que o tratamento, de fato, não evoluiu para cura. Essa

probabilidade pode ser expressa como:

Pi(−|−) =

∫ 1

f∗i

p( fi = x|−) dx (especi�cidade). (3.5)

Uma vez que nas simulações podemos acompanhar a dinâmica em

cada compartimento, a sensibilidade e a especi�cidade podem ser analisadas

separadamente para os compartimentos, bem como para ambos simultaneamente.

Neste contexto a curva ROC corresponde ao grá�co de Pi(+|+) (sensibilidade) vs
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1−Pi (−|−) (1−especificidade) no compartimento correspondente, quando varia-se

o limiar estatístico f ∗i continuamente de 0 até 1. Na prática, os pontos das curvas

ROC para casos em que i = 0, i = 1 ou i = 2, são avaliados a partir de um conjunto

de valores f ∗i distribuídos no intervalo 0 ≤ f ∗i ≤ 1.

Levantamos as curvas ROC a partir das distribuições de probabilidade no

tempo t correspondente ao �m do segundo dia de tratamento. Em outras

palavras, veri�camos a fração de células remanescentes. Uma vez veri�cada,

deixamos a dinâmica evoluir até o tempo de tratamento prescrito e associamos a

essa fração a cura ou a não-cura no �nal da simulação (tratamento). Esse ponto do

tratamento � segundo dia � foi escolhido por duas razões clínicas. A primeira diz

respeito ao fato de o tamanho do tumor diminuir consideravelmente com o decorrer

do tratamento, o que di�culta os cálculos clínicos desse tamanho com o tempo. A

segunda diz respeito à previsão do tratamento: uma vez que se pretende prever se

o tratamento evoluirá para cura ou para a não-cura a partir da medida do número

de células, a previsão é mais plausível quanto mais cedo for feita. Para ilustrar

esses aspectos, a Figura 3.5 mostra as distribuições de probabilidade para cura e

não-cura em função da fração de células sobreviventes f0 do tumor. Os grá�cos são

resultados de simulações para o segundo e sétimo dias de tratamento, sendo que,

para cada dia, as frequências de cura e não-cura são normalizadas à unidade. Devido

a frações relativamente pequenas no sétimo dia de tratamento, a escala horizontal

que as representa se encontra em escala logarítmica.

As distribuições de probabilidade nas condições de cura e não-cura para a

fração de células tumorais dependem também da dose máxima Dmax prescrita no

tratamento e, por isso, dependem do número de dias do tratamento: se essa dose

for, por exemplo, de 20 Gy ao invés de 72 Gy, quase não teremos experimentos

que evoluirão para a cura. A Figura 3.6 mostra a distribuição de frequência de

f0, no segundo dia de tratamento com base em experimentos que evoluem para a

cura (linha vermelha hachurada de laranja) ou não-cura (linha azul com pontos)

para três valores de dose máxima prescrita: Dmax = [75, 85, 95] Gy. Novamente,

em cada grá�co a soma das frequências de cura e não-cura são normalizadas para

a unidade. Para limiares baixos de dose máxima, Dmax = 75 Gy, são pouquíssimos

os experimentos que evoluem para cura, implicando em uma estatística pobre para
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Figura 3.5: Distribuições de probabilidade da FS f0 de células tumorais no 2o

(grá�co à direita) e 7o (grá�co à esquerda) dias de tratamento para simulações
que evoluem para cura (curva em linha vermelha hachurada de laranja) e não-cura
(curva em linha azul), separadamente. O eixo horizontal se encontra em escala
logarítmica para melhor visualização

avaliar a sensibilidade. Por outro lado, para limiares altos de dose máxima, Dmax =

95 Gy, a maioria dos experimentos evoluem para a cura, o que, por sua vez, torna

pobre a avaliação da especi�cidade.

Para melhorar a estatística, escolhemos um valor intermediário para a

dose máxima: Dmax = 85 Gy. Para esse valor temos uma boa amostragem de

experimentos que evoluem tanto para cura quanto para não-cura. O grá�co no

centro da Figura 3.6 mostra as frequências de cura e não-cura para Dmax = 85 Gy.

Nesta análise investigamos o comportamento das variáveis f0 (fração total),

f1 (fração de células ativas) e f2 (fração de células quiescentes), todas medidas

no instante t correspondente ao �m do segundo dia de tratamento. O término

do tratamento corresponde ao tempo em que a dose acumulada no tumor atinge

Dmax = 85 Gy. Pretende-se responder a seguinte pergunta: conhecendo a fração de

células sobreviventes no segundo dia, é possível prever se o tratamento evoluirá para

cura?

A fração total de células sobreviventes pode ser expressa como uma média
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vermelha e hachurada de laranja) e para a não-cura (curva em linha azul). Os
grá�cos na parte superior, meio e inferior correspondem às doses prescritas de
Dmax = 75, 85 e 95 Gy, respectivamente.

ponderada de células de tumor em cada um dos compartimentos:

f0 =

∑2
i=1Ni(0) fi∑2
i=1 Ni(0)

. (3.6)

Nas simulações os números iniciais de células nos compartimentos são escolhidos

como N1(0) = N2(0), de modo que f0 = (f1 + f2)/2.

A Figura 3.7 mostra as distribuições de probabilidades para a fração total de

células sobreviventes (grá�co inferior), as frações de células quiescentes (grá�co ao

meio) e células ativas (grá�co superior). Grá�cos de linha vermelha hachurados

de laranja correspondem às distribuições da FS para cura. Curvas em azul

correspondem às distribuições de FS para não-cura. Para o compartimento ativo,

ambas distribuições estão concentradas em torno de uma fração de 0, 37; enquanto

que as distribuições no compartimento quiescente apresenta dois picos pronunciados

em frações 0, 10 e 0, 53 e um pequeno pico para a fração de 0, 20. Como resultado, a

distribuição para a fração total f0 possui dois picos. De fato, os locais de ambos os

picos no grá�co inferior são os valores médios das frações nos picos correspondentes
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aos compartimentos ativo e quiescente, a cerca de 0, 23 ≈ (0, 37 + 0, 10) /2 e

0, 45 ≈ (0, 37 + 0, 53) /2, conforme prevê a equação 3.6.
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Figura 3.7: Densidades de probabilidade para a FS (f) total (grá�co inferior),
para FS ativa (grá�co superior) e para a FS quiescente (grá�co do meio) de células.
Os grá�cos em linha vermelha (e hachurado se laranja) e linha azul correspondem
às condições de cura e não-cura, respectivamente, para SNR = −1, 25 dB.

Variando continuamente a fração de sobrevivência crítica f ∗i em cada

compartimento, podemos calcular as probabilidades Pi(+|+) e Pi(−|−) e construir

a curva ROC do teste estatístico. As Figuras 3.8 e 3.9 mostram as curvas ROC

para dois valores de relação sinal ruído, SNR= −1, 25 dB e SNR= −10, 79 dB,

respectivamente. Em cada grá�co encontram-se as curvas para dois compartimentos

e para o conjunto total de células tumorais, além de uma reta do tipo y = x

que demarca os pontos em que sensibilidade=1-especi�cidade. Comparando ambas

�guras, as curvas ROC para o compartimento quiescente e para o número total de

células não variam muito de comportamento com a mudança de SNR, embora na

Figura 3.9 elas se mostram mais ruidosas. Já as curvas ROC do compartimento

ativo mostram que tanto a sensibilidade quanto a especi�cidade aumentam com o

ruído.

Do ponto de vista clínico, a medição da fração fi de células tumorais no
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segundo dia de tratamento permite um julgamento antecipado sobre a evolução

do tratamento. Particularmente, esse julgamento é tomado após se estabelecer

um limiar de fração para o qual frações menores levam a cura e frações maiores

levam a não-cura. A tomada de decisão quanto ao prognóstico deve ser

quanti�cada em termos das probabilidades de acerto, dadas pelas sensibilidade

e especi�cidade. Para um bom prognóstico, ambas sensibilidade e especi�cidade

devem ter valores tão alto quanto possíveis. Como um critério para se determinar

ótimos valores para sensibilidade e especi�cidade (e seu correspondente limiar

f ∗i ) pode-se escolher o ponto na curva ROC cuja distância geométrica do ponto

(1-especi�cidade=0,sensibilidade=1) é mínima.

Os dados são listados na Tabela 3.3. Se adotarmos o limiar de fração f ∗i =

0.45 como um limite (para SNR = −1.25 dB), podemos concluir que, a medida da

fração de células remanescentes é menor (ou maior) do que 0.45, os especialistas são

capazes de prever que o tumor vai evoluir para cura (ou não-cura) com 51% (62%)

de segurança.
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Figura 3.9: Curvas ROC para os compartimentos ativo (quadrados em azul),
quiescente (círculos em verde) e total (círculos em vermelho) correspondentes
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Tabela 3.3: Sensibilidades P (+|+) e especi�cidades P (−|−) para as FS de células
ativas, quiescentes e totais e para valores SNR = −1, 25 e −10, 79 dB.

SNR = −1, 25 dB

P (+|+) P (−|−) Fração

Ativa 0,51 0,62 0,38

Quiescente 0,53 0,60 0,52

Total 0,51 0,62 0,45

SNR = −10, 79 dB

P (+|+) P (−|−) Fração

Ativa 0,42 0,67 0,27

Quiescente 0,49 0,66 0,44

Total 0,48 0,66 0,35
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Um critério alternativo para a escolha do limiar crítico é estabelecer que a

sensibilidade seja igual à especi�cidade. Para os dados simulados esse critério leva

às seguintes estimativas: f ∗0 = 0, 45 (para SNR = −1, 25 dB ), f ∗0 = 0, 36 (para SNR

= −10, 79 dB) e P0 (+|+) = P0 (−|−) ≈ 0, 56 (tanto para SNR).

Esses resultados mostram que é possível usar simulação Monte Carlo para se

simular procedimentos em radioterapia. Particularmente o método proposto pode

ser estendido para outros modelos de TCP e outros protocolos de tratamento.

3.4 Conclusões

Nesse estudo, propusemos um teste baseado em simulação Monte Carlo

do modelo de DH para a TCP para um protocolo especí�co de radioterapia.

Introduzimos ruídos gaussianos na dose aplicada ao tumor para simular as suas

incertezas e utilizamos a FS como uma variável estatística em um teste de

hipóteses formulado para previsão do tratamento radioterápico. As probabilidades

de acerto nas previsões (dadas em termos da sensibilidade e da especi�cidade) foram

levantadas para dois valores distintos de SNR, encontrados na Tabela 3.3.

Os resultados sugerem o método aqui aplicado pode ser estendido para dados

reais. Isto signi�ca que, em posse de um conjunto de dados clínicos que apresentem

o tamanho do tumor num certo tempo de tratamento e o resultado ao seu término,

é possível estimar limiares de tamanho tumoral. Imagens médicas to tamanho do

tumor podem eventualmente ser usadas para estimar a estatística do teste.



Capítulo 4

A Probabilidade de Controle

Tumoral no cenário da

Mecânica Estatística

4.1 Introdução

N
o Capítulo 2 discutimos o comportamento de células tumorais quando

submetidas à radiação ionizante baseando-nos no MLQ. Há muito esse

modelo apresenta-se como a formulação mais utilizada para descrever a

fração de células que sobrevivem à aplicação de uma certa dose D de radiação [63,

80, 83�85]. São enormes os avanços que esse modelo trouxe tanto ao entendimento

do fenômeno câncer quanto ao correlato aprimoramento das técnicas radioterápicas

do universo clínico, como por exemplo o conceito de dose biologicamente efetiva,

técnicas de fracionamento e hiperfracionamento, dentre outros já apresentados no

Capítulo 2.

Reservada a sua importância na radioterapia, o MLQ apresenta di�culdades

em descrever a fração de sobrevivência (FS) para irradiações cujos limiares de

dose são ou muito baixos ou altos [38, 44, 86, 87], ou seja, o modelo descreve

de maneira satisfatória as regiões intermediárias de dose [87�89]. Esses aspectos

são bastante estudados na literatura. Por exemplo, Garcia e colaboradores [36]

observam experimentalmente in vitro a sobrevivência com a radiação de quatro

grupos diferentes de células: �broblasto de hamister chinês (CHO AA8), um tipo

de glioblastoma humano (U-373 MG) e dois tipos de câncer de próstata (CP3 e

DU-145), também humanos. Os autores ajustam o MLQ aos dados experimentais

45
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em termos dos parâmetros α e β, que apresentam baixos desvios padrões quando

regiões de baixa e alta doses são removidas do ajuste. Já sem a remoção dessas

faixas de dose ocorre o contrário: o ajuste do MLQ apresenta um desvio padrão

relativamente grande em relação aos dados experimentais.

Em 2010, Sotolongo-Costa e colaboradores [3, 41, 90] propuseram uma nova

abordagem para a FS, baseando-se no MLQ, que possui características não-aditivas,

a partir da estatística não-extensiva de Tsallis [91]. Neste capítulo desenvolvemos

em detalhes os cálculos para a obtenção dessa nova FS, reproduzindo de modo

independente os principais resultados de Sotolongo-Costa e colaboradores.

Vale observar que aditividade e extensividade são conceitos distintos, como

esclarecem Moyano e Tsallis em [92] e [93], respectivamente. Se considerarmos

dois sistemas distintos, A e B, cujas entropias são denotadas por S(A) e S(B),

respectivamente, então a entropia é dita aditiva se

S(A+B) = S(A) + S(B) . (4.1)

Por outro lado, para o caso de N subsistemas distintos, a entropia é dita extensiva

se

lim
N→∞

|S(N)|
N

< ∞ . (4.2)

As propriedades da abordagem (não-extensiva) são analisadas com

profundidade maior do que a existente na literatura. A nova FS é aplicada a

dois modelos usuais para a TCP. Um corresponde ao modelo de Zaider e Minerbo,

que escrevemos analiticamente em termos da Função Gama Incompleta ou Função

Hipergeométrica Gaussiana, dependendo do per�l de dose ao qual está submetido o

tratamento. O outro corresponde à TCP poissoniana para esta nova FS. Utilizamos

os dados experimentais de 37 linhas tumorais/protocolos de irradiação para ajustar

a nova FS. Algumas curvas de TCPs são levantadas com base em alguns destes

dados.

4.2 A não-aditividade do MLQ

Uma descrição mais conveniente para a FS pode ser dada a partir da de�nição

do Efeito da Radiação no Tecido, usualmente representado na literatura como E
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[17, 41]. O Efeito de Radiação corresponde a um artifício para se obter uma forma

ou função adimensional da dose.

A de�nição de E está associada ao MLQ, mas não perde o seu aspecto geral.

Se levarmos em conta apenas a parte linear do MLQ, temos que o efeito de radiação

E = αD, o que implica em uma FS da forma FL(E) = e−E. Se agora levarmos

em conta ambos os termos linear e quadrático do MLQ temos que E = αD +

βD2. De uma forma geral, de�ne-se o efeito da radiação como sendo E = − ln(Fs),

independentemente da fórmula que descreve a FS.

Não é difícil de se observar que se E é uma função linear da dose, então a FS,

denominada FL, possui propriedade aditiva conforme a equação 4.1. Dividindo-se o

efeito da radiação E em duas partes distintas tais que E = E1 + E2, a FS toma a

forma seguinte:

FL[E1 + E2] = eE1+E2 = eE1 · eE2 = FL[E1] · FL[E2] . (4.3)

Note que a propriedade aditiva na equação 4.3 pode ser aplicada para o caso em

que E =
∑
i

Ei e, ainda vinculado a essa linearidade, tem-se que, se FL pode

ser entendida como uma função de probabilidade, podemos relacioná-la com a

entropia de sistemas extensivos. Essa é a abordagem utilizada por Sotolongo grau

e colaboradores em seu trabalho [3].

O formalismo estatístico proposto por Boltzmann e Gibbs [94] permite

associar o conceito de entropia a diversas áreas da física. Se de�nirmos a função

p(E) como a densidade de probabilidade de morte devido ao efeito da radiação

E = E(D), podemos obter uma expressão análoga à da entropia de Boltzmann e

Gibbs, representada pela equação seguinte:

S =

∫
Ω

p(E) ln [p(E)] dE , (4.4)

na qual Ω representa todos os estados possíveis do efeito da radiação E, de tal forma

que Ω = [0,∞). Note que p(E) = 1 somente se E →∞.

Se p(E) é uma distribuição de probabilidade que satisfaz a condição de

normalização ∫
Ω

p(E) dE = 1 , (4.5)
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e possui valor médio �nito 〈E〉 (primeiro momento) para o efeito da radiação, tal

que ∫
Ω

p(E)E dE = 〈E〉 , (4.6)

então podemos encontrar a distribuição p(E) que maximiza a sua entropia. Uma

forma comum de fazê-lo é através do método dos Multiplicadores de Lagrange [94].

Esse método consiste em perturbar uma função de uma ou mais variáveis sujeitas

a uma ou mais restrições. Se introduzirmos os multiplicadores de Lagrange, a e

b, podemos encontrá-los, juntamente com a fórmula de p(E), tais que a entropia

(equação 4.4) é maximizada. Utilizando as restrições das equações 4.5 e 4.6

escrevemos

δ

[∫
Ω

p(E) ln [p(E)] dE − a
(∫

Ω

p(E) dE − 1

)
−b
(∫

Ω

p(E)E dE − 〈E〉
)]

= 0 ,

(4.7)

onde δ representa uma variação arbitrária no espaço de efeito de radiação E. Note

que toda a expressão entre colchetes na equação 4.7 representa uma constante.

Temos, então que

p(E)[a+ bE − ln(p(E)] = 0 . (4.8)

Como necessariamente p(E) 6= 0, somente o termo entre colchetes na equação 4.8

deve ser nulo. Esse resultado é bem conhecido em Física Estatística [93, 94] e, no

caso radiobiológico é dado por

p(E) =
1

〈E〉
e−

E
〈E〉 , (4.9)

Uma vez que p(E) representa a densidade de probabilidade de morte, tal

qual de�nimos anteriormente, o seu complementar representa a probabilidade de

não-morte, ou seja, de sobrevivência. Desta forma a fração de sobrevivência,

considerando o efeito de radiação linear, é dada por:

FL = 1−
∫ E

0

p(x) dx =

∫ ∞
E

1

〈E〉
e−

x
〈E〉 dx = e−

E
〈E〉 . (4.10)

Isso mostra que se o efeito da radiação é uma função linear da dose, então a

probabilidade de sobrevivência celular surge naturalmente a partir da maximização,

por analogia, da entropia de Boltzmann e Gibbs para este sistema. Se agora
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sairmos do espaço de Efeito de Radiação e voltarmos para a dose propriamente

dita, E/〈E〉 ↔ αD, obtém-se exatamente o termo linear do expoente do MLQ

FL = e−
E
〈E〉 = e−αD. (4.11)

Alguns estudos mostram porém que, se considerarmos apenas o modelo linear

para o efeito da radiação, alguns ajustes experimentais não são tão satisfatórios

quanto aos ajustes que consideram ambos termos linear e quadrático [17]. De fato,

a abordagem linear descreve relativamente bem a sobrevivência apenas para tecidos

de alta radiosensibilidade e para doses de radiação relativamente baixas. O modelo

se torna mais robusto quando E é descrito como uma função de segundo grau com a

dose, ou seja, E = −αD−βD2, o que corresponde exatamente ao expoente do MLQ.

No entanto, a propriedade aditiva se perde automaticamente. O fracionamento

do efeito de radiação E = E1 + E2 implica em probabilidades de sobrevivências

diferentes:

FLQ[E1 + E2] = FLQ[E1] · FLQ[E2] · e−2βE1E2 ≤ FLQ[E1] · FLQ[E2] , (4.12)

contrariando a intuição física de que qualquer modelo que descreva a interação entre

a radiação e tecidos deve permitir uma irradiação contínua em intervalos �nitos que

causem os mesmos efeitos [41]. A equação 2.3, do Capítulo 2, mostra de maneira

mais clara a inequação 4.12. Outrossim, para que a probabilidade de morte seja 1

(veja a equação 4.10), devemos ter E →∞ para ambos casos (em que E é linear e

quadrático), ou seja, o efeito de radiação deve ser su�cientemente drástico para que

todas as células irradiadas sejam aniquiladas ou, equivalentemente, {FLQ, FL} → 0.

Uma outra intuição física que se torna questionável é a de que deve existir uma

certa dose de radiação �nita (entende-se como não absurdamente grande) para qual

nenhuma célula irradiada sobreviva.

A alternativa é procurar uma solução na qual a entropia seja capaz de

descrever sistemas não-aditivos. Neste aspecto faz-se necessário utilizar a Mecânica

Estatística Não-Extensiva1 proposta por Tsallis [91]. É esse o aspecto abordado na

seção que segue.
1Embora o termo usado na estatística proposta por Tsallis seja �Não-Extensiva", como o próprio

autor discute [93], o termo mais apropriado deveria ser �Não-Aditiva". Portanto, ao longo do
capítulo, quando usarmos o termo �não-extensivo", estamos fazendo jus à nomenclatura da teoria,
ao passo que estamos tratando de um sistema não-aditivo.
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4.3 A fração de sobrevivência a partir da entropia

de Tsallis

Constantino Tsallis apresentou em 1988 uma proposta para a generalização da

entropia de Boltzmann e Gibbs, chamando-a de q-entropia [91]. As aplicações dessa

generalização abrangem diversos sistemas onde vários elementos interagem entre si

[93] e mostram notáveis resultados em diversas áreas, tais como física de terremotos

[95], astrofísica [96], química [97], análise de sinais e imagens [98�100], economia

[101], autômatos ceulares [102] e mesmo futebol [103]. Algumas propriedades da

q-entropia ou entropia generalizada de Tsallis podem ser acompanhadas no próprio

livro do autor [93], com aspectos mais aprofundadas e aplicados.

Mencionamos no �nal da seção anterior � na forma de uma idéia intuitiva �

que deve haver uma quantidade de dose �nita para a qual nenhuma célula irradiada

sobreviva. Se chamarmos essa dose de D0, ou em termos do seu equivalente

adimensional (efeito de aniquilação), E0 = α0D0, onde α0 é uma constante que

elimina a dimensão de D, então pode-se postular [3] a existência de um efeito de

radiação E0 �nito ou, em outras palavras, E0 <∞. Essa abordagem radiobiológica

pode ser aplicada de forma análoga ao formalismo matemático de Tsallis para a

entropia generalizada de um sistema contínuo:

Sq =
1

q − 1

[
1−

∫ E0

0

pq(E)dE

]
, (4.13)

onde q é o índice de não-extensividade e p(E) a probabilidade de morte devido aos

efeitos da radiação. Note que além de se inserir o índice q, comum na estatística

de Tsallis, também mudou-se a região de efeito de aniquilação de Ω = [0,∞) para

Ω = [0, E0]. Isso ocorre porque se o domínio for Ω = [0,∞) as soluções para a

probabilidade de sobrevivência divergem subexponencialmente [93], implicando em

valores de q tais que q ≥ 1. Se, pelo contrário, o domínio for �nito ou limitado,

com Ω = [0, E0], as soluções divergem superexponencialmente [93] implicando

em q < 1. A segunda hipótese se sobressai em relação a primeira devido a

evidências clínicas [36, 44, 104]: existem efeitos de radiação su�cientes para erradicar

completamente um tumor. Também há o suporte experimental cujos dados indicam

um decaimento tumoral superexponencial com a dose, como por exemplo, a linha
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de células CHOAA8, do trabalho de Lourdes e colaboradores [36] identi�cado por

Sotolongo-Grau e colaboradores [3].

No caso da estatística de Tsallis, de maneira similar à abordagem extensiva

(clássica), p(E) deve satisfazer à condição de normalização, que segue como∫
Ω

pq(E) dE = 1 , (4.14)

e possuir efeito de radiação q-médio �nito (primeiro momento), de�nido como∫
Ω

pq(E)E dE = 〈E〉q <∞ . (4.15)

Dessa forma, os termos 〈E〉q (e por conseguinte E0) e q contém toda a informação

dos tecidos e suas interações com a radiação, desempenhando papéis análogos ao

par [α, β] no MLQ.

Como ocorre no caso clássico, de Boltzmann e Gibbs, pode-se encontrar a

distribuição p(E) que maximiza a entropia de Tsallis, esperando-se que no limite

em que q → 1 a entropia aditiva seja retomada. O procedimento é análogo ao que

resultou na fração de sobrevivência da equação 4.10, onde utilizamos o método dos

multiplicadores de Lagrange. Vale observar que os cálculos desta seção correspondem

a um detalhamento não apresentado no artigo de Sotolongo grau e colaboradores

[3]. De�ne-se a função constante Λ, como:

Λ = Sq − a
[∫ E0

0

pq(E) dE − 1

]
− b

[∫ E0

0

pq(E)E dE − 〈E〉q
]
, (4.16)

onde S representa a entropia de Tsallis, conforme equação 4.13, e os termos nos

colchetes representam constantes de acordo com as equações 4.14 e 4.15. Os termos

a e b são constantes multiplicativas com valores arbitrários a serem determinados.

Queremos encontrar os parâmetros a, b e Ω para a densidade de probabilidade

p(E) que maximize a entropia de Tsallis, equivalente à expressão 4.16. Então fazemos

uma variação arbitrária δ em Λ, tal que δΛ = 0:

δS︸︷︷︸
1

− aδ
[∫ E0

0

pq(E) dE − 1

]
︸ ︷︷ ︸

2

− bδ
[∫ E0

0

pq(E)E dE − 〈E〉q
]

︸ ︷︷ ︸
3

= 0 , (4.17)

a qual, observada em suas partes 1, 2 e 3, tem-se:
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1.

δS = δ

{
1

q − 1

[
1−

∫ E0

0

pq(E)dE

]}
=

∫ E0

0

dE
q

1− q
pq−1(E)δp(E) ; (4.18)

2.

aδ

[∫ E0

0

pq(E) dE − 1

]
=

∫ E0

0

dE aδpq(E) ; (4.19)

3.

bδ

[∫ E0

0

p(E)E dE − 〈E〉q
]

=

∫ E0

0

dE bqEpq−1(E)δp(E) . (4.20)

Juntando-se as partes 1, 2 e 3, podemos escrever a equação 4.17 como∫ E0

0

dE

[
q

1− q
p(E)q−1δp(E)− aδp(E)− bqEp(E)q−1δp(E)

]
=

∫ E0

0

dE δp(E)

[
q

1− q
p(E)q−1 − aδp(E)− bEqp(E)q−1

]
= 0 .

(4.21)

Como a variação δ é arbitrária, o termo δp(E) não deve, necessariamente,

ser nulo. Isso implica em impormos que todo o termo em colchetes deve ser nulo.

Se assim �zermos, podemos reescrever o termo entre colchetes em 4.21 como:

p(E) =

(
1

a

) 1
1−q
(

q

1− q
− bqE

) 1
1−q

. (4.22)

A equação 4.22 de�ne a distribuição de probabilidade para a qual a entropia

é máxima. Porém, note que a mesma está escrita em termos dos parâmetros a e b,

ambos arbitrários. Como usual em cálculos de física estatística, usamos as condições

de normalização e de valor médio � neste caso q-médio � para determiná-los. Se

substituirmos p(E) na restrição da equação 4.14 temos:(
1

a

) 1
1−q
∫ E0

0

(
q

1− q
− bqE

) 1
1−q

dE = 1 , (4.23)

que é facilmente solúvel através de uma transformação linear de variável da forma

u = q/(1− q)− bEq, obtendo-se:(
1

a

) 1
1−q
∫ q

1−q−bqE0

q
1−q

u
1

1−q
du

bq
= 1 . (4.24)

Para se encontrar a solução da equação 4.24 devemos tomar o devido cuidado

em relação ao expoente 1/(1− q) do seu integrando:
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1. se
1

1− q
= −1, ou seja, se q = 2, o resultado da integral na equação 4.24

deverá ser escrito em termos de ln(u);

2. se q 6= 2, a integração é feita normalmente, resultando em uma potência de u.

Ocorre, porém, que já de�nimos anteriormente o intervalo de existência de q. Para as

soluções divergirem superexponencialmente devemos ter q < 1. Com essa informação

satisfazemos o item (2) e, resolvendo a integral na equação 4.24, temos:

−
(

1

a

) 1
1−q 1

bq

(
1− q
2− q

)[(
q

1− q
− bqE0

) 2−q
1−q

−
(

q

1− q

) 2−q
1−q
]

= 1 , (4.25)

da qual podemos isolar o termo Ω, escrito abaixo:

E0 =
1

bq

{
q

1− q
−

[(
q

1− q

) 2−q
1−q

− bq
(

2− q
1− q

)
a

1
1−q

]}
. (4.26)

Sabemos que o caso extensivo (clássico) é obtido como um caso particular

do não-extensivo, quando lim
q→1

Ω → ∞. Se tomarmos esse limite na equação 4.26,

podemos ver claramente que o termo entre colchetes diverge. Isso nos leva a impor

que o referido termo na equação na equação 4.26 deve ser nulo:(
q

1− q

) 2−q
1−q

− bq
(

2− q
1− q

)
a

1
1−q = 0 . (4.27)

Isso implica também em, além de resolver a divergência, usar a equação 4.27 como

outro vínculo. Nota-se que até neste ponto havia apenas duas equações (equações

4.25 e 4.27) e três incógnitas. Vale reforçar que pretendemos encontrar os parâmetros

a, b e Ω e escrever a distribuição de probabilidade p(E) conforme a equação 4.22.

Podemos usar agora a segunda condição para o efeito q-médio, conforme

equação 4.15, substituindo devidamente a expressão de p(E) :(
1

a

) q
1−q
∫ E0

0

(
q

1− q
− bqE

) q
1−q

E dE = 〈E〉q . (4.28)

Fazemos a mesma transformação linear, u = q/(1− q) − bEq, na equação

4.28, (
1

a

) q
1−q 1

(bq)2

∫ q
1−q−bqE0

q
1−q

(
u

q
1−q+1 − q

1− q
u

q
1−q

)
du = 〈E〉q , (4.29)
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onde resolvemos a integral, obtendo

1− q
2− q

[(
q

1− q
− bqE0

) 2−q
1−q

−
(

q

1− q

) 2−q
1−q
]

−q

[(
q

1− q
− bqE0

) 1
1−q

−
(

q

1− q

) 1
1−q
]

=b2q2a
q

1−q 〈E〉q .

(4.30)

Temos, então, um conjunto de três equações, 4.26, 4.27 e 4.30; e três

incógnitas, a, b e E0. Com a condição na equação 4.27, podemos reescrever a 4.26

como
1

1− q
+ b q E0 = 0 , (4.31)

que, por sua vez, pode ser substituída na equação 4.30, obtendo-se(
1

a

) q
1−q 1

b2q2

[
q

(
q

1− q

) 1
1−q

− 1− q
2− q

(
q

1− q

) 2−q
1−q
]

= 〈E〉q . (4.32)

Agora podemos encontrar os multiplicadores, bem como o efeito de

aniquilação máximo. Basta substituirmos a equação 4.31 na equação 4.25, o que

nos permite isolar o multiplicador a e substituí-lo na equação 4.32. Em seguida

escrevemos b:

b =
1

2− q

( 〈E〉q
2− q

)− 1
2−q

. (4.33)

Por conseguinte, substituímos a equação 4.33, na equação 4.31 obtendo

E0 =
2− q
1− q

( 〈E〉q
2− q

) 1
2−q

, (4.34)

e, �nalmente, na equação 4.25, podemos encontrar o multiplicador a:

a =
q

1− q

( 〈E〉q
2− q

) 1−q
2−q

. (4.35)

A distribuição de probabilidades para o efeito da radiação que maximiza a

entropia de Tsallis, através da equação 4.22, pode ser escrita, então, como:

p(E) =

(
2− q
〈E〉q

) 1
2−q
[

1− 1− q
2− q

(
2− q
〈E〉q

)
E

] 1
1−q

. (4.36)

Ocorre, porém, que p(E) é de�nida como densidade de probabilidade de

morte devido ao efeito E da radiação, o que implica que, se quisermos escrever a
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probabilidade de sobrevivência (que chamamos de Fq em referência ao parâmetro

q de Tsallis), devemos tomar o complementar da probabilidade de morte P (E), ou

seja Fq(E) = 1− P (E):

Fq(E) =

∫ E0

E

p(x)dx =

(
1− E

E0

) 2−q
1−q

(4.37)

Como sabemos que E corresponde ao efeito de radiação derivado diretamente

da dose (E = α0D), podemos então de�nir

D0 = E0/α0 e γ =
2− q
1− q

, (4.38)

e escrever a fração de sobrevivência não-aditiva em termos da dose de

radiação:

Fq(D) =


(

1− D

D0

)γ
, se D < D0

0 , se D ≥ D0

. (4.39)

Como os próprios autores concluem [41], a dose D0 pode ser entendida como

um ponto crítico para a sobrevivência de células submetidas à radiação, dividindo o

que seria um plano de fase em duas regiões distintas e com propriedades diferentes.

Se D < D0, então a sobrevivência e a morte das células tumorais coexistem. Quando

D = D0 ocorre uma transição de fase e a partir deste ponto nenhuma célula sobrevive

à radiação, o que se assemelha a transições de fase em materiais ferromagnéticos

próximos ao ponto de Curie.

4.3.1 Recuperando o caso clássico

De maneira metafórica e, mais adiante, quantitativamente, Tsallis postula

o limite não-extensivo da nova estatística, de tal forma que o limite clássico é

recuperado:

lim
q→1

Sq = SBG , (4.40)

onde Sq e SBG correspondem, respectivamente, às entropias não-extensiva de Tsallis

e extensiva de Boltzmann-Gibbs.

No caso de um sistema constituído por uma população de células tumorais

submetidas a um efeito de radiação E, podemos, de maneira análoga à equação 4.40,

tomar o limite da fração de sobrevivência Fq(D) expressa pela equação 4.39.
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Supondo que o sistema seja aditivo, de tal forma que q ≈ 1, e assumindo

doses de radiação não muito altas podemos reescrever a primeira parte da equação

4.39, sem alterá-la, da seguinte forma:

Fq = exp

[(
2− q
1− q

)
ln

(
1− D

D0

)]
. (4.41)

Em seguida, podemos expandir a função logarítmica em uma série de Taylor, em

termos da dose D, obtendo

Fq = exp

[
− 1

D0

(
2− q
1− q

)
D − 1

2D0
2

(
2− q
1− q

)
D2

− 1

3D0
3

(
2− q
1− q

)
D3 −O(4)− ...

]
.

(4.42)

Sabemos que se q → 1 então D0 →∞, devido à equação 4.34 (basta fazermos

E0 = α0D0). Logo, para doses D não muito grandes, podemos ignorar termos

que ultrapassam a segunda ordem na expansão denotada pela equação 4.42. Se

considerarmos o coe�ciente linear em D nessa equação e usarmos a equação 4.34

temos:

− 1

D0

(
2− q
1− q

)
= − 1

α0

1− q
2− q

( 〈E〉q
2− q

)− 1
2−q

︸ ︷︷ ︸
−1/D0

(
2− q
1− q

)
= − 1

α0

( 〈E〉q
2− q

)− 1
2−q

= cte .

(4.43)

Ou seja, temos uma constante que multiplica o termo D na expansão da equação

4.42. Se considerarmos os termos em D2 e ordens maiores seguindo o mesmo

raciocínio para seus coe�cientes, podemos observar que sempre permanecerá um

termo [(2− q)/(1− q)]n para o n-ésimo coe�ciente da expansão, levando o termo a

zero a medida que q → 1. Novamente esses cálculos são válidos para D's não muito

grandes.

Outrossim, no limite q → 1, essa expansão deve, necessariamente, recair no

caso clássico. Conforme equações 4.6, 4.9 e 4.11, a equação 4.42 nos fornece:

lim
q→1

Fq = lim
q→1

exp

[
− 1

D0

(
2− q
1− q

)
D − 1

2D0
2

(
2− q
1− q

)
D2

− 1

3D0
3

(
2− q
1− q

)
D3 −O(4)− ...

]
≈ e

− 1
D0

( 2−q
1−q )D = e−α D ,

(4.44)

ou seja, o caso clássico, previsto pela estatística Boltzmann e Gibbs.
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Finalmente, comparando a equação 4.42 (modelo não-aditivo) com a FS do

MLQ e ignorando termos de ordem maiores ou iguais à terceira, podemos observar

que:

exp

[
− 1

D0

(
2− q
1− q

)
D − 1

2D0
2

(
2− q
1− q

)
D2

]
= exp

(
−α D − β D2

)
, (4.45)

da qual resultam

α =
1

D0

(
2− q
1− q

)
, β =

1

2D0
2

(
2− q
1− q

)
. (4.46)

Essa aproximação do modelo não-aditivo para o linear-quadrático somente é

válida para valores de q próximos da unidade e para doses de radiação D � D0.

Dessa forma, o termo β representa o coe�ciente de segunda ordem, na expansão em

série, do modelo não-aditivo. Isso sugere que o MLQ é uma boa aproximação da

FS de células tumorais apenas nos limiares acima estabelecidos [3]. Uma aspecto

interessante que surge em se derivar o MLQ como um caso particular da abordagem

não-aditiva é a razão α/β (parâmetro relacionado à radiosensibilidade). Utilizando

a equação 4.46 temos
α

β
=

1

2D0

. (4.47)

Sabemos que para valores de q muito próximos da unidade temos valores deD0 muito

altos, valores estes que implicam em razões α/β muito pequenas. Esse fato vai de

encontro às espectativas: para estes valores de q (q → 1) a erradicação do tumor é

muito di�cultosa (D0 →∞) pois se trata de um tumor muito radiorresistente (baixa

razão α/β).

O grá�co na Figura 4.1 mostra a proximidade das abordagens linear,

linear-quadrática e não-aditiva (FL, FLQ e FNE, respectivamente) em função da dose

D para D0 = 100 Gy e q = 0, 99; com escala vertical logarítmica. Os parâmetros α e

β são escritos a partir de D0 e γ, conforme a equação 4.46. Nota-se que, para doses

D pequenas, os três modelos apresentam praticamente o mesmo comportamento

linear, passando a divergir em limiares de D grandes.

Uma outra forma de mostrar o limite não-aditivo é através do efeito de

radiação escrito na equação 4.34. A medida que q tende à unidade, E0 deve,

necessariamente, tender ao in�nito, recobrindo o efeito de radiação clássico derivado

da formulação de Boltzman. Como 〈E〉q se mantém limitado para qualquer valor de
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Figura 4.1: Comparação entre os modelos linear FL, linear-quadrático FLQ e
não-aditivo FNE, respectivamente, para a FS (em escala logarítmica) em função da
dose D. Os parâmetros utilizados foram arbitrários, correspondendo a D0 = 100
Gy e q = 0, 99.

q, conforme mostra a equação 4.15, podemos adotá-lo como 〈E〉q = 1 na equação

4.34 e observar o comportamento de E0 em função de q. Se assim o �zermos, obtemos

o grá�co da Figura 4.2. Note que o eixo ordenado se encontra em escala logarítmica.

A medida que o parâmetro q aumenta, se aproximando de 1, o efeito de radiação

diverge, recaindo no caso aditivo, onde a dose depositada deve ser muito alta para

que nenhuma célula tumoral sobreviva.

4.4 Ajuste da curva da fração de sobrevivência com

dados experimentais

Existe uma variedade de trabalhos experimentais na literatura que estudam

o comportamento de células tumorais com a dose de radiação. Boa parte

desses trabalhos envolve o ajuste teórico do MLQ. Esses trabalhos incluem

o comportamento da razão α/β em relação à faixa de dose depositada [36];

reparo celular, radiosensibilidade em nível de baixa dose [44, 104] e efeitos da

presença/ausência de oxigenação [49]; alta e baixa transferência linear de energia

em campos mistos envolvendo aceleradores de prótons e reatores nucleares [39];

efeitos de baixa e alta taxa de dose [105], dentre outros.



4.4 - Ajuste da curva da fração de sobrevivência com dados experimentais 59

 0

 0.5

 1

 1.5

 2

 2.5

 3

 3.5

 0  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  1

lo
g
(E

0
)

q

log(E0)

Figura 4.2: Grá�co do comportamento do efeito de radiação máximo E0,
conforme equação 4.34, em função do parâmetro de não-extensividade q. Para
os cálculos assumiu-se 〈E〉q = 1.

Dada essa gama de trabalhos, nesta parte do estudo extraímos dados

experimentais existentes na literatura a �m de veri�carmos a abrangência de ajuste

do modelo para FS da estatística não-extensiva, sempre comparando-o com o MLQ.

Sotolongo-Grau e colaboradores [3] utilizaram os dados experimentais de

Garcia e colaboradores [36], especi�camente da linha de células CHOAA8, para o

ajuste teórico da fração derivada da estatística de Tsallis. Nessa seção continuamos

a análise para as demais linhas de células utilizadas por Garcia para ambos

abordagens da FS, o MLQ e a descrita pela estatística não-extensiva e comparamos

suas respectivas qualidades de ajuste através do qui-quadrado reduzido (χ2
red).

Estendemos a análise para mais 33 dados experimentais da literatura, que incluem

diferentes linhas de células tumorais, protocolos de irradiação e per�s de contagem

de células.

Para cada conjunto de dados realizamos o ajuste teórico para todos os pontos

de um mesmo experimento e comparamos a qualidade do ajuste em termos do

qui-quadrado reduzido.

Conforme dito anteriormente, os ajustes teóricos são executados através do

método dos mínimos quadrados, que consiste em minimizar distância entre a função

(que descreve o modelo) e os dados experimentais. Queremos minimizar a seguinte
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função:

χ2 =
N∑
i=1

[lnF (Di)− lnFi]
2 , (4.48)

em termos dos parâmetros que governam os modelos, onde F (Di) corresponde ao

valor teórico da função para a i-ésima dose experimental Di. Já Fi corresponde à

i-ésima FS medida. No caso do MLQ os parâmetros correspondem a α e β. Já para

a abordagem não-aditiva os parâmetros correspondem a γ e D0.

Para o ajuste do MLQ são usados conceitos de regressão linear descritos para

funções exponenciais simples. Nesse caso a equação 4.48 se torna

χ2 =
N∑
i=1

[
(αDi − βDi

2)− lnFi
]2
, (4.49)

que pode ser otimizada em termos dos parâmetros α e β.

Para o ajuste de FS com a abordagem da estatística de Tsallis os cálculos

não são triviais, uma vez que envolvem regressão não-linear. Utilizamos o Método

de Gauss-Newton para a obtenção dos parâmetros do ajuste. Os cálculos que

envolvem este método estão disponibilizados separadamente no Apêndice 1. Os

cálculos numéricos foram desenvolvidos através do software matemático Matlab. O

problema não-aditivo consiste em otimizar equação

χ2 =
N∑
i=1

[
γ

(
1− Di

D0

)
− lnFi

]2

, (4.50)

em termos dos parâmetros γ = (2− q)/(1− q) e D0.

Uma vez encontrados os parâmetros do modelo, calculamos o valor de χ2 e o

dividimos pelo número de graus de liberdade do ajuste, obtendo, então,

χ2
red =

χ2

ν
, (4.51)

onde χ2
red representa qui-quadrado reduzido do ajuste, e ν representa o número

de graus de liberdade dos dados experimentais. Para um conjunto de n dados

experimentais, considerando o MLQ e a abordagem não-aditiva, um par de graus de

liberdade é perdido no ajuste, dado que para cada um dos modelos são encontrados

o equivalente a dois parâmetros. Sendo assim, ν = n− 2.
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O parâmetro χ2
red corresponde a um indicador da qualidade do ajuste de um

modelo teórico pouco dependente do número de pontos experimentais e parâmetros

ajustados.

A Tabela 4.1 mostra os tipos de tumores envolvidos nos experimentos, sendo

cada tipo referido como linha tumoral e possuindo morfologia própria.

Tabela 4.1: Linhas de células tumorais avaliadas e tecidos correspondentes.

Linha Tumoral Especi�cações

CHO células tumorais de ovário de hamster chinês

CP3 carcinoma de próstata humano

CHOAA8 �broblasto de hamster chinês

DU145 carcinoma de próstata humano

U373 glioblastoma humano

V79 �broblasto de pulmão de hamster chinês

LNCaP carcinoma de próstata humano

PPC1 carcinoma de próstata humano

TCU-Pr1 carcinoma de próstata humano

HX58 tumor pancreático humano

HX142 neuroblastoma humano

HX156 tumor cervical humano

RT112 carcinoma de bexiga

HX34 melanoma

A Tabela 4.2 mostra os parâmetros encontrados através do ajuste teórico

para as duas FS estudadas. As colunas dessa tabela representam o seguinte:

• A primeira, identi�cada como LT, refere-se à linha tumoral, que recebe seu

nome usual da literatura;

• A segunda, identi�cada como ID, representa a identidade daquela linha

tumoral associada ao método do experimento, caracterizando apenas uma



4.4 - Ajuste da curva da fração de sobrevivência com dados experimentais 62

organização neste trabalho. Mesmas linhas tumorais sofrem tratamentos

experimentais diferentes que levam a resultados diferentes para a FS;

• A terceira, Método, representa a forma como foi tomado o experimento. Os

itens desta coluna representam um código que é capaz de informar sobre o

experimento da seguinte forma:

1. a taxa de dose de irradiação continua a sequência na forma de um número

representando um valor que está em unidades de Gy/h;

2. o natureza da radiação é identi�cada como �F", se as colônias são

irradiadas com fótons, e �N", se irradiadas com nêutrons;

3. se a colônia de células está em regime de baixo oxigênio � anóxico, a

sequência é seguida por �A" ou em regime de oxigenação � óxico, por

�O";

4. o dia, após o procedimento de irradiação, em que as células foram

contadas, segue de forma numérica;

5. se em algum campo não há informação explícita, o espaço correspondente

é preenchido por �-".

6. em particular, nas linhas com ID L21-L24, as abreviações Ap signi�cam

acelerador de prótons, Re signi�cam reator nuclear e os números que

seguem estas siglas representam a profundidade, em cm, da colônia de

células na ampola.

Como exemplo, tomemos o experimento com ID L01: �30F-05". O código

informa que as células foram irradiadas a uma taxa de dose de 30 Gy/h, com

fótons, sem informação explícita a respeito do regime de oxigênio e a células

foram contadas no quinto dia após o experimento.

• As colunas 5, 6 e 7 representam, respectivamente, as seguintes estimativas: os

parâmetros α e β do MLQ, o qui-quadrado reduzido do ajuste e a razão α/β

(radiosensibilidade).

• As colunas 8, 9 e 10 representam, respectivamente, as seguintes estimativas:

os parâmetros γ e D0 da FS descrita pela estatística de Tsallis, o respectivo
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qui-quadrado reduzido e a razãoDn/D0. Esse último representa a proximidade

ou largura dos dados experimentais em relação ao parâmetro D0, ou seja, se

tivermos Dn/D0 = 0, 77; podemos concluir que o último ponto experimental

representa 77% da amplitude D0;

• A última coluna traz a referência bibliográ�ca do trabalho, onde se encontram

os dados experimentais.

Tabela 4.2: Parâmetros do ajuste não-linear do MLQ e da estatística não-extensiva
(NE) para as frações de sobrevivência experimentais conforme [36, 39, 44, 49, 104, 105].
α e β correspondem aos parâmetros de melhor ajuste do MLQ e γ e D0 corresponde
aos parâmetros do caso não-aditivo. Os ajustes foram executados pelo método de
Levenberg-Marquadt, através do software Matlab.

MQL NE

LT ID ν Método α (Gy−1) χ2
red

α/β (Gy) γ χ2
red

Dn/D0 Ref.

β (Gy−2) D0 (Gy)

L01 06 30F-05 0, 16(1) 0, 09 3, 49 2, 0(1) 0, 24 0, 72

0, 045(2) 8, 3(3)

L02 06 30F-02 0, 119(6) 0, 0003 6, 51 2, 00(5) 0, 00022 0, 66

0, 0184(8) 12, 2(2)

L03 06 30F-03 0, 24(1) 0, 0009 12, 91 4, 2(4) 0, 0013 0, 52 [104]

0, 018(2) 15(1)

C
H
O

L04 06 30F-05 0, 21(2) 0, 003 3, 50 3, 56(6) 0, 00053 0, 79

0, 059(3) 10, 17(8)

L05 06 30F-05 0, 239(9) 0, 0007 3, 97 4, 0(1) 0, 0012 0, 77

0, 060(1) 10, 4(1)

L06 13 30F-05 0, 275(2) 0, 19 8, 07 3, 55(7) 0, 68 0, 64

0, 034(3) 10, 9(1)

L07 31 14F-14 0, 156(6) 3, 84 7, 04 5, 06(7) 1, 97 0, 82 [36]

0, 0221(5) 19, 5(1)

L08 27 14F-14 0, 17(1) 2, 45 4, 21 6, 9(2) 9, 14 0, 79

0, 042(1) 17, 7(3)

L09 05 114F-14 0, 41(1) 0, 20 5, 47 4, 8(1) 0, 41 0, 63

0, 076(2) 9, 1(2)

L10 05 60FA- 0, 242(7) 0, 92 162, 38 30(6) 0, 99 0, 25 [49]

0, 0015(3) 121(21)
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C
P
3

L11 05 60FO- 0, 3025(6) 0, 29 �� 815, 87640(?) 0, 29 0, 01

0, 00000(2) 2.709, 46340(?)

L12 02 0,25F-14 0, 268(2) 0, 38 232, 01 38(4) 0, 41 0, 13 [105]

0, 0012(1) 140(16)

L13 04 60F-14 0, 13(1) 0, 46 3, 53 3, 6(3) 1, 94 0, 75

0, 037(1) 13, 3(6)

L14 27 114F-14 0, 223(5) 6, 12 18, 53 6, 3(3) 8, 71 0, 58 [36]

0, 0120(5) 24, 0(7)

D
U
1
4
5

L15 05 60F- - 0, 166(3) 0, 06 3, 33 2, 2(1) 0, 57 0, 72 [49]

0, 0500(7) 8, 3(2)

L16 02 0,25F-14 0, 192(1) 0, 08 54, 15 9, 3(3) 0, 17 0, 39 [105]

0, 00354(6) 46(1)

L17 04 60F-14 0, 193(3) 0, 17 9, 10 3, 8(1) 0, 32 0, 65

0, 0213(3) 15, 3(3)

U
3
7
3

L18 20 114F-14 0, 17749(5) 3, 08 10, 17 3, 8(2) 5, 78 0, 63 [36]

0, 01745(1) 16, 6(5)

L19 05 42F-7 0, 274(5) 0, 15 7, 86 3, 7(1) 0, 98 0, 55

0, 0349(6) 11, 2(3)

L20 07 1,62F-7 0, 288(2) 0, 11 9, 64 3, 5(2) 0, 61 0, 62

0, 0299(5) 10, 9(3)

V
7
9

L21 05 Ap20 0, 216(4) 2, 69 5, 14 3, 5(2) 6, 59 0, 67 [39]

0, 0420(6) 11, 0(5)

L22 04 Re20 0, 38(2) 9, 85 7, 95 6, 5(3) 10, 95 0, 60

0, 048(3) 13, 1(4)

L23 05 Ap35 0, 177(7) 0, 77 4, 83 2, 3(1) 1, 97 0, 69

0, 037(1) 9, 5(3)

L24 04 Re35 0, 32(2) 3, 75 6, 45 4, 6(2) 4, 16 0, 62

0, 049(3) 11, 0(3)

L
N
C
a
P

L25 02 0,25F-14 0, 356(2) 7, 06 �� 870, 90808(?) 7, 26 0, 01

0, 0000(1) 2.457, 16520(?)

L26 04 60F-14 0, 77842(1) 1, 00 60,71 33(3 1, 05 0, 24

0, 01282(1) 42(3)

P
P
C
1

L27 02 0,25F14 0, 344(9) 0, 83 42,92 15, 2(3) 1, 49 0, 44 [105]
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0, 008(1) 41, 0(4)

L28 04 60F-14 0, 183(2) 0, 67 2,95 5, 3(2) 4, 32 0, 78

0, 0619(3) 12, 8(2)

T
U
P
r1

L29 02 0,25F-14 0, 248(3) 1, 33 31, 21 10, 0(4) 2, 34 0, 5

0, 0079(2) 35, 8(1)

L30 04 60F-14 0, 29(1) 0, 79 10, 58 6, 2(6) 1, 58 0, 59

0, 027(2) 16, 7(1)

H
X
5
8

L31 07 - - - - - 0, 55(1) 0, 0018 13, 66 8, 0(2) 0, 0015 0, 59

0, 040(2) 13, 6(3)

H
X
1
4
2

L32 20 - - - - - 1, 00(1) 0, 0036 12, 01 14, 5(5) 0, 0038 0, 46

0, 083(3) 13, 0(3)

H
X
1
5
6

L33 04 - - - - - 0, 233(6) 0, 031 7, 45 4, 7(2) 0, 0025 0, 69

0, 0005(7) 14, 5(4)

H
X
1
1
2

L34 22 - - - - - 0, 128(5) 0, 0024 4, 95 5, 1(2) 0, 0090 0, 74 [44]

0, 0259(4) 19, 0(4)

L35 05 90- - - 0, 38(1) 0, 0016 19, 49 10(1) 0, 0032 0, 45

0, 0197(1) 22(2)

H
X
3
4

L36 06 4,6- - - 0, 232(6) 0, 00075 19, 29 6, 3(5) 0, 0018 0, 51

0, 0120(6) 23(1)

L37 08 0,6- - - 0, 2450(6) 0, 0022 99, 08 18(4) 0, 0024 0, 21

0, 0025(5) 72(15)

Vale ressaltar que, embora tenhamos encontrado os parâmetros α e β do

MLQ a partir do ajuste experimental de maneira independente, boa parte dos

trabalhos referenciados na Tabela 4.2 já apresentam estes ajustes. Por exemplo,

para o experimento L07, no artigo de Garcia e colaboradores [36], α = 0, 164(7)

Gy−1 e β = 0, 0213(6) Gy−2, ou seja, em considerável acordo com os ajustes deste

trabalho: α = 0, 156(6) Gy−1 e β = 0, 0221(5) Gy−2. Procuramos explicitar o ajuste

de maneira independente para sistematizar a metodologia, que foi a mesma aplicada

para se encontrarem os parâmetros γ e D0 do caso não-aditivo.

De acordo com a Tabela 4.2, podemos notar que os valores de χ2
red para os
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ajustes dos modelos são consideravelmente próximos, se comparados. Essa a�rmação

ainda se sustenta embora os valores de χ2
red do ajuste para a FS da estatística de

Tsallis (NE) sejam, em termos da mediana, quase o triplo dos valores do ajuste LQ.

Mais exatamente 〈
(χ2

red)NE
(χ2

red)LQ

〉
= 2, 9 . (4.52)

Os diagramas de caixa da Figura 4.3(a) mostram as medianas e os respectivos

quartis para os valores do χ2
red dos ajustes do MLQ e da descrição não-aditiva para

as FS. Já a Figura 4.3(b) mostra o desvio relativo do modelo derivado da estatística

de Tsallis (NE) em relação ao MLQ, conforme a equação:

ε = 1− (χ2
red)NE

(χ2
red)LQ

. (4.53)

Considerando um aspecto mais grá�co, a diferença dos ajustes é ainda mais

sutil em relação aos pontos experimentais, como mostra a Figura 4.4. Ambos

modelos se ajustam bem aos pontos experimentais. A abordagem não-aditiva,

porém, tem uma vantagem em relação à LQ. Se levarmos em conta (e devemos

fazê-lo) a dose limite de erradicação do tumor prevista pelo modelo a partir da

estatística não-extensivo e representada por D0, é possível que se tenha uma FS

literalmente nula aplicando-se uma dose �nita no tumor. Na Figura 4.4 esse valor

corresponde a uma barra vertical nos grá�cos do ajuste de cada experimento com

linha de célula tumoral. Essa vantagem ganha ainda mais importância no âmbito

clínico já que com esse limiar de corte os cálculos de dose não são superestimados,

evitando a complicação de tecidos sadios.

Por outro lado, o MLQ é capaz de ajustar melhor os pontos experimentais

para limiares baixos de dose, onde a FS de células tumorais ainda não apresenta

valores muito baixos. Nessas regiões a curva de ajuste da FS no cenário não-aditivo

tende a permanecer sutilmente abaixo dos pontos experimentais, enquanto a curva

do MLQ tende a se ajustar mais a estes pontos. Isso se dá porque, embora ambos

modelos sejam funções decrescentes dentro dos seus domínios, a concavidade do

MLQ muda na região de baixas doses. As equações em 4.54 mostram as derivadas

das funções para ambos modelos. Podemos ver que tanto para o MLQ quanto para

o recíproco da estatística de Tsallis as derivadas são negativas, o que implica em

modelos estritamente decrescentes.
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(a) χ2
red

(LQ e NE) (b) ε

Figura 4.3: (a) Diagramas de caixa dos valores do χ2
red para os ajustes

da FS da estatística NE e do MLQ, e (b) do desvio relativo ε. As linhas
que cortam horizontalmente os centros das caixas representam o valor mediano
dos χ2

red, enquanto que as extremidades inferiores e superiores representam,
respectivamente, os primeiros e terceiros quartis da variável. As barras verticais
representam ±1, 5× (tamanho interquartil).

dFLQ
dD

= (−α− 2βD) e−αD−2βD2

< 0 ;

dFq
dD

=
−γ
D0

(
1− D

D0

)γ−1

≤ 0 .

(4.54)

As equações em 4.55 mostram as expressões para as derivadas de segunda

ordem das funções que regem os dois modelos de FS. Ocorre que, no caso aditivo, a

concavidade é sempre a mesma e voltada para cima, enquanto que, para o MLQ ela

muda de sinal.
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Figura 4.4: Logaritmo da FS em função da dose para quatro experimentos com
linhas de células tumorais: L06, L07, L08, L14, L18 e L32, correspondentes aos
trabalhos [36, 44, 104]. As linhas verticais representam o limite assintótico, nesta
escala, para o modelo não-aditivo quando D = D0.

d2FLQ
dD2

= (α2 − 2β + 4αβD + 4β2D2) e−αD−2βD2

d2Fq
dD2

=

(
γ2 − γ
D0

2

)(
1− D

D0

)γ−2 (4.55)

Os grá�cos da Figura 4.5 ilustram o comportamento dos dois modelos quanto

à suas primeiras e segunda derivadas. Os parâmetros utilizados são hipotéticos,

embora se aproximem dos valores da literatura (α = 0, 017 Gy−1 e β = 0, 002

Gy−2 para o MLQ e γ = 3, 5 e D0 = 25 Gy para o caso não-aditivo. Note que

ambos modelos são funções decrescentes com a dose de radiação, possuindo derivadas

negativas. Porém, o MLQ possui uma mudança de concavidade para região de baixas

doses (ou, mais precisamente, no ponto D = 4, 31 Gy), uma vez que a segunda

derivada passa de valores negativos (concavidade voltada para baixo) para valores

positivos (concavidade voltada para cima).

A mudança de concavidade do MLQ se torna relevante no cálculo do χ2
red

após o ajuste, pois na região de alta fração de sobrevivência (ou equivalentemente
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Figura 4.5: Comparação entre as funções que descrevem o MLQ e o modelo da
estatística NE. O primeiro grá�co representa a FS para ambos modelos LQ (azul)
e NE (vermelho), conforme as equações 2.3 e 4.39. O segundo grá�co representa
a primeira derivada (FS') ou a taxa de crescimento de cada modelo, conforme
as equações em 4.54. O terceiro grá�co representa a segunda derivada (FS�) ou
a concavidade de cada função, conforme equação 4.55. Os parâmetros são todos
hipotéticos e, para o MLQ, correspondem a α = 0, 017 Gy−1 e β = 0, 002 Gy−2;
já os parâmetros do per�l NE correspondem a γ = 3, 5 e D0 = 25 Gy.

na região de baixas doses) as distâncias entre os pontos experimentais e a curva

tendem a ser relativamente maiores, já que a FS é maior. Para doses maiores, tanto

os pontos experimentais quanto a curva teórica são muito próximos de zero, o que

permite uma menor contribuição para o χ2
red. Isso justi�ca um melhor ajuste do

MLQ em relação ao caso não-aditivo.
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Uma vez encontrados todos os parâmetros do modelo da estatística de

Tsallis para os experimentos (conforme mostra a Tabela 4.2), podemos sintetizá-los

todos em apenas um grá�co. Para fazê-lo as frações de sobrevivência medidas são

normalizadas pelo seus respectivos valores de γ, na forma F 1/γ e o resultado é

gra�cado em função da dose também normalizada em termos dos respectivos valores

de D0, da forma 1 − D/D0. Isso nos nos permite obter uma reta da forma y = x.

De maneira mais simples devemos ter:

F =

(
1− D

D0

)γ
⇒ Y = F

1
γ =

(
1− D

D0

)
= X . (4.56)

O resultado é mostrado na Figura 4.6. Note que todos os pontos experimentais

se agrupam em torno da reta Y = X, mostrando uma possível universalidade (tal

qual colocam Sotolongo-grau e colaboradores em [3]) na interação da radiação com

tecidos, não dependendo da característica da radiação, do per�l de dose, de taxa

de dose ou do tipo de tecido. Esse é um achado interessante dos autores, haja

visto que a maioria dos modelos que descrevem a sobrevivência são modelos de

campo médio (como de Gompertz ou outros exponenciais) que não prevêem o nível

zero da população tumoral, �cando este a par de modelos baseados em agentes,

autômatos celulares e outros modelos estocásticos. Os experimentos L11 e L25 não

são inseridos no grá�co da Figura 4.6, uma vez que os parâmetros para esses ajustes

são discrepantes.

4.5 TCP's obtidas a partir da Estatística

Não-Extensiva

Conforme vimos no Capítulo 2, o modelo para a TCP proposto por Zaider

e Minerbo prevê a evolução temporal do sucesso de um tratamento radioterápico

para um conjunto populacional de células idênticas, assumindo crescimento e morte

celulares com comportamento exponencial (veja equação 2.19). Para relembrarmos,

a função de Zaider e Minerbo para a TCP é escrita como:

P (t) =

1− F (D)e(b−d)t

1 + bF (D)e(b−d)t
∫ t

0

dt′

F (D)e(b−d)t′


N0

, (4.57)
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Figura 4.6: Fração de sobrevivência normalizada em função da dose escalada.

onde b e d são, respectivamente, a taxa de crescimento e morte naturais das células

tumorais, D = D(t) < D0, uma função do tempo t que descreve a dose de radiação

e F (D) a fração de sobrevivência. No caso de um tumor, temos sempre que a taxa

de proliferação b se sobressai em relação à taxa de morte natural d, de tal forma que

b− d = µ > 0. Podemos chamar de µ a taxa bruta de crescimento tumoral.

Uma vez que o modelo baseado na estatística de Tsallis para a FS foi de�nido

(equação 4.39), podemos substituí-lo na TCP de ZM para obtermos uma nova TCP,

chamada de TCP de ZM da estatística não-extensiva, sendo escrita como:

P (t) =

1−

(
1− D(t)

D0

)γ
eµt

1 + b
(

1− D(t)
D0

)γ
eµt
∫ t

0

dt′(
1− D(t′)

D0

)γ
eµt′


N0

, (4.58)

onde, conforme já vimos, γ = (2 − q)/(1 − q). D(t) depende diretamente do tipo

de protocolo de irradiação, o que implica que esta função pode ser do tipo linear,

exponencial ou qualquer outra forma que descreve o processo de irradiação. A

forma assumida por D(t) altera diretamente o per�l da TCP devido à integral no
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denominador das equações 4.57 ou 4.58. Nas duas subseções que seguem, vamos

deduzir as expressões para dois per�s de dose: a linear, que caracteriza per�s

de braquiterapia de feixe externo e a exponencial cumulativa, típica de per�s de

braquiterapia de alta taxa de dose (com sementes radioativas).

4.5.1 Dose linear

A função linear da dose descreve a maioria dos tratamentos radioterápicos

nos quais o per�l da dose acumulada no tumor, como o próprio nome diz, tem um

comportamento linear, escrito genericamente como:

D(t) = a t , (4.59)

onde a taxa de dose, de�nida como a = Ḋ(t), é uma constante. A FS toma a forma

F (t) =

(
1− at

D0

)γ
. (4.60)

Os tratamentos que usam desse tipo de dose são conhecidos como

braquiterapia de feixe externo, onde o tumor do paciente é irradiado através de

fontes naturais, como por exemplo fonte de Co-60, ou por fontes arti�ciais, como os

aceleradores lineares.

Podemos, então, substituir D(t) na equação 4.58, pela expressão da equação

4.59, obtendo

P1 =

1−

(
1− at

D0

)γ
eµt

1 + b
(

1− at
D0

)γ
eµt I1(t)

N0

, (4.61)

onde I1(t) representa a integral identi�cada no denominador da equação 4.58 para

o caso da dose linear, sendo escrita como

I1(t) =

∫ t

0

dt′(
1− at′

D0

)γ
eµt′

. (4.62)

Temos o interesse em obter uma expressão analítica para a TCP. Vamos

resolvê-la separadamente da equação 4.58 por questões de espaço e clareza. Através

da transformação de variável,

1− at′

D0

= x → t′ =
D0

a
(1− x) → dt′ = −D0

a
dx , (4.63)
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podemos substituir a expressão de x na equação 4.62, de onde obtém-se:

I1(t) = −D0

a

∫ 1− at
D0

1

x−γe
−µD0
a

(1−x) dx . (4.64)

A solução da equação 4.64 nos remete à propriedades que envolvem a Função

Gama Incompleta (FGI) conforme WolframAlpha [106]. Essa função se encontra,

em matemática, na classe de funções ditas especiais, as quais incluem a própria

Função Gama, Γ(a) [107], uma de suas particularidades. A FGI pode ser escrita

como:

Γ(a, x) =

∫ ∞
x

ta−1e−t dt , (4.65)

de tal forma que Γ(a, 0) = Γ(a), ou seja, a Função Gama usual.

De maneira genérica, uma integral conforme a seguir, pode ser escrita em

termos da FGI,∫
x−me

ab
c
x dx = −x−m

(
−ab
c
x

)m−1

Γ

(
1−m,−ab

c
x

)
+ cte , (4.66)

na qual m e n representam constantes quaisquer e Γ(1−m,−abx/c) representa uma

FGI.

Se usarmos a equação 4.66 na equação 4.64, notando que m = γ e n =

−(µD0)/a, chegamos ao seguinte resultado:

I1(t) =
D0

a
e
µD0
a

[
x−γ

(
µD0

a
x

)γ−1

Γ

(
−γ + 1,

µD0

a
x

)]1− at
D0

1

=

(
D0

a

)γ
e
µD0
a µγ−1

[(
1− at

D0

)−γ
Γ

(
1− γ, µD0

a

(
1− at

D0

))
−Γ

(
1− γ, µD0

a

)]
.

(4.67)

O resultado analítico, conforme expresso na equação 4.67 pode ser comparado

como o cálculo numérico direto da equação 4.64. A Figura 4.7 mostra a comparação

entre os grá�cos de Il obtidos numericamente e através da equação analítica explícita

4.67. O grá�co também mostra o erro relativo à abordagem analítica descrito por

ε = 1− I1(t) (numérica)

I1(t) (analítica)
. (4.68)
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(a) Il(t) numérica e analítica. (b) Erro relativo ε(t).

Figura 4.7: (a) Grá�co para os valores do logaritmo integral I1(t) numérico
(vermelho) e analítico (preto). (b) Erro relativo entre os cálculos numéricos e
analíticos. Os parâmetros utilizados para obtenção dos grá�cos foram q = 0, 13,
t0 = 10 dias, λ = 9, 39× 10−3 dia−1 e D0 = 18 Gy.

Note que as duas abordagens levam a praticamente os mesmos per�s de I1(t),

com um erro relativo desprezível em termos na escala de valores de I1(t). Além do

mais, em regiões de dose próximas deD0 a FS (dada pela equação 4.60) decresce mais

rápido do que cresce I1(t), de tal forma que o produto F (D)× I1(t) no denominador

da equação 4.62, seja dominado por F (t).

Sendo assim, podemos escrever analiticamente uma expressão para a TCP de

ZM utilizando a FS da estatística não-extensiva com uma dose que varia linearmente

no tempo:

P1(t) =

[
1− F (D) e(b−d)t

1 + b F (D) e(b−d) t I1(t)

]N0

, (4.69)

onde F (t) é dada pela equação 4.60 e I1(t) pela 4.67.

4.5.2 Dose exponencial

Tratamentos através de braquiterapia de alta taxa de dose propõem que

o tumor do paciente seja irradiado até que este receba uma certa dose D0

pré-estabelecida. Geralmente, este procedimento se dá com o uso de sementes

radioativas cuja taxa de decaimento λ é relativamente alta. O per�l de dose

acumulada no tumor em função do tempo é da forma

D(t) = A(1− e−λt) , (4.70)
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sendo A uma constante de proporcionalidade e λ a constante de decaimento do

radioisótopo utilizado na irradiação. Por de�nição λ = ln 2/T1/2, onde T1/2

representa a meia-vida do radioisótopo. Note que esse per�l de dose que depende

do decaimento da fonte radioativa pode ser usado para aproximar o caso linear visto

que, para λt� 1,

1 − e−λ t ≈ λ t , (4.71)

e neste caso D(t) = Aλ t, ou seja, o termo Aλ equivale ao coe�ciente a da equação

4.59.

Supondo que o tempo necessário para que se acumule no tumor uma certa

dose D0 desejada seja t0, devemos ter A = D0/(1 − e−λt0), na equação 4.70, o que

nos permite escrever matematicamente o per�l de dose da seguinte maneira:

D(t) = D0

(
1− e−λt

1− e−λt0

)
. (4.72)

Por questão de simplicidade, utilizaremos em boa parte dos cálculos a expressão da

equação 4.70, ou seja, sem substituirmos o valor da constante A. Se substituirmos a

expressão para a dose da equação 4.70 na equação 4.58 e considerarmos, por hora,

apenas a integral no denominador desta, chamando-a de I2(t), temos:

I2(t) =

∫ t

0

[
1− A(1− e−λt′)

D0

]−γ
e−µt

′
dt′ . (4.73)

Se �zermos a seguinte transformação de variável

1− A(1− e−λt′)
D0

= x ⇒ dx =
−λA
D0

e−λt
′
dt′ , (4.74)

então, I2(t) pode ser reescrita como

I2(t) =
−D0

λA

∫ 1−A(1−e−λt)
D0

1

x−γ
(
D0

A
x+ 1− D0

A

)µ
λ
−1

dx . (4.75)

Essa integral possui resultado bem peculiar. Se chamarmos de I a integral

inde�nida de I2(t), a equação 4.75 pode ser reescrita de forma genérica como

I(x) =

∫
x−a(bx+ c)k dx , (4.76)

que, se compararmos com o integrando da equação 4.75 podemos ver que a = γ,

b = D0/A, c = 1 − D0/A e k = µ/λ − 1. O resultado de I(x) pode ser
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escrito em termos da Função Hipergeométrica Gaussiana (FHG) [108], cuja notação

corresponde a 2F1. A FHG representa uma classe especí�ca dentre as Funções

Hipergeométricas, um conjunto de funções chamadas Especiais em Matemática. A

FHG possui algumas restrições e peculiaridades que podem ser acompanhados com

mais detalhes no Apêndice 2. Em geral essa função pode ser escrita da seguinte

forma:

2F1(a, b; c; z) =
∞∑
n=0

(a)n(b)n
(c)n

zn

n!
(4.77)

desde que |z| < 1 e c 6= 0,−1,−2, ..., com

(a)n =


1 , se n = 0

a(a+ 1)(a+ 2)...(a+ n− 1) , se n 6= 0

. (4.78)

O termo |z| representa qualquer número complexo e os parâmetros (b)n e (c)n

também são escritos sob o mesma forma que (a)n na equação 4.78.

Escrevendo, então, o resultado da equação 4.76 em termos da FHG [108],

devemos ter

I(x) =
x1−a

1− a
(bx+ c)k

(
b

c
x+ 1

)−k
2F1

(
1− a,−k; 2− a, −b

c
x

)
+ C . (4.79)

Substituindo os valores de a, b, c e k na equação 4.79, escrevemos:

I(x) =
D0 x

1−γ

λ A (γ − 1)

(
D0

A
x+ 1− D0

A

)µ
λ
−1 (

D0

A−D0

+ 1

)1−µ
γ

×

2F1

(
1− γ, 1− µ

λ
; 2− γ, D0

D0 − A
x

)
+ C .

(4.80)

Vale ressaltar que expressão para I(x) (equação 4.80), conforme dito anteriormente,

corresponde à expressão para I2(t) (equação 4.75) sem a aplicação dos limites da

integração.

Comparados com os parâmetros da equação 4.77, as duas restrições que regem

a FHG podem ser reescritas como:

1. se 2 − γ 6= [0,−1,−2,−3, ...], naturalmente γ 6= [2, 3, 4, 5...], o que, por sua

vez, implica em q 6=
[

1

2
,
2

3
,
3

4
,
4

5
, ...

]
;
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2. se | D0 x

D0 − A
| < 1, temos que, como 0 ≤ t′ < t0, então 0 < x ≤ 1 (conforme

4.74). Se substituirmos o valor de A na inequação modular, obtemos |(1 −
eγt0) x| < 1, o que nos sugere analisar apenas uma situação, a que x = 1, já

que este é o seu maior valor e todos os outros serão automaticamente menores.

A inequação sugere duas situações distintas:

(a) (1− eλt0) > 0⇒ λt0 < 0, o que não é possível pois (λ, t0) > 0;

(b) (1−eλt0) < 0⇒ λt0 > 0, o que é válido sempre. Neste caso −(1−eλt0) >
0, o que implica em λt0 < ln 2. Em outras palavras, t0 <

ln 2

λ
= T1/2.

A restrição imposta na situação (b) é facilmente satisfeita do ponto de vista

clínico: para um radionuclídeo típico de braquiterapia de alta taxa de dose

a meia-vida T1/2 é da ordem de meses, enquanto o protocolo de tratamento

prevê períodos da ordem de poucas semanas ou mesmo alguns dias [56].

Aplicando, agora, os limites da integração da equação 4.75 na equação 4.80,

podemos escrever o resultado �nal da integral como:

I2(t) =
e−µt0(eλt0 − 1)

λ(γ − 1)

[(
e−λt − e−λt0
1− e−λt0

)1−γ

2F1

(
1− γ, 1− µ

λ
; 2− γ, e

−λt0 − e−λt

e−λt0

)
−2F1

(
1− γ, 1− µ

λ
; 2− γ, e

−λt0 − 1

e−λt0

)]
.

(4.81)

Este resultado pode ser veri�cado através da integração numérica equação

4.75, comparando-o com a equação 4.81. Também é possível analisar o caso

particular (meramente matemático, mas não impossível clinicamente) em que a taxa

de crescimento tumoral é igual à constante de decaimento do radioisótopo, ou seja,

µ = λ.

A veri�cação numérica de 4.81 é obtida de�nindo-se o erro relativo dado pela

fórmula

ε = 1− I2(t) (numérica)

I2(t) (analítica)
. (4.82)

A Figura 4.8(a) apresenta a comparação entre as formas numérica e analítica

de I2(t) e a Figura 4.8(b) representa o desvio relativo ε, conforme a equação 4.82.

Pode-se observar que ambas fórmulas (numérica e analítica) de se calcular

I2(t) levam praticamente a resultados coincidentes: na Figura 4.8(a) os grá�cos dos



4.5 - TCP's obtidas a partir da Estatística Não-Extensiva 78

(a) IA(t) e IN (t). (b) Erro relativo ε(t).

Figura 4.8: (a) Integrais I(t) analítica (vermelho contínuo) e numérica (preto
pontilhado). (b) Erro relativo ε(t). Os parâmetros utilizados para obtenção dos
grá�cos foram q = 0, 13, t0 = 10 dias, λ = 9, 39 × 10−3 dia−1, µ = 0, 0273 dia−1

e D0 = 18 Gy.

dois cálculos se sobrepõem e na Figura 4.8(b) o desvio relativo é desprezível. Note

que ambas integrais divergem quando as doses de radiação se aproximam de D0

(ou equivalentemente o tempo t se aproxima de t0), o limiar para o qual nenhuma

célula sobrevive. Nesse regime de dose a fração de sobrevivência que multiplica esta

integral no denominador da equação 4.57 já está muito próxima de zero (e de fato é

zero quando t = t0), anulando a magnitude da integral.

Para veri�car o caso particular em que µ = λ na equação 4.75, reescrevemos

I2(t) da seguinte forma:

I3(t) =
−D0

λA

∫ 1−A(1−e−λt)
D0

1

x−γ dx . (4.83)

Como, necessariamente, γ ≥ 2, recaímos numa integração polinomial, cujo resultado

pode ser escrito como:

I3(t) =
1− e−λt0
λ(γ − 1)

[(
1− 1− e−λt

1− e−λt0

)1−γ

− 1

]
, (4.84)

onde o subíndice 3 em I3(t) refere-se ao caso em que µ = λ.

Por outro lado, reescrevemos 4.80 em termos da série hipergeométrica como:
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I(x) =
1− e−λt0
λ(γ − 1)

x1−γ
∞∑
n=0

(1− γ)n(1− µ
λ
)n

(2− γ)n

(
D0 x

D0 − A

)n
1

n!
; (4.85)

onde os termos na forma (a)n são descritos em termos do fatorial crescente, como

mostra a equação 4.78. No somatório de 4.85, note que, exceto pelo primeiro termo,

em que (1−µ/λ)0 = 1, todos os demais termos nulos para µ = λ, pois (1−µ/λ)n = 0

para µ = λ, n ≥ 1. Sendo assim, a integral I(x) da equação 4.85 é simplesmente

escrita como

I4(t) =
1− e−λt0
λ(γ − 1)

x1−γ . (4.86)

Aplicando-se os limites de integração de 4.75 em 4.86, obtemos

I4(t) =
1− e−λt0
λ(γ − 1)

[(
1− 1− e−λt

1− e−λt0

)1−γ

− 1

]
, (4.87)

resultado este exatamente igual à equação 4.84. Isso veri�ca a solução 4.81, expressa

em termos da função hipergeométrica para o caso particular µ = λ.

Finalmente escrevemos uma expressão analítica para a TCP conforme a

equação 4.58 utilizando um per�l exponencial para a dose:

P2 =

1−

(
e−λt−e−λt0

1−e−λt0

)γ
eµt

1 + µ
(
e−λt−e−λt0

1−e−λt0

)γ
eµt I2(t)

N0

, (4.88)

com I2(t) dada pela equação 4.81.

4.5.3 Comportamento grá�co da TCP utilizando modelo LQ
e estatística de Tsallis

Nesta subseção utilizamos alguns parâmetros obtidos a partir de dados

experimentais na literatura para comparar o comportamento de duas abordagens

para a TCP: uma obtida a partir do modelo LQ [13] e outra a partir da estatística

não-extensiva para a FS, conforme mostra a equação 4.88. Também utilizamos a

expressão analítica que descreve a TCP-ZM a partir da FS descrita pela estatística

de Tsallis, conforme da equação 4.58 para veri�car como a função se comporta em

relação ao parâmetro q de Tsallis.

Como os modelos de TCP's são um instrumento de análise para protocolos

clínicos de irradiação, nos grá�cos que seguem atentamos para um destes protocolos:
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o fracionamento de uma dose total de 58 Gy com doses diárias de 2 Gy, aplicadas

uma vez ao dia, tal qual descrevem Reuther e colaboradores [59] com a modi�cação

de que o tratamento é continuado nos �nais de semana. Esse tipo de tratamento é

típico em protocolos de radioterapia para pacientes com câncer de próstata.

Embora tenhamos dado considerável enfoque para a TCP-ZM (utilizando o

MLQ e a abordagem não-aditiva para a FS), existem outros formalismos para se

descrever a TCP, dentre as quais podemos destacar a TCP Poissoniana, a TCP

Binomial e a de Dawson e Hillen, que classi�ca as células em compartimentos,

conforme já mencionado no Capítulo 2. Cada uma dessas abordagens possui suas

especi�cidades, tornando-se mais prática ou realista, dependendo do protocolo ou

tumor [1].

A TCP Poissoniana (descrita no Capítulo 2) é talvez uma das abordagens

mais simples, sendo capaz de descrever bem a dinâmica radiobiológica quando a taxa

de proliferação das células tumorais é su�cientemente baixa e o número de células

tumorais alto. Reescrevendo-a:

Pp(t) = e−N0 F (D(t)) , (4.89)

onde F (D(t)) pode ser qualquer função da dose � que por sua vez é função do tempo

� que descreve a fração de células sobreviventes com a radiação. Sendo assim, esta

função pode ser tanto a descrita pelo MLQ quanto a descrita pelo modelo advindo

da estatística de Tsallis.

As Figuras 4.9 e 4.10 mostram os comportamentos das TCP's Poissoniana

e de Zaider-Minerbo, como funções do tempo e da dose, respectivamente, para o

protocolo acima mencionado. Os parâmetros utilizados são os mesmos mostrados

na Tabela 4.2, para o experimento L01, e a dose utilizada corresponde à exponencial

cumulativa descrita na subseção 4.5.2.

Enquanto na Figura 4.9 a TCP é ajustada em função do tempo, na Figura

4.10 temos a mesma em função da dose. Note que as TCPs escritas em termos

da EN (tanto em função do tempo, quanto em função da dose) atingem o sucesso

(probabilidade de erradicação 1.0) em menos tempo e dose que as descritas pelo

MLQ.

Esse resultado vai de encontro às expectativas, uma vez que o decrescimento
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Figura 4.9: Probabilidade de controle tumoral em função do tempo. A
linha contínua vermelha representa a TCP de Zaider-Minerbo com a abordagem
não-aditiva para a FS e a azul com o MLQ. A linha tracejada verde representa a
TCP Poissoniana com a abordagem não-aditiva para a FS e a preta com o MLQ.

Figura 4.10: Probabilidade de controle tumoral em função da dose depositada
no tumor. A linha contínua vermelha representa a TCP de Zaider-Minerbo com
abordagem não-aditiva para a FS e a azul com o MLQ. A linha tracejada verde
representa a TCP Poissoniana com o modelo derivado da estatística não-aditiva
para a FS e a preta com o MLQ.
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conforme no caso não-aditivo para FS é quase sempre mais acentuado do que o do

MLQ. Basta observarmos as linhas verticais que correspondem a D0 nos grá�cos

da Figura 4.4, indicando a dose limite acima da qual nenhuma célula tumoral

sobrevive. Outrossim, a abordagem não-aditiva prevê, exatamente, a extinção das

células tumorais para um limiar de dose �nito, o que implica automaticamente na

extinção também num tempo �nito: o tempo t0 tal que D(t0) = D0. Note que para

este tipo de tumor submetido e protocolo de tratamento a dose D0 = 19, 5 Gy é

atingida antes que se termine o tempo previamente estipulado (que previa um total

de dose de 58 Gy sobre o tumor).

Embora essa informação pareça redundante, é importante destacá-la uma vez

que, para o MLQ, embora se atinja o limite de 58 Gy, o tumor ainda existe e está

sujeito à repopulação ou crescimento.

No grá�co da Figura 4.9, notam-se os degraus que compôem a evolução da

TCP. Cada platô do degrau corresponde ao período em que o tumor �cou privado

de irradiação e nesse instante a taxa de crescimento se sobressai à de morte. O

protocolo utilizado nas simulações prevê que o paciente deve ser irradiado uma vez

ao dia (mais exatamente ao meio dia) por um intervalo de 10 min no qual a FS

diminui e automaticamente a probabilidade de sucesso aumenta.

Já no grá�co da Figura 4.10 (TCP x dose), a curva se mostra mais suave, uma

vez que a dependência da dose cumulativa omite a dependência direta com o tempo.

Em ambos casos nota-se que as TCPs (Poissoniana e de Zaider-Minermbo) cuja FS

é descrita pela estatística são mais íngremes, com crescimento mais acentuado.

A TCP-ZM (e mesmo a poissoniana) escrita da estatística não-extensiva

torna-se mais íngreme a medida que o valor de q se aproxima da unidade. Como

vimos na equação 4.46, quanto mais q se aproxima da unidade, no limite de doses

baixas, mais a FS da estatística de Tsallis pode ser aproximada pelo MLQ, onde

os parâmetros α e β passam a ter valores altos. No limite em que q → 1, os

valores de α e β correspondentes a um dado q são su�cientemente altos a ponto de

qualquer delta de dose ser su�ciente para erradicar o tumor. O grá�co da Figura

4.11 mostra esse comportamento através dos tempos em que a TCP atinge 50% de

sucesso em função do parâmetro q de Tsallis. Note que o comportamento da TCP

é praticamente o mesmo até valores de q ≈ 0, 6 quando se torna altamente sensível
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a este. As respectivas TCPs computadas no tempo são mostradas na Figura 4.12.

Note que a medida que q → 1 as curvas se aproximam do ponto t = 0, ou seja, o

sucesso do tratamento é antecipado.

Figura 4.11: Tempo para o qual a TCP, equação 4.58 corresponde a 50% do
sucesso de tratamento. Cálculos realizados considerando-se os parâmetros λ =
6, 52 × 10−6 s−1, µ = 18, 96 × 10−6 s−1, N0 = 106 células, D0 = 18 Gy, t0 = 10
dias.
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Figura 4.12: TCPs em função do tempo para diferentes parâmetros qs de Tsallis.
Cada cor representa um valor para q conforme mostra a legenda da �gura.
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4.6 Conclusões

Neste capítulo, mostramos de maneira detalhada a obtenção da fração de

células sobreviventes a radiações a partir da estatística não-extensiva de Tsallis

conforme propõem Sotolongo-grau e colaboradores [3]. Chamamos essa abordagem

de estatística não-extensiva para a FS e utilizamos 37 dados experimentais da

literatura para ajustar esta abordagem e compará-la com o MLQ (consolidado na

literatura). A comparação foi realizada através da qualidade de ajuste aferida pelo

qui-quadrado reduzido (χ2
R). Mostramos que, para vários experimentos in vitro, os

ajustes da FS no cenário não-aditivo se apresentaram tão satisfatórios quando os do

MLQ, sendo que cada modelo possui vantagens especí�cas. Ao passo que o MLQ

ajusta melhor os pontos experimentais em regiões de baixas doses, devido à sua

�exibilidade de concavidade (veja a Figura 4.5), o caso não-aditivo prevê a extinção

total das células tumorais e isto ocorre para doses consideravelmente menores que

os limiares advindos do MLQ. Enquanto o MLQ representa uma abordagem mais

completa, incluindo o modelo linear para a FS, a abordagem NE se apresenta como

uma generalização do MLQ, o qual é recuperado no limite não-aditivo (quando

q → 1).

Utilizando a TCP proposta por Zaider e Minerbo [13] e a poissoniana,

obtivemos suas expressões analíticas utilizando a FS do formalismo de Tsallis para

o caso em que a dose é uma função linear no tempo e para o caso em que esta é

uma função exponencial no tempo. Esses dois per�s de dose representam boa parte

dos per�s utilizados em protocolos clínicos, os quais incorporam cálculos de TCPs

na de�nição de planos de tratamento. Obtivemos as expressões analíticas para a

TCP-ZM em termos de funções matemáticas bem conhecidas, como a Função Gama

Incompleta (equações 4.67 e 4.69) e como a Função Hipergeométrica Gaussiana

(equações 4.81 e 4.88). Comparamos estas TCPs (de ZM e poissoniana) com as

escritas em termos do MLQ, mostrando que ambas são boas ferramentas para se

avaliarem protocolos, sendo que as descritas pela estatística de Tsallis tendem a

atingir o sucesso do tratamento (TCP=1,0) de forma antecipada.



Capítulo 5

Conclusões e perspectivas

N
este trabalho realizamos um extenso estudo de modelos e formulações em

radiobiologia que descrevem a fração de células sobreviventes à radiação e a

Probabilidade de Controle Tumoral. Inicialmente foram apresentados alguns

resultados advindos de uma colaboração durante meu estágio na Universidade de

Alberta, no Canadá, no ano de 2010, onde são comparadas diferentes abordagens

para a TCP: simulação Monte Carlo, o modelo Poissoniano, o modelo de

Zaider-Minerbo e os seus equivalentes de dois compartimentos (modelo de Dawson e

Hillen). Esta análise mostrou que, em se tratando de tumores de baixa proliferação

(próstata, fígado, dentre outros), o modelo Poissoniano de um compartimento é tão

e�caz para indicar um protocolo de tratamento quanto o método de Monte Carlo

ou modelos mais so�sticados, tais quais os modelos ZM e DH. Para tumores de

rápida proliferação as células se encontram ativas (sofrendo mitose) na maior parte

do tempo. Neste caso o modelo DH se apresenta mais realista, pois inclui em sua

formulação o compartimento ativo.

Na segunda parte da tese propusemos um teste estatístico capaz de prever

no início do tratamento se este evoluirá para cura ou para não-cura. Os dados

usados para o teste foram gerados a partir de simulação Monte Carlo do modelo

de DH para a TCP. Neste teste, a variável estatística corresponde à fração de

células sobreviventes no segundo dia de radioterapia e está vinculada ao prognóstico

do tratamento. Os resultados mostram que é possível escolher limiares da FS

para os quais as decisões sobre o prognóstico são ótimas. No âmbito clínico, a

prognose a curto prazo pode trazer mais segurança nas escolhas dentre as estratégias

radioterápicas e permitir a mudança rápida de procedimentos antes da exposição
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excessiva do paciente à radiação. Como perspectiva, sugere-se o uso de dados

clínicos e/ou experimentais como uma proposta de validação do método aqui

apresentado. Neste estudo, o ruído inserido na dose teve um caráter geral que

inclui aspectos espaciais, diferentes morfologias tumorais e per�s de pacientes. Dessa

forma, encorajamos estudos que envolvam uma análise mais detalhada na qual se

contabiliza a in�uência desses aspectos, principalmente a distribuição espacial da

dose depositada. Outrossim, a análise da qualidade do teste, através da curva ROC,

pode ser estendida para ruídos de dose não gaussianos.

Na terceira parte, utilizando a estatística de Tsallis, desenvolvemos em

detalhes os cálculos que reproduzem a formulação de Sotolongo-grau e colaboradores

[3] para a fração de células sobreviventes a radiações. Esta formulação foi

utilizada para ajuste da FS, comparando-se este com o do MLQ para vários dados

experimentais da literatura, estendendo-se assim, estudos prévios [3].

Mostramos que, em geral, as qualidades dos ajustes (escritas pelo

qui-quadrado reduzido) da formulação não-extensiva são tão satisfatórias quanto os

ajustes do MLQ: se por um lado o MLQ ajusta melhor os pontos experimentais em

regiões de baixas doses (devido à sua �exibilidade, veja a Figura 4.5), a formulação

não-extensiva permite modelar a extinção total das células tumorais para doses

consideravelmente menores que os limiares advindos do MLQ. Enquanto o MLQ

inclui o modelo linear para a FS, a abordagem não-aditiva se apresenta como uma

generalização do MLQ, o qual é recuperado no limite q → 1.

Como perspectiva, estes estudos teóricos podem ser veri�cados com mais

dados experimentais. Um controle laboratorial maior na contagem de células para

baixas FS (inclusive para FS=0) permitiria uma validação experimental da dose D0

(tal qual prevê a abordagem não-extensiva). As avaliações experimentais podem

ser estendidas visando-se relacionar os parâmetros γ e D0 com a morfologia dos

tecidos tumorais e as características da radiação utilizada, assim como é feito com

os parâmetros α e β do MLQ [36, 44]. Uma vez que a FS pode ser descrita a

partir de formalismos termodinâmicos (maximização da entropia do sistema), tanto

no caso clássico como para o caso não-aditivo, é interessante identi�car parâmetros

como a constante de Boltzmann, kB, que podem trazer novos conhecimentos sobre

os fenômenos radiobiológicos.
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Utilizamos a fórmula de Tsallis na FS para obter expressões analíticas da TCP

de Zaider-Minerbo [13] nos dois casos de per�s de dose comuns na radioterapia: o

radiação de feixe externo e o de braquiterapia. Para a radiação de feixe externo,

a TCP foi escrita em termos da função Gama Incompleta; para braquiterapia,

em termos da função Hipergeométrica Gaussiana. A partir de ajustes a dados

experimentais da literatura, comparamos estas TCP's com as obtidas usando-se

o MLQ. Os resultados mostram que a TCP usando-se a estatística não prevê um

controle tumoral mais rápido. Este comportamento é esperado pois, para FS descrita

pela estatística de Tsallis, a erradicação do tumor ocorre para limiares �nitos de dose

(D0), enquanto que para o MLQ, é necessário uma dose in�nita para reduzir a FS

a zero e obter o controle tumoral.

Embora os formalismos apresentados para os modelos de TCP sejam

bem elaborados e extremamente úteis em radiobiologia, não foram contabilizados

aspectos que regulam a dinâmica tumoral, como por exemplo o regime de oxigenação

no tumor, a demanda de nutrientes, a vascularização, a resposta do sistema

imunológico e a própria carcinogênese do tumor. Encorajamos estudos que incluam

tais aspectos, pois estes contribuem para TCP's mais realistas, que podem trazer

novos conhecimentos para além da comparação de protocolos clínicos.

Tsallis propôs uma generalização das funções logarítmicas e exponenciais

[109], em 1994, em termos do parâmetro q, advindo da formulação não-extensiva da

Mecânica Estatística. Propriedades aritméticas e geométricas desta generalização

têm sido recentemente estudadas por Martinez e colaboradores [110]. Uma vez que

a fração de sobrevivência da equação 4.39 é escrita em termos do parâmetro q, sua

expressão pode eventualmente ser descrita em termos dessas funções generalizadas,

possibilitando interpretações geométricas sobre sua formulação. Não obstante,

as expressões para a TCP, equações 4.69 e 4.88, podem adquirir formas mais

compactas.
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Apêndice A

Regressão Não-Linear

Boa parte dos ajustes de modelos teóricos a dados experimentais são feitos

pelo Método dos Mínimos Quadrados, que consiste em minimizar a distância

geométrica entre o modelo que se propõe e os pontos. Neste apêndice explicamos

como funciona oMétodo de Gauss-Newton [111] para um ajuste não-linear de um

modelo. Os conceitos aqui abordados foram aplicados na Subseção 4.4 do Capítulo

4.

Dado um conjunto de m pontos, Xm,1 = {X1, X2, ..., Xm} e Ym,1 =

{Y1, Y2, ..., Ym}, respectivamente abcissa e ordenada, queremos ajustar os pares

(abcissa,ordenada)↔(X,Y) ao seguinte modelo teórico:

Y = f(X, a) , (A.1)

onde an,1 = a1, a2, ..., an representa o n-ésimo parâmetro de ajuste do modelo teórico,

tal que m ≥ n. Uma forma de fazer este ajuste é através do Método dos Mínimos

Quadrados: a distância quadrática entre os pontos esperimentais Y e os calculados

pelo modelo f(X, a) devem estar o mais próximo possível. Se chamarmos de S essa

distância (ou em termos mais técnicos, diferença), temos:

S =
m∑
i=1

(Yi − f(Xi, a))2 =
m∑
i=1

ri
2 , ri = Yi − f(Xi, a) . (A.2)

O mínimo de S ocorre quando o gradiente de S, em relação aos parâmetros,

é nulo. Matematicamente, isto equivale a escrever

∂S

∂aj
= 2

m∑
i=1

ri
∂ri
∂aj

= 0 , (j = 1, 2, 3, ..., n) . (A.3)
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Temos um sistemas com o número de equações e o número de incógnicas

correspondente ao número de variáveis (n), com solução, caso as equações sejam

linearmente independentes e n ≤ m. São pouquíssimos os casos não-lineares nos

quais os parâmetros aj são facilmente encontrados analiticamente. Sabe se que

∂ri/∂aj não possui solução fechada, pois depende de Xi e aj: devem ser dados

valores iniciais e a solução é re�nada iterativamente. Como o modelo não é linear,

podemos forçar uma linearização na forma de uma expansão de Taylor até a primeira

ordem, em relação aos parâmetros. Esse método é conhecido como Método de

Gauss-Newton. Nessas condições, o f(X, a) é aproximado da seguinte forma:

f(Xi, a) ≈ f(Xi, a
k) +

m∑
j=1

[
∂f(Xi, a

k)

∂aj
(aj − ajk)

]

≈ f(Xi, a
k) +

m∑
j=1

Jij
k∆aj

k ,

(A.4)

onde o índice k representa a k-ésima iteração, Jij
k =

∂f(Xi, a
k)

∂aj
a derivada do

modelo para o j-ésimo parâmetro na dada iteração e ∆aj
k = aj − ajk representa a

diferença dos valores dos parâmetros entre a (k + 1) e a k-ésima interação. ∆aj é

geralmente conhecido como vetor de incrementos haja visto que

aj ≈ aj
k+1 = aj

k + ∆aj
k . (A.5)

A idéia de se expandir a função-modelo em Taylor até a primeira ordem é

porque o sistema de n equações e n incógnitas se torna facilmente solúvel, tal qual

ocorre no caso de uma regressão linear simples. Porém, os parâmetros precisam

sofrer um processo de iteração, já que a aproximação linear introduz um erro de

ordem O2(ak). A partir dos valores iniciais aferidos aos parâmetros em a, a solução

�nal é obtida por algum critério que permite parar o cálculo na L-ésima interação.

Através da equação A.2, podemos calcular o resíduo para cada aproximação

linear k como

rki = Yi − f(Xi, a
k)−

m∑
j=1

Jij
k∆aj

= ∆Yi
k −

m∑
j=1

Jij
k∆aj ,

(A.6)
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com ∆Y k
i = Yi − f(Xi, a

k).

A equação A.3 nos permite escrever

∂S

∂aj
= 2

m∑
i=1

ri
∂ri
∂aj

∂Sk

∂aj
= −2

m∑
i=1

Jij
k

(
∆Yi

k −
n∑
s=1

Jis
k∆aks

)
,

(A.7)

e como devemos ter
∂S

∂aj
= 0, então

m∑
i=1

n∑
s=1

Jij
kJis

k∆aks =
m∑
i=1

Jij
k∆Y k

i , (A.8)

com (j = 1, 2, 3, ..., n).

A expressão A.8 pode ser escrita de maneira mais compacta usando a notação

matricial:

(J′kJk)∆ak = J′k∆Yk , (A.9)

com

Jk =



Jk1,1 Jk1,2 . . . Jk1,n

Jk2,1 Jk2,2 . . . Jk2,n

...
...

. . .
...

Jkm,1 Jkm,2 . . . Jkm,n


, (∆a)kn×1 =



a1 − ak1

a2 − ak2
...

an − akn


,

e

∆Yk
m×1 =



Y1 − f(x1, a
k)

Y2 − f(x2, a
k)

...

Ym − f(xm, a
k)


.

Precisamos encontrar os parâmetros a do ajuste. Na equação A.9, isso

signi�ca

∆ak = (J′kJk)−1J′k∆Yk (A.10)
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Quando os erros dos dados são independentes com distribuição normal e a

amostragem de dados é razoavelmente grande, então a distribuição a também é

normal, com valores esperado E{a} = a e a matriz de covariância é dada por

s2{a} = MSE (J′kJk)−1 , (A.11)

onde MSE representa a média (em relação aos graus de liberdade) dos desvios

quadráticos médios.



Apêndice B

A Função Hipergeométrica

A Função Hipergeométrica Ordinária, conhecida também como Função

Hipergeométrica Gaussiana (FHG), 2F1, é uma função que pertence a uma classe de

funções peculiares comumente estudadas em Análise Matemática, Análise Funcional

e Física. Essa classe de funções são ditas Funções Especiais e envolvem, por exemplo,

o logarítmo natural, a função tangente, as funções de Bessel, dentre outras. Muitas

dessas funções especiais surgem como casos particulares da FHG, o que veremos

mais adiante.

Particularmente, a FHG pode ser obtida como uma solução de uma equação

diferencial conhecida como Equação Diferencial Hipergeométrica de Euler:

z(1− z)
d2w

dz2
+ [c− (a+ b+ 1)z]

dw

dz
− ab w = 0 . (B.1)

A solução da equação B.1 é:

2F1(a, b; c; z) =
∞∑
n=0

(a)n(b)n
(c)n

zn

n!
, (B.2)

na qual |z| < 1 e c 6= 0 ∪ Z−, ou seja, c 6= [0,−1,−2,−3,−4, ...]. O fatores que

genericamente estão na forma (a)n representam um fatorial crescente, cuja notação

é conhecida em matemática como símbolo de Pochhammer de�nido a seguir:

(a)n =


1 , se n = 0

a(a+ 1)(a+ 2)...(a+ n− 1) , se n 6= 0

. (B.3)

A nomenclatura da Função Hipergeometrica está relacionada com o número

de argumentos, p, no numerador, e denominador, r, da série que a representa. De
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forma geral, essa função pode ser escrita como:

pFq(a1, a2, ..., ap; b1, b2, ..., br; z) =
∞∑
n=0

(a1)n(a2)n...(ap)n
(b1)n(b2)n...(br)n

zn

n!
. (B.4)

Assim, na FHG � 2F1(a, b; c; z) � o índice �2" indica a quantidade de

parâmetros no numerador (nesse caso, a e b), o índice �1" representa a quantidade

de argumentos no denominador (neste caso c).

Conforme mencionado anteriormente, dependo dos valores dos parâmetros

da FHG, uma série de funções especiais surgem como casos particulares. Algumas

são:

1. z 2F1(1, 1; 2;−z) = ln (1 + z);

2. 2F1(a, b; b; z) = (1− z)a;

3. z 2F1(1/2, 1/2; 3/2; z2) = arcsin (z);

4. 2F1(a, 1/2 + a; 1/2; z2) = 1/2[(1 + z)−2a + (1− z)−2a].

Conforme mostra o Capítulo 4, o resultado da integral na equação 4.73 pode

ser descrito em termos da FHG (equação 4.81) e, neste caso ela possui a seguinte

forma:

2F1

(
1− γ, 1− µ

γ
; 2− γ, e

−λt0 − e−λt

e−λt0

)
, (B.5)

sendo γ = (2− q)/(1− q), µ a taxa de crescimento líquido tumoral, λ a constante de

decaimento do radioisótopo usado no tratamento e t0 o tempo para o qual a dose de

radiação é máxima e equivalente a D0. A restrição c 6= 0 ∪ Z− para a equação B.2

traduzida para a situação da equação B.5 implica em t0 < T1/2, conforme detalhado

na subseção 4.5.2.

A Figura B.1 mostra um grá�co-exemplo para a FHG conforme a equação

B.5, para alguns parâmetros como q = 0, 13; µ = 0, 0273 dia−1; λ = 0, 0093 dia−1.

Como t0 é um parâmetro introduzido neste trabalho, atribuímos valor de 10 dias, o

que é razoavelmente condizente com os tempos típicos de tratamento radioterápico.

Note que, para esta faixa de valores, a FHG descresse de forma praticamente linear

e se mantém numa faixa que não perturba consideravelmente o valor da integral

I2(t), conforme equação 4.81.
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Figura B.1: Comportamento da Função Hipergeométrica Gaussiana, conforme
equação B.5, para γ = 2, 333; µ = 0, 0273 dia−1; λ = 0, 003988 dia−1 e t0 = 10
dias.
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