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• ICRP

- Es defineixen les magnituts equivalents de dosis a partir del detriment causat per la 
radiació. Associat a baixes dosis i taxes.

-  ICRP 26 i ICRP 60

Dosimetria pacient ICRP
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• MIRDOSE

• RADAR (CCHP)

Dosimetria pacient
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• MIRDOSE
- Quantificació:

• Resolució energètica

• Degradació espacial de la resolució

• Soroll estadístic

• Atenuació

- Biocinètica

Dosimetria pacient MIRDOSE
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• MIRDOSE Quantificació:

- Coeficient de calibració del sistema

A=A0 e
−μeΔ x

Dosimetria pacient MIRDOSE
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Dosimetria pacient MIRDOSE



Institut Català d'Oncologia

• MIRDOSE Quantificació:

- Coeficient de calibració del sistema

- Correcció del fons amb una ROI adjacent adequada

- Correcció per la pèrdua d'activitat de la font

A=A0 e
−μeΔ x

Dosimetria pacient MIRDOSE
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• MIRDOSE Quantificació:

- Mètode de la mitja geomètrica 

f j=
(μ j t j/2)

sinh(μ jt j /2)

A j=√ I A I P

e−μe t

f j

C
g (α)

Dosimetria pacient MIRDOSE
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• MIRDOSE Quantificació:

- Correccions per radiació dispersa

• Pseudo-extrapolació

• Mètode factor de build-up

• Tècnica de les finestres de múltiple energia

Dosimetria pacient MIRDOSE
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Dosimetria pacient MIRDOSE



Institut Català d'Oncologia

• MIRDOSE Quantificació:

- Correccions per radiació dispersa

• Pseudo-extrapolació

• Mètode factor de build-up

Dosimetria pacient MIRDOSE



Institut Català d'Oncologia

• MIRDOSE Quantificació:

- Correccions per radiació dispersa

• Pseudo-extrapolació

• Mètode factor de build-up

• Tècnica de les finestres de múltiple energia

CT=C pp−F s (CLS+CUS )

Dosimetria pacient MIRDOSE
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• Anàlisis de la biocinètica

- Anàlisis per mínims quadrats per obtenir els coeficients

- Integració de les corbes obtingudes A(t)

- Mètode compartimental

Dosimetria pacient diagnòstic: 
MIRDOSE
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Dosimetria pacient en tractament 
terapèutic 131I 

• Tractament terapèutic del càncer diferenciat de tiroides (CDT) amb 
un radiofàrmac inespecífic.

• S'administren dosis a partir de 100mCi fins a 200mCi

• S'ha estudiat la dosimetria del tractament des de 1962 (Benua et 
al), per intentar fer adaptativa al tiroides i metàstasis.

• Els òrgans de risc associats al tractament terapèutic són la mèdul·la 
roja D<2Gy (disminuir la probabilitat de mielotoxicitat) i els pulmons, 
en cas de metàstasis pulmonars Ã

48h
<2,96GBq (neumonitis i fibrosis 

pulmonar).
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Dosimetria pacient en tractament 
terapèutic 131I 

• El càlcul dosimètric està 
suficientment estudiat.

• S'ha intentat fer 
adaptativa, tant per 
protegir la mèdul·la roja 
com per obtenir la dosis 
correcte al tiroides.

• Perquè fer dosimetria 
de tiroides?

Per tres motius:
- És obligatori segons el real decret en què s'estableixen els 
criteris de qualitat en medicina nuclear.
-Millorar les incerteses associades a l’estimació dosimètrica a 
partir de fer ús de les noves recomanacions.
- És bona pràctica conèixer la distribució de dosis en el pacient.
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Protocol espanyol CDT

                                            Biodistribució individual del pacient

• Interés del protocol                                                 medul·la roja

                                            Dosis òrgans de risc

                                                                                     pulmó  

• Es requereix imatge de 3 o 4

 dies en GC

• Estimació acitivitats
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Protocol espanyol CDT

• Biodistribució. Dosis resta corporal

- Ajust biexponencial

H 1m
=H rc

1m
(0)· eλ rc ·t+H ti

1m
(0)· eλ ti · t
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Protocol espanyol CDT

• Biodistribució. Dosis resta corporal

- Ajust biexponencial

H 1m
=H rc

1m
(0)· eλ rc ·t+H ti

1m
(0)· eλ ti · t

H 1m
=H rc

1m
(0)· eλ rc ·t+H ti

1m
(0) · e2,5(d

−1
)· t (d )

Valors inicials paràmetres ajust 

10000 μSv/d

2.5 d-1

100 μSv/d

H rc
1m

H ti
1m

λ rc
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Protocol espanyol CDT

• Biodistribució. 

- Dosis tiroidea i dosis resta corporal. Ajust biexponencial

- Dosis medul·la roja

H 1m
=H rc

1m
(0)· eλ rc ·t+H ti

1m
(0)· eλ ti · t

DMR= ̃AMR S
NP (MR←MR)+Ãrc S

P (MR← RC )

RMRS=
[ AMR ]
[AS ]

=
FFEMR
1−HTC
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Protocol espanyol CDT

• Biodistribució. 

- Dosis tiroidea i dosis resta corporal. Ajust biexponencial

- Dosis medul·la roja

- Estimació dosis medul·la roja

H 1m
=H rc

1m
(0)· eλ rc ·t+H ti

1m
(0)· eλ ti · t

DMR
hombre

=1,16 ·10+3[ l mGy
GBqd ]( 0,55

1−HTC )[ ÃS]+2,73 ·10
+3[ l mGy

GBq d ]
Aadm

λrcmrc

DMR
mujer

=1,21·10+3[ l mGy
GBq d ]( 0,55

1−HTC )[ ÃS ]+2,68 ·10
+3[ l mGy

GBqd ] Aadm

λ rcmrc

DMR
mujer

=(5,73±2,68)·10+6[ g mGy
GBq d ] Aadm

λ rcmrc

DMR
hombre

=(5,66±1,42) ·10+6[ g mGy
GBq d ] Aadm

λ rcmrc

̃AMR

mMR

=(2,53±1,23)
Ãrc

mrc
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Protocol espanyol CDT

• Dosis en resta tiroidea

• Acitvitat màxima a administrar per evitar neumonitis i fibrosis 
pulmonar.

Dti= Ãti S (ti← ti)

Aadm(GBq)=
k p F 48

e
−λ rc (h

−1 )48
+

k p(1−F 48)

e
−λ rc(h

−1) 48

kmujer=3,73

k 15anys=2,46

k 10 anys=1,73
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Protocol quantificació 131I SPECT/CT

• SPECT/CT 

• Configuració geomètrica:

- Paràmetres control qualitat i adquisició imatge

• Quantificació, amb un estudi previ amb maniquí:

- Obtenció el nombre d’iteracions òptim

- CPR (collimator detector response)

- Calibració: relació A-número de comptes, i obtenció dels efectes 
de volum parcial

- Compensació per atenuació no homogènia

- Dispersió
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Protocol quantificació 131I SPECT/CT

• SPECT/CT

Configuració geomètrica:

- Paràmetres control qualitat i adquisició imatge

Paràmetres adquisició geomètrica

finestra fotopic 15-20%

TEW 6%

tassa de comptes <50kcps

temps SPECT 40s/adq

filtre passa-baixos

Matriu 128x128
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Protocol quantificació 131I SPECT/CT

• SPECT/CT 

Quantificació, amb un estudi previ amb maniquí i amb algoritme 
iteratiu amb modelització PSF

- Obtenció el nombre d’iteracions òptim

- CPR (collimator detector response)

- Font calibrada, relació A-número de comptes, i obtenció dels 
efectes de volum parcial

Rc=
Aaparent

Areal
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Protocol quantificació 131I SPECT/CT

• SPECT/CT 

 Quantificació, amb un estudi previ amb maniquí i amb algoritme 
iteratiu amb modelització PSF

- Compensació per atenuació no homogènia (iteratius OSEM)

- Dispersió
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Incerteses

Incerteses associades literatura

MC total 5%

Variabilitat biocinètica1 200%

MIRDOSE planar terapèutic2 30-100%

MIRDOSE SPECT/CT   99mTc1 5%

MIRDOSE SPECT/CT 131I1 10-15% 

•  La dosimetria en òrgan presenta incerteses de l’ordre de les 
de radioteràpia externa de fa 30 anys.

Referències
1 Stabin. JNM, Uncertainties in internal dose calculations for radiopharmaceuticals
2 Glen Flux et al. Z Med PhysThe impact on PET and SPECT on dosimetry for targeted 
radionuclide therapy
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• ICRP accepta les incerteses associades als seus models i demana 
a la comunitat que crítiqui els mateixos i obtingui les incerteses.

• MIRDOSE millora les incerteses respecte ICRP per a pacients de 
diagnòstic, amb la problemàtica de mesures necessàries en el fluxe 
de treball en l’instalació de medicina nuclear.

• Per la dosis associada de referència encara s’estan estudiant els 
models d’ajust dels factors de dosis.

Dosimetria pacient 
ICRP o MIRDOSE
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Conclusions

 Hem elegit realitzar estimacions de dosis amb 
dosis efectiva de ICRP per a pacients de 
diagnòstic.

 Hem elegit realitzar dosimetria per a càncer 
diferenciat de tiroides a partir de SPECT/CT,  i 
amb mesures d’exposició durant diferents dies.
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Gràcies per la vostra atenció

- Preguntes?
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