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La dosis a la Pell
• Dosis a la pell per sobre de 25 Gy a 2Gy/fracció poden portar a reaccions clínicament 

rellevants
• Dosis per sobre de 45Gy poden produir eritemes. 
• L’hipofraccionament (SBRT) fa que aquestes toxicitats apareguin a dosis totals més 

baixes
• Àrees del cos que contenen plecs són més sensibles i, per tant, s’han de vigilar amb 

especial cura

Com controlem la dosis a pell?

En general definim una zona “pell” i ens creiem els valors que ens dona el 
Sistema de Planificació en aquest area. Però… Son realistes aquests cálculs?



Tenir en compte totes les variables
La dosis a la pell es veu molt afectada pels objectes que 
poden atenuar el feix abans de que aquest arribi al 
pacient (taula, immobilitzadors, coixins de buit...)

AAPM TG 116 Dosimetric effects caused by couch tops and immobilization devices



I sota condicions controlades?

Suposem:Suposem:
•Maniquí homogeni d’aigua
•Camp quadrat 10x10cm
•Entrada “AP” (no taula ni immobilitzador)

Calcula be el Sistema planificador la dosis a la pell? 



D’ón poden sortir aquestes discrepàncies?
• Introducció del PDD � Mesures incorrectes � Model incorrecte �Càlcul 

incorrecte?

Els detectors utilitzats habitualment per a la determinació del PDD que posteriorment 
introduirem al nostre SP no son ideals per a fer mesures a la superfície.

Finestra d’entrada no és prou fina (~1mm)
Sobrerresposta degut electrons secundaris. 

� Mida petita 
Build up del propi detector 



Determinació de PDD, Simulació MC

PDD obtinguts amb
simulació MC amb el
valor més superficial
determinat amb pelicula
radiocròmica



Introducció de la nova unitat



PDD introduïts vs PDD processats

40mm, 60mm, ...                 300mm                      400mm

Tot i que els PDD introduïts 
son diferents, el Sistema de 
Planificació, al processar-los, 
obté diferencies de fins al 
15% respecte la mesura. 



PDD sota condicions controlades

• Fora dels límits del BODY no calcula 
la Dosi, per tant, assigna 0.

• Fa la corba continua� interpola 
entre 0 i el primer punt de càlcul 

El SP no modela bé
la pèrdua d’equilibri
electrònic a la
sortida del feix
(Build Down)



El càlcul no es veu afectat

Cálculo de dosis en superficie para distintas modelizaciones de haces en 
un sistema de planificación. C. Cases et Al. V Congreso conjunto 
SEFM/SEPR. Póster P 084 14 de Junio de 9:00 a 10:30



Casos clínics amb la unitat modificada

Dosimetria en piel para técnicas de SBRT y IMRT. P. Carrasco et Al. V 
Congreso conjunto SEFM/SEPR. Sesión Jueves 15 Junio de 12:00 a 13:00



D’on poden sortir aquestes discrepàncies?
• Introducció del PDD � Mesures incorrectes � Model incorrecte 

�Càlcul incorrecte?

• La definició de l’inici del BODY te un impacte molt fort en la 
determinació de la dosi pell � Impacte de TC planificació � Efectes de 
volum parcial?

aire

Realitat

Pell

TC de planificació On comença la pell?



Efecte del TC – Mida de pixel
FOV(mm) Mida Matriu 

(píxels)

mm/pixel

500 512x512 0.97*

500 768x768 0.651

500 1024x1024 0.488

350 512x512 0.684

350 768x768 0.456

350 1024x1024 0.342

700 512x512 1.36

TC de làmines de Plastic Water

Maniquí generat en el SP (maniquí geomètric)



Efecte del TC – Mida del píxel

Llindar UH fixat a -350.
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En la pràctica clínica utilitzem un FOV de 500mm i una mida de matriu de 512x512. 
Què passa si modifiquem  aquests paràmetres?



Efecte del TC – Mida del píxel

Llindar UH fixat a -350.



Efecte del TC – Límit HU en el contorn

Modifiquem el llindar de HU
per a la detecció del BODY:
• 0 HU
• -100 HU
• -350 HU
• -500 HU
• -800 HU
• -1000HU

En aquest cas el BODY agafa tot el FOV � Calcula la dosi 
en punts molt allunyats del BODY



Efecte del TC – Límit HU en el contorn

TC FOV500mm i 512x512.
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Per defecte l’eina de contorn automàtic genera el contorn amb límit 
de -350HU. Què passa amb el càlcul de dosis a pell si modifiquem 
aquest llindar?



Efecte del TC – Límit HU en el contorn

TC FOV500mm i 512x512.



Llindar UH fixat a -100.

Efecte del TC – Intents de millora
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Efecte del TC – Intents de millora

No sembla que el llindar en la definició del BODY tingui un efecte de 
millora sobre la determinació de dosis a la pell per als casos clínics



Conclusions

Els SP no calcula correctament la dosi a la pell

• No es modifica al millorar els PDD introduïts

• Primers mil·límetres del PDD interpolats

• No modela correctament el Build Down

• Limitació deguda a la resolució del TC



Moltes gràcies


